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Resumo 

 

O presente trabalho diz respeito ao Relatório Final de estágio, realizado no âmbito da 

unidade curricular de Prática de Ensino Supervisionada (P.E.S), do 3º semestre do curso de 

Mestrado em Educação Pré-Escolar e ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico (C.E.B.), ministrado na 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda.  

Descrevo e reflito criticamente em relação ao processo da Prática de Ensino 

Supervisionada do estágio que decorreu no Agrupamento de Escolas de Gouveia, especificamente, 

no Jardim de Infância de Moimenta da Beira.  

Ao longo do estágio apercebi-me que as crianças tipificam brinquedos, tarefas, profissões 

sentimentos e comportamentos de acordo com o género masculino e ou feminino. Existem também 

preferências de género, na escolha dos amigos. Estas situações fizeram-me refletir e sentir que era 

de extrema importância tentar perceber de que forma e em que circunstâncias têm origem. A infância 

é determinante na construção da identidade sexual e identidade de género. Os dois conceitos estão 

relacionados, mas não são a mesma coisa. O sexo biológico define a identidade sexual. A 

identificação social e cultural com o masculino ou feminino, constrói a identidade de género. Assim, 

após investigar questões relacionadas com as temáticas de Identidade Sexual e Questões de Género 

na Infância e através de uma metodologia de observação participante, construção de grelhas de 

observação e entrevistas semi estruturadas, apresentamos uma proposta educativa para a Igualdade 

de Género na pré-escola, baseada no conhecimento das crenças das crianças a este respeito, na 

consequente identificação de estereótipos de género e na apresentação de sugestões práticas e 

atividades visando, a sua desconstrução.  
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Abstract 

 

The present study concerns the Final Internship Report, carried out within the scope of the 

Supervised Teaching Practice (PES) course, of the 3rd semester of the Master's Course in Pre-School 

Education and teaching of the 1st CEB, taught at the School of Education, Communication and 

Sports of the Guard. 

I describe and reflect critically on the process of the Supervised Teaching Practice of the 

stage that took place in the Grouping of Schools of Gouveia, specifically, in the Kindergarten of 

Moimenta da Beira. 

Throughout the internship I realized that children typify toys, tasks, professions feelings and 

behaviors according to the male and female gender. There are also gender preferences in the choice 

of friends. These situations made me reflect and feel that it was extremely important to try to 

understand in what form and under what circumstances. Childhood is determinant in the construction 

of sexual identity and gender identity. The two concepts are related, but they are not the same thing. 

Biological sex defines sexual identity. The social and cultural identification with the masculine or 

feminine, constructs the gender identity. Thus, after investigating issues related to the themes of 

Sexual Identity and Gender Issues in Childhood and through a methodology of participant 

observation, construction of observation grids and semi-structured interviews, we present an 

educational proposal for Gender Equality in preschool , based on the knowledge of the children's 

beliefs in this respect, in the consequent identification of gender stereotypes and in the presentation 

of practical suggestions and activities aiming at their deconstruction. 
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Introdução 
 
 

O regime de docência que vigora atualmente no Jardim de Infância pressupõe um regime 

de monodocência, que implica que o educador tenha uma formação académica profunda e 

consistente, de modo a poder lecionar, interrelacionando as áreas subjacentes ao Plano Curricular. 

O presente relatório final de estágio foi realizado no âmbito da unidade curricular de 

Prática de Ensino Supervisionada (P.E.S), do 3º semestre do curso de Mestrado em 

Educação Pré-escolar e ensino do 1º C.E.B., ministrado na Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto da Guarda, cujo estágio decorreu no Agrupamento de Escolas de 

Gouveia, especificamente no Jardim de Infância de Moimenta da Beira. 

Este relatório está organizado em três capítulos fundamentais. No primeiro, refiro o 

enquadramento institucional, através de uma breve resenha relativa à organização e administração 

escolar da instituição em questão, bem como uma sucinta caraterização socioeconómica e 

psicopedagógica do grupo de crianças com que estagiei. 

No que concerne ao segundo, apresento uma descrição e reflexão crítica do processo da 

P.E.S. acompanhada de auto e heteroavaliação. 

Finalmente, no terceiro capítulo, remeto para a investigação acerca da temática da 

Identidade Sexual e Questões de Género na Infância. A infância é determinante na sua construção. 

Os dois conceitos estão relacionados, mas não são a mesma coisa. O sexo biológico define a 

identidade sexual. A identificação social e cultural com o masculino ou feminino, constrói a 

identidade de género. Assim, após investigarmos questões relacionadas com as temáticas referidas 

e através de uma metodologia de observação participante, construção de grelhas de observação e 

entrevistas semi estruturadas, apresento uma proposta educativa para a Igualdade de Género na pré-

escola, baseada no conhecimento das crenças das crianças a este respeito, na consequente 

identificação de estereótipos de género e na apresentação de sugestões práticas e atividades, visando 

a sua desconstrução.  

Saliento que a realização deste trabalho me proporcionou um conhecimento mais 

aprofundado relativamente a esta temática, que, penso, irá permitir-me um desempenho futuro 

mais eficiente a nível pedagógico, tentando promover o envolvimento da criança em atividades e 

em projetos da iniciativa desta, do grupo, do educador ou de iniciativa conjunta, desenvolvendo-os 

individualmente, em pequenos grupos e no grande grupo, no âmbito da escola e da comunidade, 

visando a existência de cidadãos abertos e responsáveis no que respeita a valores, sentimentos e 

atitudes favorecedoras de igualdade de género. 
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Capítulo I – Enquadramento Institucional 
 

 

1.1 Organização e Administração escolar 
 

Criado por Despacho do SEE de 25-06-2010, o novo Agrupamento de Escolas de 

Gouveia entrou em funcionamento no ano letivo 2010/2011, agregando os Agrupamentos de 

Escolas de Gouveia e de Vila Nova de Tazem com a Escola Secundária com 3º Ciclo do Ensino 

Básico de Gouveia numa única unidade de gestão pedagógica e administrativa.  

O Agrupamento é constituído pela Escola Secundária com 3º C.B.E., (onde funciona a 

sua sede), 12 Jardins-de-Infância, 12 Escolas Básicas do 1.º C.E.B., a Escola Básica do 2º C.E.B., 

de Gouveia e a Escola do 2.º e 3.º C.E.B., de Vila Nova de Tazem.  

O concelho de Gouveia, apesar das suas condições naturais propícias a atividades como 

a pastorícia e têxtil, tem assistido, nos últimos anos, em virtude da sua interioridade e inserção 

num mercado cada vez mais global, a um declínio das mesmas, refletindo-se negativamente nas 

condições de vida dos seus habitantes. Tal realidade tem-se traduzido na escassez de 

oportunidades locais para a população ativa e num consequente aumento da sua deslocalização 

para outras latitudes, tanto a nível do território nacional como do estrangeiro.  

A cidade e o concelho de Gouveia dispõem de múltiplas coletividades nas áreas da 

cultura, desporto e recreio, importantes na preservação de valores transmitidos pelos seus 

antepassados, capazes de dinamizar o presente e projetar-se no futuro, com uma forte dinâmica 

inter-geracional. Merecem especial destaque, pelo grande envolvimento de elementos da 

comunidade escolar, entidades como as Bandas Filarmónicas, os Ranchos Folclóricos e os Clubes 

Desportivos, propiciadoras de inúmeros eventos culturais, desportivos, artísticos e religiosos.  

O jardim-de-infância funciona na escola do 1º ciclo, situando-se num dos extremos da 

freguesia. O edifício (Figura 1) é composto por dois pisos e quatro salas, funcionando nas duas 

do rés-do-chão, o jardim-de-infância e nas duas do 1º piso, o 1º Ciclo. No ano letivo anterior, 

devido a um aumento significativo da 

população escolar, e por iniciativa da 

Direção do Agrupamento de Escolas de 

Gouveia, a Direção Regional de 

Educação do Centro (DREC) autorizou a 

abertura de uma nova turma a funcionar 

numa sala da Unidade de Apoio à 

Infância (UAI) da Fundação Laura dos 

Santos (FLS). 

Figura 1: Vista exterior do Jardim-de-Infância  
(Fonte – Própria) 
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As salas são de dimensões razoáveis, com boa iluminação natural e com aquecimento 

central. Existem ainda dois sanitários com duas sanitas pequenas, dois lavatórios, uma sanita 

grande e dois lavatórios, insuficientes para o número de crianças, uma casa de banho de adultos 

e uma outra para os alunos do 1º Ciclo.  

Nestas instalações sanitárias não existe água aquecida nem uma banheira de apoio à 

higiene das crianças. 

O espaço exterior do jardim-de-infância é murado e vedado com rede. O edifício possui 

dois pátios cobertos e abertos nas traseiras da escola. É bastante espaçoso, mas carece de 

equipamento adequado, onde as crianças possam brincar. 

A tabela 1 ilustra os recursos materiais existentes do Jardim-de-Infância, bem como o seu 

estado de conservação. 

 

 

 EXISTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

SIM NÃO BOM RAZOÁVEL MAU 

Biblioteca para a infância x   x 

Biblioteca do Educador  x  

Informática x  x  

Fantoches x  X 

Projeção  x  

Impressão x  x  

Jogos x  X 

Vídeo e TV  x  

Rádio gravador x   x 

Carimbos  x  

Blocos Lógicos x  X 

Máquina fotográfica   X 

 

Tendo em consideração o calendário escolar, iniciei o estágio a 16 de setembro de 2013 

e terminei a 4 de julho de 2014. Fiz o horário, da parte da manhã, das 9 às 12 horas e da parte da 

tarde, das 13:30 h às 15:30 h. 

No que diz respeito à componente não letiva, tinha um horário às segundas-feiras, com a 

educadora Julieta, das 15:30h às 17:30h e, a 1ª quarta-feira do mês, o atendimento aos pais das 

15:30h às 16:30h. 

O horário da componente de apoio à família estava dividido em três períodos: o período 

da manhã, das 7:30 h às 9:00 h; o período do almoço, das 12:00h às 13:30 h, e o período das 

atividades socioeducativas das 15:30 h às 18:30 h. 

 

Tabela 2: Recursos materiais do Jardim de Infância 
(Fonte – Própria) 
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1.2 Organização do Ambiente Educativo: Organização do grupo, espaço e dos 

materiais. 

 

O trabalho de equipa implica a participação de vários intervenientes que se apoiem e 

respeitem mutuamente. Os adultos são aprendizes ativos que permanentemente constroem uma 

nova compreensão acerca da melhor forma de apoiar o desenvolvimento da criança (Hohmann 

& Weikart, 2011, p. 130). 

Importa ainda salientar que, de acordo com as OCEPE (1997, p. 40), a sucessão de cada 

dia ou sessão tem um determinado ritmo existindo, deste modo, uma rotina que é educativa 

porque é intencionalmente planeada pelo educador e porque é conhecida pelas crianças que 

sabem o que podem fazer nos vários momentos e prever a sua sucessão, tendo a liberdade de 

propor modificações. 

Porque considero a estruturação do espaço uma estratégia pró-ativa, organizei-o de modo 

a que os problemas de comportamento diminuíssem, aumentando a organização no grupo.  

A sala de atividades encontra-se organizada em várias áreas, suscetíveis de alteração ao 

longo do ano, sempre que os conteúdos abordados e os comportamentos das crianças assim o 

determinem. 

A área da Natureza, situa-se logo à entrada e junto de uma janela com bastante luz natural. 

Nesta área encontram-se várias plantas, água e vasinhos feitos pelas crianças com os pacotes do 

leite, onde realizam as suas sementeiras. Encontram-se também búzios, conchas, pinhas, folhas 

secas, o globo terrestre, uma lupa e um painel sobre um mar não poluído. 

Logo a seguir, colocado nas costas de um armário, está o Quadro das Presenças e o 

Quadro do Tempo. Quando chegam ao jardim de infância, as crianças colocam um sorriso 

(círculo amarelo) na fila correspondente ao seu símbolo de identificação e na coluna que diz 

respeito ao dia da semana em que se encontram. 

 Na área da leitura, existem sofás, uma estante com livros, um fantocheiro, um calendário 

magnético com os dias da semana, atividades do dia, tempo e estação do ano.  Quando é 

necessário, a área da leitura abre-se para o centro da sala. 

Localizada mais à frente surge a área das construções com uma mesa de legos e vários 

jogos. Segue-se a área da leitura/escrita com várias mesas e cadeiras, quadro preto, placard e 

computador. Ao lado está a área da pintura com cavalete de pintura, tintas, pincéis, folhas…. 

Existe ainda a área da música, com alguns instrumentos musicais feitos pelas crianças. A seguir 

está a área dos jogos, com mesas, cadeiras e armários com jogos. 

Por fim surge a área da casinha em que existe o quarto com uma cama grande, beliche e 

cama para os bebés, um espelho grande, fraldário e mesinha da cabeleireira, a cozinha com fogão, 

louceiro, mesa e cadeiras. Um pouco à frente situa-se a área da garagem. 
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O dia inicia-se numa zona livre, no meio da sala, onde as crianças se sentam livremente, 

em cadeiras não marcadas, formando uma roda. Assim se faz o acolhimento das crianças e 

iniciamos as atividades, começando por cantar O Bom Dia. Segue-se um diálogo e introduzem-se 

as atividades para o dia, marcadas pelas crianças, no quadro magnético. 

De seguida as crianças organizam-se por dois grupos, o dos 3 e o dos 4-5 anos. 

Sempre atento, supervisiono os grupos, apoiando as suas atividades e redirecionando 

comportamentos disruptivos que eventualmente observo.  

O final do dia acaba também com uma reunião de grupo para em conjunto refletirmos e 

perspetivarmos atuações para o dia seguinte.  

De acordo com Vasconcelos (1991, p. 44) compete a cada educador encontrar o seu 

modelo de planificação, procurando tornar coerente o seu modo de pensar e de agir, os seus 

valores em articulação com aquilo que o conhecimento nos diz sobre como as crianças crescem, 

se desenvolvem e aprendem. O mesmo significa que se devem conhecer as diferenças individuais 

de cada criança, para, deste modo, adequar a ação pedagógica às suas necessidades, capacidades 

e interesses. É, pois, fundamento da diferenciação pedagógica que tem início no que esta sabe e 

é capaz de saber fazer com vista a alargar os seus interesses e desenvolver as suas 

potencialidades (DEB, 1997, p. 25). 

 

1.3 Caraterização da turma 
 

O grupo é constituído por 12 crianças, com 5 anos de idade, sendo 6 do sexo masculino 

e 6 do sexo feminino.  

Como se pode observar pelo gráfico 1, o número de crianças do meu grupo é médio – 12 

crianças. Trata-se de um grupo homogéneo, a nível de idades, pois as crianças que o constituem 

têm 5 anos. No entanto o grupo é bastante heterogéneo, a outros níveis. Os pais das crianças, na 

sua maioria, têm um grau médio de escolaridade.  

 

 

 
Gráfico 1: Número de crianças do sexo masculino e do sexo feminino 
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1.3.1 Aspetos Gerais e Evolutivos de Desenvolvimento  
 

Piaget, citado por Papalia (2001, p. 24) considera que as crianças do período pré-escolar 

se encontram no estádio pré-operatório, afirmando que a criança desenvolve um sistema de 

representações e usa símbolos para representar pessoas, lugares e acontecimentos. A linguagem 

e o jogo simbólico são manifestações importantes deste estádio. 

Embora estas cresçam a um ritmo bastante rápido nos dois primeiros anos, o crescimento 

não é tão acentuado durante a primeira infância. Assim, a genética desempenha um papel no 

desenvolvimento físico. Entre os 3 aos 6 anos de idade estas fazem grandes avanços nas suas 

habilidades motoras grossas (as que utilizam os grandes músculos, como correr e saltar). Tornam-

se fisicamente mais fortes, com aumento da força óssea e muscular, bem como na capacidade 

pulmonar (Han-na et al., 2010). 

Aquelas geram ganhos em coordenação com as partes do cérebro responsáveis pelas 

habilidades sensoriais e motoras. Podem jogar e brincar, bem como envolver-se em atividades de 

jogo mais complexas que incluem a corrida, saltos e escaladas. Como em outros aspetos, o nível 

socioeconómico mais baixo está associado a habilidades motoras mais pobres (McPhillips & 

Jordan-Black, 2007). 

As crianças pequenas praticam atividades e usam as suas habilidades motoras para saltar, 

correr e andar de triciclo. A coordenação dos movimentos complexos é um desafio para estas, 

pois exige o controlo de múltiplos membros e equilíbrio. À medida que crescem e ganham 

competências nas suas habilidades motoras, nesta idade, tornam-se mais coordenadas e mostram 

maior interesse em saltar e jogar.  

Por seu turno, as habilidades motoras das crianças pequenas também são influenciadas 

pelo seu contexto. Os avanços nas suas habilidades motoras grossas ajudam-nas a mover-se e 

desenvolver uma sensação de domínio do seu ambiente.  

As habilidades motoras finas como a capacidade de apertar uma camisa, colocar leite 

num copo, colocar enigmas juntos e desenhar imagens envolvem a coordenação muscular 

pequena. Como elas melhoram estas habilidades, podem tornar-se mais independentes e fazer 

mais por si (Brown & Jernigan, 2012; Stiles & Jernigan, 2010). 

Além de que, a mielinização contribui para muitas das mudanças que se observam nas 

capacidades das crianças. À medida que os axónios dos neurónios ficam revestidos com mielina 

gorda, o pensamento destas torna-se mais rápido, mais coordenado e mais complexo. A mielina 

ajuda a uma comunicação mais rápida entre os neurónios e possibilita comportamentos 

coordenados (Dubois et al., 2013; Mabbott, Noseworthy, Bouffet, Laughlin e Rockel, 2006). 

Na primeira infância, as crianças processam informações rapidamente, o suficiente para 

completar sequências sofisticadas de comportamento físico, como pegar e depois lançar ou jogar 

uma bola. Tornaram-se melhores pensadores, são capazes de ouvir uma pergunta e possuem a 
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noção do tempo suficiente para respondê-la adequadamente. A experiência também é importante. 

À medida que as crianças praticam atividades, elas tornam-se rotineiras, o que lhes permite atuar 

de forma mais rápida (Merzenich, 2001). 

O mesmo autor (Papalia, op. cit.) apresenta as caraterísticas mais importantes no período 

pré-escolar que passo a descrever. 

Inicio esta abordagem pelo desenvolvimento físico das crianças entre os 3 e 6 anos. É por 

volta dos 3 anos que as crianças começam a perder a cara de bebé (cara redonda e bochechuda) 

ganhando uma aparência mais atlética. A nível corporal começam a desenvolver os músculos 

abdominais, o que lhes permite que a barriga diminua, ao mesmo tempo que o tronco, os braços 

e as pernas ficam mais compridos. Neste período de vida as crianças crescem, normalmente, 5 a 

8 centímetros e ganham 2 a 3 quilos por ano. A nível da dentição, por volta dos 3 anos a criança 

já tem os primeiros 20 dentes, podendo assim mastigar tudo o que quiser, e aos 6 anos desenvolve 

a dentição definitiva. Para que todo este desenvolvimento seja possível é necessário a criança ter 

uma alimentação saudável e uma boa higiene. 

A nível de Desenvolvimento motor as crianças fazem grandes progressos ao nível da 

motricidade grossa e fina, tais como, respetivamente, correr, saltar e abotoar, desenhar. É também 

neste período que definem a preferência pela mão direita ou pela mão esquerda, definindo assim 

se serão destros ou esquerdinos. 

Especificamente, nas competências relativas à motricidade grossa, podemos referir que 

as crianças no período pré-escolar, aos 3 anos ainda não conseguem virar ou parar de forma 

rápida, mas aos 4 anos já conseguem e aos 5 anos conseguem fazê-lo sem qualquer tipo de 

dificuldade. Ao nível da capacidade de saltar, no que diz respeito a distâncias, aos 3 anos estas 

saltam uma média de meio metro, aos 4 anos conseguem saltar um pouco mais, mas só aos 5 anos 

conseguem chegar a 1metro de distância. Quanto ao saltar ao pé coxinho, aos 3 anos as crianças 

conseguem saltar num só pé, sendo estes saltos irregulares; aos 4 anos conseguem dar 4 a 6 saltos 

num só pé e aos 5 anos conseguem saltar facilmente num só pé, percorrendo uma distância de 5 

metros. As crianças de 3 anos conseguem subir escadas sem ajuda e alternando os pés, as de 4 

anos já conseguem subir e descer alternando os pés, mas para descer necessitam de apoio, 

conseguindo subir e descer aos 5 anos sem qualquer tipo de ajuda. Todas estas atividades quando 

bem desenvolvidas, são uma base para os diferentes desportos, bem como para a dança, entre 

outras atividades que se podem iniciar neste período. 

As competências de motricidade fina, como apertar os atacadores dos sapatos, abotoar os 

botões, cortar utilizando a tesoura, desenhar e pintar, ou seja, todas as tarefas que envolvam a 

coordenação óculo-manual e pequenos músculos, permitem à criança uma maior autonomia, bem 

como responsabilidade por si e pelo seu corpo. 
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À medida que as crianças adquirem as competências de motricidade grossa e fina atrás 

descritas, ficam habilitadas e aptas para adquirirem novas competências de nível mais complexo. 

Tal como a maioria das habilidades (exemplo: linguagem e espaço), as informações são 

processadas de forma distinta, mas de forma simultânea nos dois hemisférios. Embora 

lateralizado, o cérebro funciona como um todo. 

Do ponto de vista cognitivo-evolutivo, nas crianças o pensamento progride dos esquemas 

sensoriais e motores da infância para o pensamento de representação sofisticado. O raciocínio 

pré-operacional aparece em crianças pequenas, de cerca de 2 a 6 anos e caracteriza-se por um 

salto enorme no uso do pensamento simbólico que permite que as crianças pequenas usem 

linguagem, na interação com os outros, e joguem usando os seus próprios pensamentos e 

imaginação para orientar o seu comportamento. É o pensamento simbólico que permite que as 

crianças usem a linguagem para comunicar os seus pensamentos e desejos (Busso & Pollack, 

2014). 

As crianças pequenas no estádio pré-operacional apresentam avanços impressionantes na 

representação do pensamento, mas são incapazes de entender a lógica e não podem entender os 

relacionamentos complexos. Por exemplo, uma criança pode não entender que o seu pai foi uma 

vez o pequeno menino da avó. Alternativamente, uma criança pode não entender que o seu irmão 

também é o irmão de sua irmã. Entender cada um desses complexos relacionamentos requer o 

uso de operações cognitivas que estão além das capacidades pré-operacionais da criança. As 

crianças que apresentam raciocínio pré-operacional tendem a vários erros comuns, incluindo 

egocentrismo, animismo, centração e irreversibilidade (Woolley & Ghossainy, 2013). 

Descreverei, de seguida, aspetos de desenvolvimento cognitivo das crianças nesta faixa 

etária, na perspetiva de Piaget (2004).  

Tal como já referido, as crianças na educação pré-escolar encontram-se no estádio pré-

operatório. Neste estádio apresentam um desenvolvimento notório a nível da função simbólica, 

da compreensão das identidades, da compreensão da causa e efeito, da capacidade para classificar 

e da compreensão do número. Tais capacidades, no entanto, só estarão completamente 

desenvolvidas no período escolar. 

De acordo com o mencionado achamos pertinente definir ligeiramente cada um destes 

progressos. 

Quanto à função simbólica esta é, e passamos a citar Papalia (2001, p. 312), a capacidade 

para usar símbolos ou representações mentais – palavras, números ou imagens aos quais a 

pessoa atribui significado. Estes símbolos são importantes e indispensáveis para as crianças, uma 

vez que lhes permitem recordar e falar de determinadas coisas perante a sua ausência. 



 
 

 

10 
 

O mesmo autor refere ainda que a compreensão das identidades significa que o mundo 

está mais ordenado e previsível; as crianças têm consciência de que as alterações superficiais 

não mudam a natureza das coisas (Papalia, op. cit. p. 56). 

Ao nível da compreensão da causa e efeito, para a criança, neste período, torna-se mais 

evidente que o mundo está organizado e para além disso ela percebe que pode provocar os 

acontecimentos. 

Através da capacidade de classificar, a criança consegue organizar objetos, pessoas ou 

acontecimentos em categorias com significado. 

Quanto à compreensão do número, a criança consegue contar e lidar com as quantidades. 

No entanto Piaget (2004), definiu algumas limitações no período pré-operatório, entre as 

quais, a centração e o egocentrismo. Entende-se por centração a incapacidade que a criança tem 

de se descentrar perante uma situação, ou seja, ela centra-se apenas num determinado aspeto da 

mesma, não conseguindo pensar ao mesmo tempo noutros aspetos. O mesmo autor (Piaget, 2004) 

entende que o egocentrismo é uma forma de centração, definindo-o como sendo uma 

incapacidade da criança ver o ponto de vista dos outros, centrando-se apenas no seu. 

No âmbito do desenvolvimento cognitivo encontra-se o desenvolvimento da linguagem 

como um ponto central deste período. Uma vez que durante a educação pré-escolar a criança é 

bastante ativa e curiosa, vai colocando várias questões sobre tudo o que a rodeia, e 

consequentemente vai desenvolvendo as suas competências linguísticas. Ao mesmo tempo 

nota-se uma melhoria ao nível do vocabulário, da gramática e da sintaxe, existino ainda, no 

entanto, sinais de imaturidade linguística. 

Especificamente, ao nível do vocabulário, a criança ao ouvir uma palavra duas ou três 

vezes consegue absorver o seu significado, devido ao contexto em que a palavra está inserida. 

Salientamos que a criança consegue assimilar mais facilmente o nome de objetos do que os verbos 

(ações). Quanto à gramática e sintaxe, uma criança de 3 anos já usa o plural e o pretérito passado, 

diferenciando o eu, o tu e o nós. Aos 4/5 anos consegue fazer uma frase que contenha entre quatro 

a cinco palavras e usa preposições, tais como: em cima, em baixo, dentro, sobre e atrás. 

Relativamente ao desenvolvimento psicossocial neste período, é importante referir a 

imagem e a descrição que a criança faz de si (self). Isto reporta-nos para o autoconceito, sendo 

este a imagem que temos de nós próprios: o que somos, as nossas capacidades e os nossos traços. 

No entanto a criança incorpora na sua imagem aquilo que os outros veem. Só por volta dos 4 anos 

é que vai ocorrer uma mudança no seu autoconhecimento, sendo então capaz de perceber que é 

ela que está presente numa fotografia. 

Um outro aspeto a considerar neste nível é a compreensão das emoções. Esta não existe 

sem que a criança tenha adquirido primeiramente o que atrás enunciámos, ou seja, o facto da 
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mesma se autoconhecer. Algumas emoções e sentimentos mais complexos como a vergonha e o 

orgulho, só serão compreendidas após esta fase. 

A nível das emoções pode ainda surgir uma limitação, quando a criança experiência 

várias emoções ao mesmo tempo. Só a partir dos 4 anos, progressivamente até aos 12 anos, é que, 

gradualmente, a criança vai compreendendo todas essas emoções. 

Papalia (2001, p. 355) afirma que as crianças no período pré-escolar estão na terceira 

crise de desenvolvimento da personalidade, denominada iniciativa versus culpa, e que apesar de 

quererem fazer mais e mais, vão ao encontro de algumas regras impostas pela sociedade. Para 

conseguir ultrapassar esta crise tem que haver uma separação da parte infantil e da parte que se 

está a tornar adulta. A parte que permanece infantil é aquela que tem o desejo de tentar coisas 

novas e testar poderes novos, enquanto que a parte que se está a tornar adulta examina se os 

motivos e as suas ações são adequados. 

Qualquer uma das capacidades mencionadas anteriormente são importantes para o 

desenvolvimento da criança. Assim, os educadores têm que estar sempre atentos às capacidades 

físicas, cognitivas e psicossociais de cada criança. 

 

1.3.2. Áreas de Conteúdo 
 

Na Educação Pré-escolar existem três grandes áreas, definidas nas Orientações 

Curriculares (1997) sendo estas: Área da Formação Pessoal e Social, Área da Expressão e 

Comunicação e Área do Conhecimento do Mundo. Na Área da Expressão e Comunicação 

encontramos vários domínios: Domínio da Expressão Motora, da Expressão Plástica, da 

Expressão Musical e da Expressão Dramática, Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à 

Escrita e o Domínio da Matemática.  

Segundo tais orientações (M.E., 1997, p. 51) a Área de Formação Pessoal e Social 

corresponde a um processo que deverá favorecer, de acordo com as fases do desenvolvimento, 

a aquisição de espírito crítico e a interiorização de valores espirituais, estéticos, morais e 

cívicos.  Esta área é transversal, pois nenhuma se pode abordar sem recorrer a esta, já que 

promove na criança valores necessários à vida pessoal e social, tais como autonomia, liberdade, 

solidariedade, respeito, independência, iniciativa, entre outros. 

É através do contexto social em que a criança está inserida e das relações que tem com 

os outros, que vai interiorizando e compreendendo o que está certo e o que está errado, o que 

pode e o que não pode fazer, bem como os direitos e os deveres que tem para com os outros e 

para consigo mesma. 

É na família e no meio sociocultural em que vive, nos primeiros anos, que a criança vai 

iniciar o seu desenvolvimento pessoal e social. No entanto o jardim-de-infância tem aqui um 
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papel fundamental pois permite à criança interações com outros (adultos e crianças) em que existe 

a troca e partilha de valores diferentes dos que já possui. 

Na Educação Pré-escolar, o desenvolvimento dos valores está presente todos os dias, em 

todas as atividades e tarefas, em todos os momentos. Podemos afirmar isto, tendo em 

consideração os valores já mencionados e analisando-os. A autonomia está subjacente a tudo o 

que a criança desenvolve no jardim-de-infância, em tarefas simples como compreender a 

dinâmica dos espaços e utilizá-los convenientemente, na utilização correta dos materiais (lápis, 

pincéis, entre outros), bem como na tomada de decisões. Quanto à liberdade, está presente no que 

diz respeito à escolha de espaços para desenvolver atividades livres ou na escolha de técnicas 

e/ou materiais para o desenvolvimento de trabalhos, esta está implícita. No que concerne à 

solidariedade, está presente em atitudes em que a criança ajuda os colegas que necessitem, em 

atividades livres ou pensadas, como é o caso, respetivamente, das construções com legos e em 

diálogos em que há decisões a tomar, ajudando-se de modo a alcançar uma ideia melhor. Quanto 

ao respeito, este também está sempre presente no dia-a-dia das crianças no jardim-de-infância, 

pois sem respeito pelos outros e por elas próprias, não haveria um ambiente favorável ao processo 

ensino-aprendizagem e por conseguinte seria um espaço desregrado e um “caos” completo. Este 

valor está subjacente no momento em que é necessário que as crianças se disponham em fila sem 

que nenhuma tire o lugar às outras, bem como no espaço da reunião em que cada criança fala na 

sua vez sem “atropelar” as outras. No que respeita à independência, está ligada à autonomia, pois 

esta desenvolve-se com a independência que cada criança tem ou não, assim como a 

independência se relaciona com o facto de a criança ser autónoma ou não. A independência está 

presente em todas as atividades do jardim-de-infância, pois sem ela a criança não consegue 

realizar nada sozinha. Assim, podemos observar este valor em tarefas ou momentos como: 

vestir/despedir o bibe, escolher/tomar decisões e justificá-las, fazer a sua higiene pessoal, entre 

outros. Quanto à iniciativa, ela está subjacente à tomada de decisões, pois só crianças com esta 

capacidade é que conseguem dar opiniões e tomar decisões por elas próprias ou contar um 

momento engraçado ou marcante que ocorreu no fim de semana. Este valor está presente de forma 

explícita, nas atividades livres concretizadas nos espaços da sala. É de ressalvar, no entanto, que 

os valores têm todos uma relação entre si não sendo autónomos uns dos outros (Wolley et al., 

2013). 

Outro aspeto importante ainda é o desenvolvimento da identidade. Para tal é necessário 

que as crianças reconheçam as suas caraterísticas individuais, aceitem e respeitem as dos outros, 

constituindo assim um grupo completo e rico em diversidade em que todos sabem e reconhecem 

a sua contribuição e a dos colegas para o mesmo. 

Ainda na Área da Formação Pessoal e Social encontramos pontos relevantes como a 

educação estética e a educação para a cidadania. A educação estética está presente em toda a sala, 
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pelo modo como se encontra disposta, decorada e também em diversas atividades em que as 

crianças participam, tais como: um passeio pela natureza (quando possível), uma visita a um 

parque próximo ou a um museu/exposição, entre outras. Assim, a criança estando em contacto 

com diferentes formas de expressão artística, fica sensibilizada para a estética, de forma a educar 

o seu gosto, transpondo esse facto para os trabalhos que desenvolve na sala. No que respeita à 

educação para a cidadania, esta pressupõe uma interiorização dos valores, bem como atitudes 

acertadas. É na Educação Pré-escolar que se educam as crianças de forma a integrarem-se na 

sociedade e a respeitarem regras, constituindo-se assim a Área da Formação Pessoal e Social uma 

área fundamental e transversal a todas as outras. 

Tal como referem as Orientações Curriculares (M.E., 1997, p. 56) a Área de Expressão e 

Comunicação engloba as aprendizagens relacionadas com o desenvolvimento psicomotor e 

simbólico que determinam a compreensão e o progressivo domínio de diferentes formas de 

linguagem. A mesma fonte refere esta área como sendo uma área básica de conteúdos pois foca 

pontos fulcrais do desenvolvimento e da aprendizagem e engloba instrumentos fundamentais 

para a criança continuar a aprender ao longo da vida. Ao entrar para o jardim de infância a 

criança já possui algumas noções básicas dos diferentes domínios que esta área comporta. Estas 

noções constituem o ponto de partida da educação pré-escolar, pois é a partir destas que o 

educador proporciona o contacto com as diferentes formas de expressão e comunicação com 

novas experiências. 

De seguida passo a referir cada um dos domínios integrantes na Área de Expressão e 

Comunicação. Iniciei esta abordagem com o domínio das expressões: motora, dramática, plástica 

e musical. Cada criança tem as suas próprias caraterísticas, no entanto elas não são independentes 

umas das outras, mas interligam-se entre si de modo a completarem-se mutuamente. Todos os 

domínios têm em comum o facto de terem como intuito a exploração do corpo pela criança, bem 

como a tomada de consciência da relação de si própria com os objetos. As expressões são um 

meio de comunicação, apelam para uma sensibilização estética e proporcionam um progressivo 

domínio de instrumentos e técnicas (Pereira, 2005).  

No domínio da Expressão Motora, o corpo da criança é muito importante, pois é através 

deste que esta expressão se desenvolve, se executa, se domina. É aos poucos, desde o seu 

nascimento, que a criança vai tomando consciência e controlando o seu corpo e ao entrar no 

jardim-de-infância já possui diversas noções básicas, tais como andar, ultrapassar obstáculos, 

manipular objetos, entre outros. No entanto, é durante a educação pré-escolar que a criança vai 

melhorar e ampliar este tipo de ações. Através da Expressão Motora o educador proporciona à 

criança situações de motricidade global e motricidade fina, com o objetivo, já aqui referido, de a 

criança aprender a utilizar e dominar o seu corpo (Condessa, 2008; Neto, 2009). 
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No que respeita à motricidade global podemos dizer que é constituída por muitas ações, 

tais como correr, saltar, deslizar, baloiçar, rodopiar, sendo algumas fáceis e outras constituindo 

desafios. Um desses desafios é a inibição do movimento, ou seja, a capacidade de permanecer 

quieta e relaxada. Outro aspeto que, por vezes, se torna difícil, especialmente junto das crianças 

mais novas, é alternarem movimento com pausas ou seguirem ritmos diferentes de movimento. 

A exploração de todos estes movimentos proporciona à criança momentos de aprendizagem, em 

que além de desenvolver o seu corpo, toma consciência do mesmo, das suas possibilidades, das 

suas limitações. É desta forma que a criança toma consciência da lateralidade, relacionando o seu 

corpo com o exterior (direita, esquerda, à frente, em cima, etc.) e adquirindo as noções no espaço 

relacionadas com a matemática (Condessa et al., 2008). 

A motricidade fina baseia-se na manipulação de objetos, e a educação pré-escolar é rica 

nestes momentos. Ela é desenvolvida em atividades em que as crianças recebem e projetam 

objetos, tais como lançar e apanhar bolas, quer com as mãos quer com os pés. Também as 

atividades de dança são muito importantes. Uma outra atividade que pode ser desenvolvida e 

orientada pelo educador é a que diz respeito aos jogos de movimento, onde estão sempre 

presentes regras, socialização, interação, etc. 

Uma outra expressão que encontramos neste leque é a Expressão Dramática. Tal como 

referem as Orientações Curriculares (2007, p. 59) a expressão dramática é um meio de 

descoberta de si e do outro, de afirmação de si próprio na relação com o(s) outro(s) (…), ou 

seja, esta expressão baseia-se sobretudo nas interações e relações da criança com o outro e por 

vezes consigo própria. Através destas interações as crianças têm a possibilidade de ver, conhecer 

e apreciar as diferentes reações dos colegas, criando assim situações de comunicação, verbal ou 

não verbal. No domínio da expressão dramática, descobrimos diferentes tipos de atividades que 

podem (e devem) ser desenvolvidas no jardim-de-infância. Salientamos, pela sua importância no 

desenvolvimento das crianças, o jogo simbólico e o jogo dramático. O primeiro constitui uma 

atividade espontânea que ocorre durante a interação da criança com outra(s). Para que este se 

torne num momento de aprendizagem, a criança tem que ter ao seu dispor materiais que lhe 

permitam recriar situações de faz de conta, situações do seu dia-a-dia familiar (ou outro), bem 

como possibilidade de pegar num determinado objeto e dar-lhe outra funcionalidade 

completamente diferente da realidade. Aqui o educador tem um papel fulcral, pois ao possibilitar 

este tipo de situações à criança, facilita a comunicação entre elas, podendo sempre ir dando 

sugestões. No jogo dramático, as crianças podem dramatizar uma história conhecida ou uma 

inventada, e mais uma vez o educador é essencial neste tipo de atividades, como possibilitador e 

orientador. 

Outra das expressões presente na educação pré-escolar é a Expressão Plástica. Neste 

contexto, as crianças exploram espontaneamente diversos materiais e instrumentos. No entanto, 
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o nosso documento orientador, já aqui tantas vezes referido, alerta-nos para o facto de que nem 

todas as crianças, antes de entrarem para a educação pré-escolar, tiveram contato com este tipo 

de atividades e materiais, devendo o educador ter esse aspeto em consideração, a fim de garantir 

os mesmos progressos a todas as crianças. Esta expressão está intimamente ligada com a 

expressão motora, uma vez que a expressão plástica necessita muito da motricidade fina, o que 

se torna explícito e visível em tarefas como recortar, desenhar, pintar, colar, entre outras. Na 

Expressão Plástica existem variadíssimas técnicas, tais como o desenho, a pintura, a raspagem, a 

digitinta e o recorte, entre outras. No entanto, o que é mais desenvolvido e/ou privilegiado é o 

desenho, que não é algo que a criança faça por fazer, constituindo uma atividade rica e plena de 

possibilidades de desenvolvimento (Filho, 2010). 

Seguidamente passamos a abordar a Expressão Musical, que assenta num trabalho de 

exploração de sons e ritmos que a criança pode produzir ou explorar espontaneamente. Passa pelo 

identificar e produzir de sons, bem como pelo trabalho sobre diversos aspetos que caraterizam os 

sons como intensidade, altura, timbre e duração. Ainda de referir que esta expressão se baseia em 

torno de cinco eixos fundamentais: escutar, cantar, dançar, tocar e criar. A construção de 

instrumentos musicais é uma forma de interrelacionar estas duas formas de expressão (musical e 

plástica).  

Um outro domínio pertencente à Área de Expressão e Comunicação, é o Domínio da 

Linguagem Oral e abordagem à Escrita. Faz cada vez mais faz sentido falar da iniciação à escrita 

na educação pré-escolar, pois o contato das crianças com o código escrito é cada vez maior e 

mais precoce. No entanto, no jardim-de-infância não se trata a escrita de uma forma formal, mas 

sim possibilita às crianças o convívio com as diferentes formas e funções da escrita, facilitando 

assim a emergência da mesma. O educador deve ter sempre em consideração se há crianças com 

outras nacionalidades e se o português não é a sua língua materna (Brock et al., 2011). 

O desenvolvimento Linguagem Oral constitui um grande objetivo na educação 

pré-escolar, pois é neste período que a criança tem que adquirir um maior domínio da linguagem, 

cabendo ao educador um papel importante nessa função. Ele deve escutar cada criança, valorizar 

a sua contribuição para o grupo, comunicar com ela, dar espaço a que cada uma fale e fomentar 

o diálogo entre as crianças, promovendo assim o seu gosto pela comunicação. O desenvolvimento 

da linguagem oral está relacionado com o gosto e interesse que a criança tem em comunicar. 

Neste âmbito, cabe ao educador proporcionar momentos em que as crianças possam comunicar, 

para que elas dominem a linguagem, alarguem o seu vocabulário e consigam aos poucos construir 

frases mais corretas e complexas. É ainda responsabilidade do mesmo permitir que a criança 

“brinque” com as palavras, invente sons, e que tenha contato com rimas, lengalengas, trava-

línguas e adivinhas, entre outros (Gomes, 2010). 
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No que concerne ao Domínio da Linguagem Escrita, cabe ao educador explorar a 

iniciação à escrita e à leitura pois fazem parte do dia-a-dia da maioria das crianças. Uma das 

formas de o fazer é através do faz de conta, quando as crianças utilizam folhas, cadernos, jornais, 

entre outros, e executam a sua “leitura”. Momentos importantes são também aqueles em que o 

educador lê e explora histórias, procura informações, lê notícias, receitas, consulta o dicionário, 

entre muitos outros. É deveras importante que o educador tenha uma boa relação com a leitura 

para que as crianças sigam o seu exemplo (Hohman e Weikart, 2010). 

As salas devem ter variedade de livros já que são estes que suscitam o prazer da leitura e 

o conhecimento do vasto mundo dos textos. 

A leitura pode ainda ter uma função informativa, que acontece, por exemplo, quando as 

crianças contam e registam algo que lhes aconteceu. 

O complemento da leitura é a escrita, cabendo ao educador registar o que estas dizem e 

contam, as regras, o que se pretende fazer, o que se fez, de forma a começar a abordá-la lenta e 

progressivamente. 

As primeiras produções da criança vão evoluindo ao longo do tempo, indo de simples 

garatujas à imitação de letras ou sílabas. Esta imitação ocorre, notavelmente, quando as crianças 

escrevem os seus nomes ou quando dizem que um certo objeto começa com a mesma letra que a 

do seu nome. Ainda que as tentativas de escrita falhem, cabe ao educador valorizar e encorajar 

as crianças a continuarem a tentar (Mateus, 2012). 

As crianças utilizam o desenho para se exprimir, contar histórias ou substituir palavras, 

logo a comunicação e a expressão muitas vezes estão associadas, complementando-se. 

A escrita serve para desenvolver a sensibilidade estética, partilhar sentimentos e sonhos, 

entre muitas outras coisas. É através do contacto com o livro que, segundo as Orientações 

Curriculares (2007, p. 70), as crianças descobrem o prazer da leitura e desenvolvem a 

sensibilidade estética. Assim sendo, é necessário ter em atenção a estética literária e a plástica. 

É ainda na educação pré-escolar que as crianças devem começar a ter contacto com a 

biblioteca para poderem explorar, utilizar e compreender as necessidades de consultar os livros 

como espaço de cultura e lazer. 

As Tecnologias de Informação são também formas de linguagem, meios de transmissão 

do saber e da cultura do quotidiano das crianças. A educação para os média é uma vertente para 

a Formação Pessoal e Social, pois através de conteúdos interativos se pode explorar, desde cedo 

de forma atrativa, com as crianças. 

Os meios informáticos sensibilizam para o código informático e podem ser muito úteis 

na abordagem de vários contextos como a expressão plástica, a expressão musical, o código 

escrito e a matemática. A multiplicidade de códigos sensibiliza ainda para a existência de 

diferentes línguas, pois de maneira direta ou indireta, assume um caráter lúdico e informal. 
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Em relação ao Domínio da Matemática, esta é apreendida espontaneamente pela criança 

através de interações com o meio, cabendo à educação pré-escolar explorar e desenvolver o seu 

papel na estruturação do pensamento, nas suas funções na vida corrente e na sua importância para 

aprendizagens futuras através de experiências no quotidiano de cada criança. 

É através da consciência da posição, deslocação no espaço e manipulação de materiais 

que a criança vai apreender o significado do longe/perto, dentro/fora/entre, entre outros. Assim, 

a criança aprende diferentes formas que passará a diferenciar e nomear. Nestas diferenciações 

desenvolvem-se os princípios lógicos para a classificação de objetos e acontecimentos, podendo 

estabelecer relações entre eles. 

Esta classificação é a base para a formação de conjuntos, seriação e ordenação. Na 

formação de conjuntos a criança reúne objetos com uma determinada especificidade (cor, 

tamanho, entre outros) reconhecendo assim as semelhanças e diferenças na formação de grupos. 

Na seriação e ordenação a criança conhece e ordena objetos através da sua gradação, ou seja, a 

criança diferencia várias qualidades nos objetos, por exemplo, alto e baixo, grande e pequeno, 

grosso e fino, entre outros. 

As classificações e seriações são fundamentais para a construção do conceito de número, 

tanto a nível dos números cardinais como ordinais. 

O raciocínio lógico pode ser desenvolvido através de padrões, isto é, da formação de 

sequências que têm regras lógicas. Estes, podem ser repetitivas (dias da semana) ou não 

repetitivas (números naturais). 

A matemática em si pode ser trabalhada através da organização do grupo, da vivência do 

tempo e de materiais de construção. 

Em relação às situações do quotidiano que promovem a aprendizagem salientamos a 

comparação entre a altura das crianças, a organização do espaço da sala, as brincadeiras com 

água, o jogo simbólico (comprar e vender na “loja”) e as histórias. 

O educador deve propor diversas atividades em que a criança tenha que desenvolver os 

conceitos matemáticos, deixando-a encontrar as suas próprias resoluções e explicar o caminho 

que percorreu para encontrar a solução. Está, assim, a desenvolver o espírito crítico das crianças. 

Esta área está ligada à Área de Formação Pessoal e Social através do debate de diferentes 

perspetivas e valores que constituem a base do desenvolvimento moral, bem como à área do 

Conhecimento do Mundo, devido às diferentes explicações da realidade. 

O conhecimento que a criança já adquiriu sobre o mundo, antes de entrar para a pré-

escola, vai ser desenvolvido através da Área de Conhecimento do Mundo. Como as áreas 

anteriormente referidas, esta também se encontra ligada à Área de Expressão e Comunicação, 

através da exploração e limitação de si próprio, dos outros e dos espaços, o que contribui para o 
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melhor conhecimento do mundo, e à Área de Formação Pessoal e Social, através da forma como 

a criança se relaciona consigo própria, com os outros, com a sociedade e com o mundo físico. 

Esta área desenvolve-se especialmente em contexto exterior, ou seja, no espaço do 

recreio, visitas de estudo, passeios no jardim, sendo abordada posteriormente na sala em 

atividades diversas. Para tal, é necessário e importante que o educador saiba os conhecimentos 

que a criança já tem adquiridos (Gamboa, 2011). 

A área de Conhecimento do Mundo enquadra-se nas ciências e aborda a história, 

sociologia, geografia, entre muitas outras, devendo existir sempre rigor científico. Esta 

abordagem denota-se no conhecimento da criança sobre a sua morada, o seu nome completo, o 

conhecimento das cores, sensações e sentimentos, etc. Esta área abrange ainda a biologia (órgãos 

do corpo humano, plantas, etc.), física/química (luz, ar, água, etc.), meteorologia (vento, chuva, 

etc.), geografia (rios, mares, etc.), geologia (coleção de pedras, etc.) e história (pré-história). Para 

tal, é necessário haver matérias de consulta (livros, jornais, computador) e materiais para a 

realização das experiências (ímans, lupas, entre outros). 

O método científico tem uma metodologia própria que deve ser seguida para uma melhor 

compreensão da experiência que se pretende realizar: a formulação de hipóteses (aprofundamento 

de questões), a observação (através de uma situação ou problema), a formulação do problema e 

a sua resolução. É importante que estas experiências sejam registadas para as poderem classificar 

e ordenar. 

Cabe ao educador escolher os assuntos mais relevantes para o desenvolvimento das 

crianças sem nunca esquecer a sua faixa etária, interesses e capacidades. 

A educação para a saúde e a educação ambiental, integrantes da área de Formação Pessoal 

e Social podem ser tratados nesta área, possibilitando transversalidade nos conteúdos. 

Na educação para a saúde a criança vai entender o porquê da necessidade de lavar as 

mãos antes das refeições e após ir à casa de banho, de se agasalhar quando está frio e usar roupas 

mais leves quando está calor, de não abusar de determinados alimentos. Estes, por sua vez, podem 

levar ao conhecimento dos diferentes órgãos, das características dos alimentos, etc. A saúde 

ambiental relaciona-se com a educação para a saúde já que também ocorre ao longo do dia-a-dia 

da criança, quando o grupo tem que manter a sala arrumada, não deitar papéis para o chão, 

havendo também preocupação e articulação com aspetos de educação estética. 

O educador tem um papel principal na escolha dos conteúdos a serem abordados, mas vai 

ser em diálogo com as crianças que decide como é que o processo se vai desenvolver, 

sistematizar, registar e avaliar. 

Esta área não pretende que as crianças sejam enciclopédias, mas que o gosto pela 

descoberta desperte e se desenvolva nelas. O essencial é que as crianças tenham a capacidade de 

observar, o desejo de experimentar, a curiosidade de saber, a atitude crítica (M.E., 1997, p. 85). 
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O domínio da aquisição da linguagem e aprendizagem tem sido bastante abordado ao 

longo das últimas décadas, por vários autores. Um dos autores bastante conhecedores deste tema 

foi Piaget, que adotou a teoria geral segundo a qual é a inteligência que produz a linguagem e 

que esta permite acelerar a aprendizagem. Para o autor, a linguagem infantil reflete um carácter 

antissocial que tem tendência a desaparecer com a socialização da criança. Piaget coloca a 

linguagem numa perspetiva ligada à significação. 

Na criança, o desenvolvimento da linguagem apresenta-se segundo três pilares 

importantes e simultâneos: a comunicação, a linguagem e o conhecimento. Neste caso, as 

crianças adquirem a língua materna, e simultaneamente desenvolvem competências 

comunicativas, existentes através das interações com as outras crianças. Neste contexto, através 

do estágio desenvolvido, foi possível observar a sua importância no desenvolvimento da 

linguagem de cada criança, influenciada pela qualidade e tipo de ambiente, já que quanto mais 

estimulante for o ambiente linguístico onde a criança está inserida e quanto mais ricas forem as 

experiências propostas, maior número de desafios se colocam à criança, e por consequência, 

maiores serão as possibilidades de desenvolvimento cognitivo, linguístico e emocional. 

Desde o nascimento até à entrada da criança no infantário, já ocorreu um grande percurso 

evolutivo a nível de desenvolvimento da linguagem. A criança, à medida que pretende expressar 

alguns significados mais complicados, adquire formas elaboradas e usa as funções da língua que 

sejam mais adequadas ao contexto e aos objetivos que pretende. De uma forma geral, a criança, 

no seu processo de aquisição da linguagem, extrai as regras da língua, da comunidade onde se 

encontra inserida, construindo o seu próprio conhecimento (Leal e Fonseca, 2013). 

De acordo com Pimenta (2002) a transformação crítica da prática e a solução dos 

problemas do quotidiano da sala de aula, exigem uma atitude reflexiva e o intercâmbio entre as 

práticas da escola e contextos socioculturais mais amplos. Evidencia-se assim, a necessidade de 

compreensão do ensino como prática social e da atividade docente no seu significado político. A 

atitude investigativa e reflexiva do Educador auxilia na melhora e qualidade de educação e 

desenvolvimento profissional e pessoal (Leal e Fonseca, 2013). Tal atitude é relevada segundo 

os autores referidos (p. 31) ao falarem em professores que se reconheçam em continuado 

desenvolvimento, professores disponíveis e empenhados em aprender, professores que assumam 

a responsabilidade na planificação, desenvolvimento e avaliação das suas próprias experiências 

de aprendizagem. Esta atitude reflexiva do professor tem como base teorias para a melhoria da 

prática de ensino, em que o professor é ajudado a compreender o seu próprio pensamento e refletir 

de forma crítica. Para Formosinho & Gamboa (2011) a maior parte dos modelos curriculares têm 

como finalidade a integração dos fins da educação com as fontes do currículo, os objetivos com 

os métodos de ensino e, estes métodos com a organização do espaço e tempo escolar. O docente 
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ao escolher um determinado modelo deve ter em consideração o contexto em que o vai inserir, a 

criança e os documentos orientadores.   

Em relação à intervenção pedagógica poder-se-á referir que a observação deve ser a 

primeira etapa, pois permite coadjuvar o processo de intervenção educativa, já que, só a 

observação direta consistentemente realizada poderá permitir obter informações sobre os 

interesses e necessidades das crianças e, obter dados exatos, precisos e significativos, capazes 

de informar o professor sobre as necessárias modificações a implementar (Parente, 2002, p.168). 

A informação que se obtém através da observação deve ser exata, precisa e significativa para os 

educadores/professores, na medida em que é realizada em contexto natural e autêntico dos 

acontecimentos. Esta informação recolhida de forma frequente, serve de feedback para o 

educador modificar o ambiente e o programa de aprendizagem. 

Depois de conhecido o grupo/turma e cada criança em particular, a segunda etapa da 

intervenção pedagógica será a de planear e planificar. Existe uma definição única para a 

planificação que reflete a forma como o docente encara o processo de ensino e aprendizagem. 

Assim, segundo Zabalza (2001), a planificação representa a criação de ambientes estimulantes 

que propiciem atividades que não são à partida previsíveis e que, para além disso, atendam à 

diversidade das situações e aos diferentes pontos de partida dos alunos. Isso pressupõe prever 

atividades que apresentem os conteúdos de forma a tornarem-se significativos e funcionais para 

os alunos, que sejam desafiantes e lhes provoquem conflitos cognitivos, ajudando-os a 

desenvolver competências de aprender a aprender. 

Planear as diversas ações eficazes de ensinar implica assumir uma postura pedagógica e 

estratégica, ao mesmo tempo que se concebe um percurso orientado para atingir os objetivos e 

metas pretendidos, ou seja, a aprendizagem de algo (Roldão, 2009). 
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Capítulo II – Descrição do Processo de Prática de Ensino Supervisionada 

 
O Jardim de Infância proporciona à criança a construção do conhecimento do mundo que 

a rodeia.  

O processo evolutivo da criança realiza-se através do jogo simbólico, do conhecimento/ 

aprofundamento de si própria e da interação com os diferentes parceiros sociais. 

 Enquanto educador, procurei facilitar e encorajar as crianças na vivência de experiências 

e situações diversificadas e complementares.  

A criança é um ser essencialmente social e educável. Possui uma tendência inata para 

conhecer, aprender e compreender. É detentora de um dinamismo interno que a leva a procurar 

aquilo de que tem necessidade. Reinventar o mundo, para lhe dar sentido, é uma necessidade de 

crescimento. 

É essencial que a criança interaja com o seu meio envolvente. 

Aquilo que é apreendido é condicionado pelo meio em que a criança nasce e se desenvolve. 

O desenvolvimento da criança não pode ser entendido como algo compartimentado e/ou 

fragmentado. De etapa em etapa, a criança constrói-se progressivamente, como um único e mesmo 

ser, isto é, desenvolve-se como um todo em que o afetivo, o social e o cognitivo, se conjugam, 

integram e interligam. O desenvolvimento é global, que se pretende equilibrado, contínuo e 

harmonioso! 

Foi este tipo de desenvolvimento harmonioso que procurei fomentar no Jardim de Infância 

com os meus educandos. 

No sentido de lutar por tal harmonia e convicto de que ela passa, não só, mas também pela 

interação Família - Jardim de Infância, desencadeada pelos educadores e familiares estabeleci com 

os encarregados de educação e familiares contactos formais e informais, elucidando-os acerca do 

valor da educação pré-escolar. O mesmo trabalho foi realizado com a comunidade local. 

Os pais e/ou encarregados de educação foram informados e ouvidos quer na programação 

de todas as atividades, quer na realização das mesmas. Deixando-os transmitir o que pensam e 

sentem, compreendi as suas expectativas, situando-me no contexto sociocultural a que cada um 

pertence. Penso que estes contactos são proveitosos, pois cada encarregado de educação pode 

confidenciar ao educador particularidades dos seus educandos que facilitarão estratégias a adotar 

na promoção da sua educação. 

Sabendo que uma boa articulação entre o Jardim de Infância e a Escola do 1º C.E.B., 

contribui para uma melhor adaptação, integração e sucesso educativo da criança e uma vez que o 

espaço escolar é partilhado com a Escola do Primeiro Ciclo, algumas atividades foram programadas 

e realizadas em conjunto, partilhando a comunidade educativa de saberes e atuações 

complementares. 
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Referencio a semana da alimentação, o Magusto no Lar dos Idosos de Moimenta da Serra, 

onde se reviveram tradições, a festa de Natal, em que se promoveu o espírito de partilha e 

solidariedade, o cantar das Janeiras, onde pesquisámos, conhecemos e valorizámos tradições, a 

festa do Carnaval, que permitiu estimular e desenvolver a criação artística, a Comemoração do Dia 

da Árvore, onde o respeito pela Natureza foi fomentado através de ações de sensibilização, 

plantação de árvores, canções, poemas e expressão plástica, e a festa de encerramento do ano letivo. 

     Com a colaboração da comunidade educativa local, realizaram-se, no Jardim de Infância, 

ao longo do 2º (segundo) e do 3º (terceiro) períodos letivos, atividades sobre a alimentação. A este 

propósito, realizei um PowerPoint sobre a alimentação, pois a motivação (…) é a chave da 

criatividade e que vitaliza qualquer tipo de operacionalização (Balancho e Coelho, 1996, p.17). 

No âmbito desta atividade foi realizada uma visita de estudo ao Museu do Pão, em Seia, pois 

(…) a criança é um participante activo na construção da sua própria inteligência, edificando 

constantemente a sua realidade, em vez de limitar apenas a captar informações (Piaget, apud 

Freeman, 1977, p. 21).  

 Esta atividade fomentou nas crianças hábitos de vida saudável, permitindo a partilha de 

conceitos entre elas e criando espaços de debate. Complementou o aprofundamento dos conteúdos 

programáticos de uma forma lúdica e criativa e possibilitou o reforço do cumprimento de regras 

em espaços coletivos. Envolveu os encarregados de educação de uma forma muito positiva, 

notando-se uma grande participação, uma vez que (…) na aprendizagem cooperativa, permite-se: 

o confronto de pensamento entre pares e pequenos grupos; os alunos podem (…) explicitar 

oralmente o seu raciocínio, partilhando-o, e clarificar as suas ideias para si próprio e para os 

outros (Alarcão, 1996, p. 76).  

Tivemos também a colaboração da Drª. Raquel e do enfermeiro Pedro que conjuntamente 

com as crianças e com os encarregados de educação realizaram atividades sobre a temática 

supracitada. 

Com o objetivo de desenvolver atitudes de respeito pela Natureza, realizámos várias 

atividades definidas no âmbito da área de conteúdo do Conhecimento do Mundo. Observei que as 

crianças adquiriram um maior conhecimento do meio que envolve o Jardim de Infância e ficaram 

mais sensíveis a valores ambientais. Observaram alguns locais preservados e outros poluídos. 

Refletiram sobre a beleza dos primeiros e os malefícios dos segundos. Responderam com 

entusiasmo a perguntas, foram perspicazes nas descobertas e recolheram algum material do meio 

para observarem com mais pormenor no Jardim. Registaram o que observaram. A aprendizagem de 

cada um dos temas comporta três facetas fundamentais: a observação, a associação e a expressão. 

Uma vez que tomámos o interesse como ponto de partida, sentimo-nos na obrigação de 

proporcionar à criança ocasiões de observar, de associar as ideias e de as exprimir (Décroly, 

1998). 
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A Câmara Municipal de Gouveia, a GNR, os Bombeiros e o Parque Natural da Serra da 

Estrela colaboraram connosco nas comemorações do Dia da Árvore, através de uma ação de 

sensibilização e plantação de árvores. 

Depois, com os braços e as mãos, pintámos e plantámos árvores e procedemos à germinação 

de sementes. Também ouvimos histórias. (…) Desde os primeiros momentos da vida da criança 

na escola, o professor deverá proporcionar-lhes frequentes contactos com o material escrito, não 

só porque esse contacto pode constituir forte motivação para a aprendizagem da linguagem 

escrita, como ainda porque permite ao aluno ampliar o vocabulário visual de que é portador ao 

ingressar na escola (Freinet, 1977, p. 43). 

Cantámos e dançámos canções sobre a primavera. 

Participámos na recolha de tampinhas de plástico. Formou-se uma campanha solidária e 

ajudámos também a proteger o ambiente, pois as tampinhas serão recicladas. O Departamento da 

Educação Básica (2001, p. 115) reitera que o professor deve fomentar nos alunos atitudes de 

respeito pela vida e pela Natureza, assim como sensibilizá-los para os aspectos estéticos do 

ambiente. O artigo 3, alínea f), inserida nos princípios gerais do Decreto-Lei nº43/89 de 3 de 

fevereiro, da Lei de Bases do Sistema Educativo evoca, igualmente, que deve haver uma inserção 

da escola no desenvolvimento conjunto de projectos educativos e culturais em resposta às 

solicitações do meio.  

Para comemorarmos o Dia do Pai, explorámos a história “Um Papá à Medida”, promovendo 

assim uma motivação inicial mais profícua e proveitosa. Explorámos a letra P. 

Para comemorarmos a Páscoa explorámos a história intitulada “A lenda dos ovos da Páscoa”. 

Posteriormente efetuámos algumas fichas de consolidação de conhecimentos relacionadas com a 

história, mais propriamente de identificação dos fonemas. Cantámos uma canção com o tema da 

Páscoa e utilizámos diferentes instrumentos musicais a fim de promovermos a coordenação motora 

e a expressão musical.  

(…) O educador leva a criança a repetir o que disse em presença do material, dos objectos 

e isto com um intervalo de tempo que vai sendo cada vez maior. Desde então, a linguagem da 

criança não tem nada de artificial, pois traduz unicamente uma experiência real e sua (Mialaret, 

1975, p.43). 

Criámos um grande cartaz alusivo à Páscoa, com a ajuda de tintas e lápis de cor e 

elaborámos um raminho de amêndoas e um coelhinho da Páscoa. 

O 25 de Abril foi lembrado com a leitura de um poema intitulado “Liberdade”, que 

propiciou um diálogo acerca do seu significado.  

Seguidamente, as crianças fizeram um registo do poema referido numa folha de desenho. 

Logo de seguida realizaram uma ficha para identificação de fonemas e escrita dos mesmos. Após o 

término desta, realizaram, passado algum tempo, outra ficha, agora na área da Matemática, para 
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praticarem a noção de conjunto e operações de adição e subtração. O ensino da Matemática 

Elementar deve visar três objectivos, fornecer ao aluno um instrumento de trabalho, desenvolver a 

sua formação intelectual e adaptá-lo à vida (Mialaret 1975, p. 42).  

A observação representa uma etapa fundamental no desempenho da educadora neste contexto. 

Neste contexto, Malavasi & Zoccatelli (2013, p. 112) referem que a observação permite à 

educadora, sair da extemporalidade e da improvisação do trabalho educativo, favorecendo a 

formulação de propostas mais conscentes e coerentes. Ou seja, cada educadora deve estar atenta e 

ser sensível às crianças, pois assim consegue captar todos os pormenores que a ajudem a conhecê-

las melhor.  

Para Marchão (2012), deve existir igualmente uma relação entre a educadora e as famílias das 

crianças, pois dessa forma, cria-se uma segurança relacional e afetiva que envolve as crianças, 

contribuindo para que se sintam mais predispostas para a participação e autonomia.  

Finalmente, na área de Expressão Plástica, as crianças coloriram um desenho relacionado 

com o 25 de Abril e fizeram cravos para oferecerem. 

Para explorarmos o tema dos Direitos e Deveres da Criança, foi contada uma história, a 

que se seguiu o reconto visando o entendimento da temática. 

Abordámos depois, os dez direitos da criança, incidindo de forma mais aprofundada sobre 

o oitavo: as crianças estarão, em quaisquer circunstâncias, entre os primeiros a receber proteção 

e socorro. De seguida, as crianças criaram uma história, em suporte digital, tendo como base o 

referido direito, que posteriormente ilustraram tendo-se procedido à compilação de histórias 

elaboradas noutros Jardins, para a elaboração de um livro. 

No âmbito das comemorações do Dia da Mãe foi contada uma história intitulada “A Minha 

Mãe”, que as crianças recontaram e registaram graficamente. 

Posteriormente, ouviram um poema, dialogaram acerca do seu significado e ilustraram-no. 

Construíram um postal e um acróstico para oferecer no dia da mãe, um toalhete em forma de ursinho, 

uma tulipa e um malmequer, promovendo assim a expressão plástica.  

Para abordarmos o tema sobre as profissões começámos por explorar a história “Quando 

for grande quero ser”, após o que procedemos à interpretação, representação gráfica, realização de 

fichas de consolidação de conhecimentos e pesquisa de imagens. Recortámos e colámos essas 

imagens para elaboração de um cartaz temático. 

Para complementarmos esta atividade realizámos uma visita de estudo às principais 

instituições e monumentos de Moimenta. O melhor professor é aquele que se empenha – muito 

mais do que ensinar – em fazer nascer e manter sempre vivo o “desejo de aprender” do educando 

para que, deste modo, ele possa descobrir, por si próprio, algo de novo. Haverá, para a 

inteligência, maior alegria do que a que resulta de uma descoberta? (Tavares, 1979, p. 37). 
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Com a observação dos fontenários, foi inevitável falar-se da importância da água e da sua 

preservação. Neste contexto começámos por contar uma história intitulada “A menina gotinha de 

água”. Seguidamente as crianças fizeram o registo de uma das partes da história, após o que 

realizaram uma ficha de trabalho para identificação de grafemas e cópia de palavras. 

Posteriormente, na área de Conhecimento do Mundo, as crianças representaram o ciclo da 

água, em papel. Pesquisando imagens e frases, recortando e colando, elaboraram um cartaz sobre 

este tema.  

Na área de Expressão Musical cantaram uma música de acordo com o tema abordado, 

intitulada “A gotinha de água”.  

Para falarmos do mar contámos e explorámos uma história intitulada “O dia em que o mar 

desapareceu”. As crianças fizeram um cartaz alusivo ao fundo do mar com materiais 

disponibilizados para o efeito. 

Na área de Matemática realizaram duas fichas de trabalho, debruçando-se a primeira sobre 

conjuntos e operações e a segunda sobre sequências lógicas. 

Fizemos também algumas experiências com a água e registámos os resultados obtidos. O 

objectivo principal da educação é a promoção do desenvolvimento integral do aluno, tal objectivo 

exige uso de metodologias activas, centrada na interacção entre os alunos, enfatizando a 

aprendizagem pela descoberta autónoma e orientada. (Marques, 1985, p. 21). 

Construímos os nossos “ervinhas” que regávamos todos os dias observando o crescimento 

da erva dia após dia. 

Na área de Expressão Plástica as crianças criaram um livro sobre o desperdício de água 

potável, para a sua própria consciencialização e também dos seus encarregados de educação.  

Também comemorámos o Dia da Espiga, colhendo no meio exterior espigas, papoilas, 

raminhos de oliveira e malmequeres. Escrevemos uma quadra que juntámos a estes maravilhosos 

ramos que transmitiram alegria e união. 

Comemorámos o Dia Mundial da Criança, vivenciando momentos de alegria, boa 

disposição e convívio saudável. 

Reconhecemos os direitos e deveres da criança, aplicámos regras de boa convivência social 

e desenvolvemos na criança a capacidade de comunicação e integração no meio. 

Formámos grupos com as crianças das outras salas, misturando assim as faixas etárias dos 

3 aos 6 anos de idade para melhor convivência entre elas. 

Os grupos foram encaminhados pelos diferentes ateliers onde estavam sempre ou um 

educador ou uma auxiliar a fim de lhes explicarem o que era suposto fazerem. 

No fim foram oferecidas prendas a todas as crianças. 

Em junho duas professoras do 3º ciclo do nosso Agrupamento dirigiram-se ao nosso Jardim 

de Infância para abordarem o tema das cores. Começaram por ler às crianças uma história intitulada 
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“O Ponto”. Na opinião de Tavares e Alarcão (1990, p. 12) (...) as tarefas e o material a apresentar 

devem ser seleccionados e organizados de tal forma que a criança sinta uma certa tensão 

(benéfica) que leva em busca de equilibração e que se traduz num desejo de aprender, isto é, aquilo 

que os educadores designam muitas vezes por motivação de aprendizagem. 

Seguidamente as crianças receberam uma ficha onde registaram as cores que se formam 

quando se juntam diferentes cores. 

Utilizando tintas, conta gotas, uma folha branca e uma palha cada criança soprou para juntar 

as duas gotas de tinta e perceberem que cor se formava. Posteriormente fizeram o registo e 

confrontaram o resultado com a sua ideia inicial. 

  A atividade de Natação decorreu na piscina da Unidade de Apoio à Infância da Fundação 

D. Laura dos Santos. Promoveu a prática de atividade física ajudando a criança a relaxar o seu 

estado físico e psíquico e desenvolveu a comunicação e a interação com os outros, bem como a 

aceitação e o cumprimento de regras. Permitiu às crianças familiarização com o meio aquático, 

fomentou o desenvolvimento psicomotor para além de ter contribuído para o aperfeiçoamento de 

técnicas da natação e desenvolvimento de relações interpessoais. 

No âmbito do projeto SOBE, realizou-se no nosso Jardim-de-Infância, com a colaboração 

de duas docentes e uma discente do nosso Agrupamento, um teatro intitulado “A Revolta dos 

Micróbios” que foi do agrado das crianças e promoveu hábitos de higiene oral. Posteriormente 

fizeram a representação gráfica do teatro, aprenderam uma canção e começaram a lavar os dentes 

após os lanches. 

Desenvolvemos a linguagem oral e a abordagem à escrita e a expressão plástica. Através 

da dramatização de histórias, promovemos momentos de reflexão, gestão de conflitos, troca de 

experiências, aquisição de conhecimentos e competências na área da expressão dramática. 

Este teatro permitiu ainda estabelecer relações com os objetos, com os personagens, com a 

audiência, com o meio e com as histórias. 

A “hora do conto” proporcionou momentos de partilha e promoção da literacia, para além 

do contributo a nível psicológico, pois o conto age nos contextos afetivos e imaginativos da criança. 

Desenvolveu a linguagem oral, a atenção e concentração. Proporcionou o conhecimento da 

Biblioteca Municipal de Gouveia e incentivou as crianças para a consulta de livros, leitura e 

abordagem à escrita. 

A festa de encerramento do ano letivo de Moimenta da Serra, que se realizou conjuntamente 

com as crianças dos outros grupos, decorreu com muita organização e divertimento. Foram vividos 

momentos de convívio e alegria, tendo sido atingido o principal objetivo de desenvolvimento de 

relações pessoais. A cooperação entre as crianças, que participaram ativamente em diversos eventos 

planeados para o efeito, foi estimulada, nomeadamente através da elaboração do diploma, caderno 

de finalista, cartola, capa de finalista e lembrança do Jardim de infância. 
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Também se realizaram danças, teatro de fantoches e lanche.  

A escola como instituição em que os alunos participam é o lugar privilegiado para a 

vivência e aprendizagem do modo de viver em sociedade. É através da participação directa e 

gradual, na organização da vida, da classe e da escola que eles irão interiorizando os valores 

democráticos e de cidadania (Piaget, 2001, p. 21). O ensino dialógico, interactivo e dinâmico, 

permitiu a expressão construtiva do aluno. A criança é um ser participante activo na construção 

da sua própria inteligência, edificando constantemente a sua realidade, em vez de se limitar apenas 

a captar informações (Piaget, 2001 apud Freeman, 1977, p. 21). 
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Capítulo III – Identidade Sexual e Questões de Género na Infância 
 

Ao longo do estágio apercebi-me que as crianças brincam de forma diferente conforme a 

sua identidade sexual (ser rapaz/ser rapariga) e criam barreiras no que diz respeito a tudo aquilo que, 

supostamente, não é inerente ao seu sexo. As bonecas estão associadas às meninas e os carros aos 

meninos, condicionantes que já trazem adquiridas de casa tendo os pais um papel fulcral nesse 

processo. Observei ainda que nas brincadeiras de pais e mães, normalmente as meninas são as mães 

e reproduzem comportamentos femininos e os rapazes são os pais e reproduzem comportamentos 

masculinos. Processos semelhantes ocorrem na associação de tarefas e profissões que tipificam em 

masculinas e femininas. A escolha de amigos para brincar também não é independente do seu 

género. As crianças, a partir dos 4-5 anos escolhem cada vez mais, amigos do mesmo género para 

brincar.  

Especificamente trata-se da questão da tipificação de brinquedos, sentimentos e 

comportamentos classificados como masculinos e femininos. Genericamente são a manifestação 

evidente das questões de género.  

As situações referidas fizeram-me refletir e sentir que era de extrema importância tentar 

perceber de que forma e em que circunstâncias têm origem.  

A infância é determinante na construção da identidade sexual e identidade de género. É 

comum confundirem-se estes processos. É evidente que os dois conceitos estão relacionados, mas 

não são a mesma coisa. O sexo biológico define a identidade sexual. A identificação social e cultural 

com o masculino ou feminino, constrói a identidade de género. 

Em primeiro lugar, investigámos acerca de questões relacionadas com esta temática na 

pré-escola. De seguida apresentamos uma proposta educativa para a Igualdade de Género na pré-

escola, através do conhecimento das crenças das crianças e consequente identificação de estereótipos 

de género e sugestões práticas para a sua desconstrução.  

 

3.1. Identidade Sexual e Identidade de Género 
 

A identidade sexual (como me vejo, como me valoro, como me sinto como pessoa sexuada) 

é um dos componentes básicos da identidade porque somos biopsicosocialmente sexuados (Lopez e 

Fuertes, 1998). A sua construção é um processo lento, gradual e complexo e significa a forma como 

cada pessoa sente a sua individualidade pelo facto de pertencer a um determinado sexo.  

Tradicionalmente, empregava-se o termo sexo para classificar homens e mulheres, 

atendendo exclusivamente aos caracteres genitais externos. Os papéis sociais e culturais, (papéis 

de género) apesar de arbitrários e convencionais, eram justificados como consequência biológica 

dessas diferenças genitais externas. Esta concepção reducionista acarretava problemas conceptuais, 

sendo incompleta para descrever e designar a vasta gama de características do processo de 
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sexualização humana (Barragan, 1988). Maccoby (1999) enfatizou em pesquisas acerca das 

diferenças sexuais a aprendizagem social da identidade de género e a sua aquisição. Assim, uma 

rapariga adopta o papel feminino e aprende como ser uma mulher e um rapaz adopta o papel 

masculino e aprende como ser um homem. 

A informação, as expectativas, os modelos, a instrução e as limitações que dizem respeito 

ao género são persuasivas em todas as sociedades conhecidas. O dimorfismo genital, no momento do 

nascimento (ou mesmo antes quando se sabe o sexo do bebé), gera de maneira inconsciente 

expectativas diferentes dos pais conforme se trate de um rapaz ou de uma rapariga. Estas diferenças 

de comportamento e aptidões parecem ser produto das aprendizagens sociais. Ainda a criança não 

sabe quem é e já a sociedade lhe deu um papel. É a etapa da atribuição psico-social do sexo e dos papéis 

sociais. Assim, é importante assinalar que desde o nascimento o grupo social atribui à criança uma 

identidade sexual e um papel de género (Barragan, 1991). Ela é feita a partir dos genitais externos, dos 

nomes sexuados como masculinos e femininos, da atribuição de roupas, penteados, adornos, 

brinquedos e jogos sexuados na perspectiva cultural dos adultos e ainda do comportamento 

diferente das mães e dos pais perante os seus filhos e filhas. A este respeito, Mantilla (2006) refere 

como evidente a existência de claras diferenças do ponto de vista físico e fisiológico entre ambos os 

sexos acrescentando que, psicológica e socialmente, “se aprende” a ser rapaz ou rapariga desde o 

berço e até antes. O meio cultural em que vivemos influi, mesmo que de forma inconsciente e os pais 

não costumam tratar da mesma maneira os filhos e as filhas. 

Quando sabem o sexo do bebé que esperam, através das ecografias, passam a falar dele ou 

dela de modo diferente. Procuram um nome adequado para o seu sexo biológico, que usam para lhe 

falar ainda antes do nascimento, fantasiar acerca do seu futuro consoante se trate de rapaz ou rapariga 

e talvez até cheguem a falar das suas filhas como as mais ternas e bonitas, ao passo que dos seus filhos 

dirão que são grandes e fortes. É também provável que escolham um tipo de decoração diferente 

para o quarto; apesar de cada vez se estabelecerem menos diferenças no que se refere às roupas e 

haver uma tendência para a moda unisexo, o certo é que será difícil que os pais utilizem o cor-de-

rosa para vestir um rapaz pelas conotações que contém. Aos meninos são dados materiais robustos 

tais como, martelos de brincar, enquanto às meninas são dadas bonecas (Durkin, 2004). 

A identidade de género não é algo com que a criança nasça, vai-se formando. Assim, é uma 

construção não apenas a nível biológico, mas também a nível psicológico e social. Este processo é o 

resultado de uma série de operações psicológicas que se iniciam na infância (determinante na sua 

estruturação) e se prolongam até ao final da adolescência (Marques, 2002; Mantilla, 2006). A 

criança distingue a sua identidade sexual ao diferenciar-se das pessoas do sexo oposto e ao 

identificar-se com as pessoas do mesmo sexo. Este processo ocupa um lugar relevante no 

desenvolvimento sexual, desenvolvendo-se entre os 2 e os 7 anos, aproximadamente. A identidade 

de género e a diferenciação de papéis podem ser observadas no que as crianças dizem e fazem desde 

muito cedo (entre os 18 e 24 meses). É por volta desta idade que as crianças se dão conta que há 
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dois tipos de pessoas diferentes: rapazes, raparigas; homens e mulheres. De forma geral até esta idade 

elas dificilmente diferenciam os genitais mas também desconhecem a denominação de outras partes 

do corpo (Barragan, 1991). 

Kohlberg (1966, 1972) sublinha a importância da linguagem nas primeiras construções 

sexuais. Entre os 2 e os 3 anos, as crianças auto classificam-se dentro de um deste dois tipos (eu 

sou como a mãe ou eu sou como o pai). No entanto não distinguem de forma clara entre identidade 

sexual e papel de género. Para as crianças pequenas, a aparência é muito importante para determinar 

a identidade. Elas consideram, inicialmente, que as transformações mágicas são possíveis, não 

percebendo que a identidade é permanente e não pode ser interrompida por transformações aparentes 

(Bernstein, 1994). 

O entendimento de que o sexo de uma pessoa permanece o mesmo apesar das mudanças 

na idade e aparência é chamado de constância do género. Podemos falar de permanência de 

identidade sexual e de diferenciação entre identidade sexual e papel de género quando as crianças 

sabem que têm uma identidade para sempre, que não depende da sua vontade e que se fundamenta 

nas características do seu corpo e nas do papel social atribuído. A conservação de género é a 

atribuição permanente desses caracteres masculinos e femininos. Até aos 7 anos, 

aproximadamente, este processo não incorpora como elemento de classificação a dimensão genital 

ou anatómica que dará lugar à constância sexual que nos permitirá falar de identidade sexual (Barragan, 

1989, 1991; Lopez, 1984, 2005a). Só quando fizerem depender a identidade das diferenças anatómicas 

básicas, que é o verdadeiramente estável e relativizarem a dependência de características superficiais 

facilmente alteráveis e das atividades moldadas socialmente, se pode considerar o processo terminado. 

Este processo foi explicado sob perspetivas diferentes por várias teorias.  

 

3.2. Tipificação de Papéis de Género  
 

Existem ao longo da infância mudanças na escolha de colegas para brincar. Maccoby (1999) 

investigou as escolhas das crianças quanto ao género, tendo constatado que existe preferência pelo 

mesmo género e evitação pelo género oposto, aquando da escolha dos parceiros sociais. Antes dos 

dois anos as crianças interagem com os dois géneros, mas no terceiro ano de vida e seguintes as 

amizades são essencialmente com pares do mesmo género. Esta tendência é notória na idade pré-

escolar (3 aos 5) continuando a fazer sentir-se na idade escolar (6 aos 9 anos). 

A base desta escolha tem a ver, na opinião do autor, com as competências sociais e o estilo 

de brincadeiras. O facto de as crianças se juntarem espontaneamente em pares ou grupos do mesmo 

género vai conduzi-los a diferentes percursos. Vão agir de modo diferente uns com os outros. Ao longo 

do crescimento os rapazes preferem brincadeiras tipicamente masculinas e são rejeitados se não o 

fizerem, sendo-lhes incutido que são comportamentos de diminuição da identidade masculina. A 
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aprendizagem social e a aquisição de procedimentos cognitivos são processos que estão envolvidos 

com a diferenciação de comportamentos sociais. As raparigas mais novas são capazes de interagir 

mais tempo umas com as outras do que os rapazes, pois estes com 2 ou 3 anos desenvolvem mais 

frequentemente conflitos entre eles. As raparigas (com cerca de 3 anos) preferem brincar umas com 

as outras, tornando-se maduras mais cedo e capazes de regular e coordenar o seu comportamento com 

as suas colegas, o que ajuda a explicar porque é que são as primeiras a participar em jogos de 

diferenciação de género, brincando mais com bonecas e os rapazes com carros. 

Lopez no seu estudo de 1984, a propósito da preferência de amigos ao longo da infância e 

de brinquedos e jogos tipificados sexualmente comprova que as preferências mudam com a idade, 

verificando-se uma tendência cada vez mais acentuada para as crianças escolherem amigos e 

companheiros de jogo do seu sexo, o que para o autor reflete provavelmente uma tomada de 

consciência da identidade e do papel de género, que numa sociedade em que o “sexual” é 

acompanhado de mistério os faça sentir mais seguros com pessoas do seu próprio sexo. 

No seu estudo a tipificação de brinquedos até aos 6 anos não existe praticamente. A este 

propósito, refere também que a tipificação é mais clara quando é atribuída aos outros do que quando 

eles próprios (rapazes e raparigas) atuam sobre os brinquedos. A preferência dos jogos e brinquedos 

tipificados é mais clara e consistente nos rapazes. As raparigas brincam com mais frequência com 

brinquedos de rapazes. Nos quatro primeiros anos as meninas de forma geral não tipificam os 

brinquedos fazendo-o apenas a partir dessa idade. Este facto pode, na sua opinião, ser consequência 

da atitude educativa dos pais porque embora seja hoje em dia vulgar que um pai trate do filho é 

ainda raro que um pai compre uma boneca para um filho rapaz. Isto reflete o que se passa na 

sociedade onde os homens estão mais tipificados que as mulheres nos seus papéis de género. 

Continua a ser mais fácil as mulheres desempenharem papéis de homem, do que o inverso e é isto 

que as crianças captam. 

As meninas mostram mais preferência pelos rapazes nas suas brincadeiras que estes, o que 

pode significar, na opinião do autor, que elas perceberam já de alguma forma o papel de privilegio 

dos rapazes que invejam de alguma forma (podendo apenas significar que são simplesmente mais 

abertas ao sexo oposto que os rapazes). 

Goldman (1982), a fim de avaliar como as crianças vêm a identidade de género, enquanto 

aquisição de estabilidade de género e constância de género, bem como as suas preferências pessoais 

em termos de identidade pessoal e preferência de amigos e as razoes para essa preferência 

perguntou às crianças: se pudesses escolher, escolhias ser um rapaz ou uma rapariga? Porquê? Quem é 

melhor amigo, um rapaz ou uma rapariga? Porquê? A primeira questão, de identidade de género foi vista 

como uma questão hipotética interessante pela maioria das crianças. Quanto à escolha de identidade 

de género, a maior parte das crianças escolheram o seu próprio sexo mas uma grande proporção de 

raparigas escolheu mudança de sexo, o que evidencia preferência por ser um rapaz. (Muitas das 
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meninas faziam esta escolha pelos 13 anos, quando a menstruação tinha sido acabada de 

experienciar ou estava eminente). Kohlberg (1972) relaciona o egocentrismo infantil, com a 

construção de noções sexuais, afirmando que a centração egocêntrica faz com que as crianças, a 

nível de papéis sexuais considerem que o seu sexo é o melhor. Como razões de justificação da 

escolha os rapazes deram predominantemente razões recreativas em todos os grupos de idade. Os 

mais pequenos referiram jogos e brincadeiras e os mais velhos desportos. As raparigas deram 

menos respostas recreativas que os rapazes. As mais pequenas referiram bonecas, vestidos, 

brincadeiras de mães e pais enquanto as mais velhas deram razões em que consideravam os hobbies 

de tricô e costura ou domésticos atrativos. Nas escolhas referidas existiram estereótipos de papéis 

sexuais evidentes. 

Como razões temperamentais os rapazes enfatizaram a sua agressividade e as raparigas a 

sua sensibilidade. Manifestamente, cada sexo adquiriu já estereótipos comportamentais e 

temperamentais do seu próprio sexo e do outro sexo. Dos 5 aos 9 anos as raparigas utilizam em 

maior proporção que os rapazes, razões temperamentais, nas justificações das suas escolhas. As 

razões sexuais, refletindo necessidade de se sentirem atrativas (usar maquilhagem e batom) 

aparecem mais em raparigas dos 5 aos 9 anos que em rapazes. As razões de independência e 

dominância de género aparecem de forma mais significativa a partir dos 11 anos em todos os países. 

Talvez, na opinião do autor, a incidência anterior no tempo relativa aos argumentos de 

identidade de sentimentos ou comportamentos nas raparigas seja consequência da atitude educativa 

dos pais quanto ao tratamento educativo e expectativas das filhas. As raparigas tendem a mostrar 

mais dependência das mães que os rapazes especialmente em situações de stress e as mães mostram 

mais tendência para proteção das filhas e encorajam nelas menos movimentos de independência e 

autonomia que nos filhos rapazes. Este processo certamente encoraja o componente referente a 

sentimentos na escolha das raparigas. 

Em relação à preferência de amizades até aos 7 anos é desenvolvida com pessoas do mesmo 

sexo e a hostilidade para com o sexo oposto aumenta, levando a atividades segregadas no recreio e 

fora da escola. No que diz respeito aos argumentos de escolha dos amigos, no seu estudo, as duas 

justificações mais mencionadas foram identidade de atividades ou interesses e identidade de 

sentimentos, predominando de forma geral a primeira até aos 9 anos com exceção da Suíça onde 

predomina a segunda. As diferenças entre rapazes e raparigas na escolha de amigos também podem 

ser devidas ao facto de as raparigas desenvolverem maturidade social mais cedo que os rapazes, com 

a consequente perceção do que influencia ou determina uma boa amizade (Goldman, 1982). É de 

sublinhar que os argumentos utilizados pelas crianças para justificarem a sua preferência de género 

foram os mesmos que utilizaram para justificar as suas preferências quanto à escolha de amigos. 

Goldman (1982) analisou também como é que as diferenças entre as mães e pais (como 

representantes do sexo masculino e feminino) eram percebidas pelas crianças. As diferenças físicas 
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externas não sexuais (altura, cor de cabelo, etc.) foram as primeiras a ser notadas e referidas, tendo 

declinado com a idade em todos países. As diferenças atitudinais correlacionaram positivamente com 

a idade, sendo apenas os mais velhos em todos os países os que apresentam a mais elevada 

percentagem que reconheceu tais características que diferenciam mães dos pais. Esta diferenciação 

tem um carácter tão geral que domina todas as outras diferenças percebidas pelos mais novos, 

incluindo mesmo as diferenças sexuais que são as mais óbvias a nível visual. A maioria das crianças 

respondeu na primeira pessoa em termos dos próprios pais. As crianças mais velhas tenderam a 

alargar as respostas para as diferenças entre homens e mulheres no geral. 

Face às questões: "há algumas coisas que  uma mãe pode fazer e que um pai não pode fazer? "; " que tipo 

de coisas uma mãe pode fazer que um pai não pode fazer? ", o autor conclui que as crianças percebem 

as mães e pais em papéis estereotipados quanto ao sexo. A mãe é ligada essencialmente com as 

atividades internas da casa e as atividades do pai são vistas como sendo desenvolvidas fora de casa. 

As crianças mais novas atribuem mais ao pai um papel de lazer que à mãe. No emprego, as mães são 

vistas como ocupantes de um baixo estatuto, enquanto os pais podem ocupar os trabalhos de maior 

estatuto, devido ao fator biológico. Os papéis de autoridade e liderança na família mostram 

dominância do pai, enfatizado, especialmente por adolescentes. Raramente a mãe é vista em tal papel. 

No geral, as crianças vêm os adultos em termos tradicionais de acordo com os sexos, relacionando 

diretamente as suas diferenças percetuais com o facto de serem homens ou mulheres. 

A questão da implicação da constância de género no desenvolvimento das crenças infantis 

acerca de papéis de género tem sido discutida. Na opinião de Ruble et al (2007), vários estudos 

demonstram a existência de relações positivas entre o nível de constância e aspetos de 

desenvolvimento de género seja na atenção seletiva para modelos do mesmo sexo, nas atividades, 

roupas e preferências dos pares, no conhecimento de estereótipos de género, nas reações avaliativas 

de comportamentos masculinos e femininos, ou na capacidade de resposta aos sinais de género. 

Na opinião de Carey (1985) devemos ter em conta que as crianças pequenas vêm os 

comportamentos sexuais e estilos como algo que está certo ou errado. Pouco antes de a constância 

de género ser atingida elas veem os comportamentos apropriados ao género e veem o uso de roupas 

apropriadas a cada género como uma questão de certo e errado. Depois de atingirem a constância de 

género despreocupam-se um pouco sobre o que devem fazer para manter a sua identidade sexual. 

De facto tem havido debate teórico, tentando saber se a compreensão plena da constância 

deve ser associada a altos ou baixos níveis de rigidez. Kohlberg (1966) afirmou que a identidade de 

género pode ser um mecanismo organizador das atitudes psico sexuais infantis, apenas quando são 

categoricamente determinados quanto à sua imutabilidade. Uma interpretação da sua teoria é a de que 

a rigidez de género pode resultar do medo de que a participação em comportamentos sexuais 

atípicos poderia causar a transformação no sexo oposto. De acordo com esta perspetiva, a 

compreensão da permanência do género deve ser associado com menor rigidez, porque as crianças 
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percebem neste caso, que as normas de género podem ser violadas, sem consequências para a sua 

identidade. Uma interpretação alternativa à teoria de Kohlberg é a de que a compreensão da 

permanência de género fornece um motivo para as crianças aprenderem mais sobre a aderência a 

normas e a papéis de género. Nesta perspetiva, a plena constância de género deve estar associada com 

maior rigidez, pelo menos por um período de tempo (Ruble et al., 2006, 2007). 

A compreensão das crianças dos papéis de género é particularmente importante para as 

categorias sociais, porque pertencem a estas categorias e identificam-se com elas, o que tem 

implicações para atitudes e comportamentos dentro e fora do grupo. Uma vez que as crianças 

aprendem que tais características não são fundamentais para ser um rapaz ou uma rapariga (estádio 

de consistência de género), a aderência a esses aspetos mais superficiais da categoria de género pode 

ser abandonada. Bem (1989) utilizou este argumento a favor da razão por que faz sentido ensinar as 

crianças pequenas que são os genitais e não a aparência ou atividades, que constituem as distinções 

verdadeiras entre homens e mulheres. Assim, níveis mais elevados de entendimento da constância 

de género devem ser associados com menos rigidez relativa aos papéis de género (Huston, 1983). 

Conforme descrito anteriormente, as crenças de género são adquiridas e tornam-se rígidas 

durante a pré-escola, mas posteriormente tornam-se mais flexíveis e a teoria de Kohlberg (1972) 

sugere que a compreensão da constância pode contribuir para estas diferenças. As idades das 

crianças (3 a 7 anos) do estudo de Ruble et al., (2007) são caracterizadas, como vivendo um período 

de rápida mudança nas crenças de género. A medida das crenças de género utilizada analisou o 

conhecimento dos estereótipos de género e vários tipos de atitudes sobre a aderência a normas, 

especificamente, a crença de que as violações às normas de género estão erradas e os sentimentos 

acerca da interação com violadores das normas, o grau do medo de viragem para o outro sexo perante 

a violação das normas de género, e as expectativas acerca das atitudes dos pais e pares perante 

violações às normas. 

Muitos estudos têm documentado como a identificação com uma determinada categoria 

social pode promover um sentimento de pertença, conexão, e aumentar a avaliação positiva do grupo. 

No estudo de Ruble et al., (2007), foi avaliada a identificação das crianças com seu grupo de género. 

Em conjunto, essas crenças foram utilizadas para analisar as relações entre a idade, a compreensão 

da constância de género e a motivação para aprender sobre e a estar atentos às normas de género, bem 

como o sentimento de conexão e de avaliação positiva do seu grupo de género. 

 

3.3. O educador, a educação sexual e as questões de género 
 

As crianças estão cercadas de estereótipos de género, que vão desde os repetidos pelos pais 

e familiares (no dito e não dito), aos repetidos pelos amigos, aos veiculados pelos programas de 
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televisão (desenhos animados, novelas, etc), roupas, músicas, etc. Como negar a influência dessas 

informações que estão cada vez mais presentes nas suas vidas? 

No ensino Pré-Escolar, este tema é trabalhado, como tantos outros, havendo orientações do 

Ministério da Educação sobre a temática. 

Paralelamente às suas vivências e aprendizagens em contexto escolar, devemos ter sempre 

em consideração que o seio familiar, pela carga afetiva que envolve, é sempre um meio de 

aprendizagem por excelência e por isso a criança repete as crenças de género dos pais e familiares. 

O Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Saúde afirma que “ao longo da 

frequência do ensino pré-escolar, é desejável que as crianças possam consolidar e aumentar os 

conhecimentos sobre: as principais componentes do corpo humano e da sua originalidade em cada 

sexo; os papéis sexuais e as necessárias exceções...” (Marques, 2002, citado por Velho, 2009). 

A educação sexual parece ser condição indispensável para se alcançar o bem-estar e a saúde, 

encontrando sustentação num quadro jurídico e normativo internacional através da sua promoção e 

do desenvolvimento em meio escolar. O enquadramento legal português, cujas alterações e 

reformulações datam de 2009 (Lei nº 60/2009 e sua regulamentação com a Portaria nº 196-A/2010), 

clarifica a aplicação da educação sexual em meio escolar num quadro de educação para a saúde. 

Ressaltamos a omissão da educação pré-escolar neste processo, pese embora as OCEPE sublinhem 

a relevância desta abordagem integrada na vertente da educação para a cidadania e estudos empíricos 

neste domínio enfatizem a promoção da educação para a sexualidade e afetos desde a primeira 

infância. Este é um período favorável para educar as crianças em tal matéria (Eyre & Eyre, 1998; 

Hokusawa, 1993; Luk, 2005; Roffman, 2002; Woody, 2002, citados por Lai, 2005), pelo facto de, 

nesta idade, as crianças manifestarem uma curiosidade natural e gostarem de questionar todos os 

aspetos da vida, (Lahaye & Lahaye, 1998; Ming Pao Local News, 2000, citados por Lai, 2005). Para 

Opper (1996) citado por Lai (2004, p.2) “a primeira infância é uma etapa formativa com 

significativas influências nos valores e comportamentos futuros”.  

Pelos quatro ou cinco anos, as crianças adquirem um conjunto de perceções da vida através das 

relações que vão desenvolvendo e, tais relações constituem marcos decisivos, “lições cognitivo-

emocionais”, que são o alicerce de toda a aprendizagem subsequente. No contexto do pré-escolar, 

as interações que as crianças estabelecem com os educadores e seus pares vão-se complexificando 

e, à medida que os educadores vão respondendo aos seus gestos, curiosidade, inquietações, através 

da comunicação verbal e do jogo simbólico, as crianças vão estruturando as suas emoções e os seus 

pensamentos, tomando consciência de si mesmas (Wieder & Greenspan, 2002).  

É ainda neste contexto que é proporcionada à criança a descoberta do seu corpo e da sua 

importância, do respeito pelo mesmo e pela pessoa do outro. Outras valiosas conquistas são ainda a 

aceitação da sua identidade e o reconhecimento do papel do homem e da mulher (Cortesão, Silva, 

& Torres, 2005). Re (2007) defende que os conteúdos de educação sexual em idade pré-escolar 
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passam por quatro grandes áreas: conhecimento e valorização do corpo, relações interpessoais, 

identidade sexual e reprodução humana. O autor releva a importância de tais conteúdos a nível de 

autovalorização e autoestima. Alguns autores apelam mesmo à educação afetiva e sexual, abordada 

no currículo da educação de infância, como um tema transversal (tal como a educação para a saúde) 

o que irá permitir esclarecer dúvidas e contrariar estereótipos discriminatórios presentes no 

quotidiano das crianças (Cortesão et al., 2005). 

Por outro lado, importa desafiar os pais para um envolvimento efetivo na ação educativa, 

assumindo-se como verdadeiros parceiros, em projetos de educação e, em particular, nos de 

educação afetiva e sexual. Tal desafio incitará ainda a promoção de competências parentais de 

forma transversal à comunidade em geral. Esta colaboração é algo que naturalmente se desenvolve 

no espaço educativo do pré-escolar, pois nesta etapa de educação os educadores privilegiam 

bastante esta interação, estabelecendo com os pais uma relação muito próxima e de confiança, a 

qual se materializa na participação daqueles em atividades e iniciativas escolares do quotidiano dos 

seus filhos (Marques, 2001). Estas parcerias positivas permitem, por um lado, obter dos pais uma 

informação e conhecimento mais precisos acerca das necessidades da criança e, por outro, 

possibilita ao educador um maior investimento na partilha e negociação com os pais, com vista a 

uma aprendizagem das crianças pela interação e participação (SirajBlatchford, 2004).  

Entendendo a educação pré-escolar como a “primeira pincelada numa tela” onde os afetos, 

o desenvolvimento afetivo e sexual, a igualdade de género, a cidadania, o empowerment das 

famílias aparecem como fundamentais no seu contexto formal de aprendizagem, importa continuar 

a caminhada no sentido de se procurarem as melhores soluções e oportunidades para promover o 

acesso à educação para os afetos e para a sexualidade desde tenra idade.  

A educação sexual é um processo contínuo desde o nascimento e como tal deve 

acompanhar todo o percurso escolar das crianças, respeitando as suas necessidades e estádios de 

desenvolvimento. Na família, mesmo no não dito, a informação acontece. Com a ida para a 

pré-escola a criança inicia o seu relacionamento interpessoal com outras crianças da mesma idade. 

A interação entre grupos mistos é agora essencial ao seu desenvolvimento afetivo.  O processo de 

construção de identidade sexual na infância é um dos motivos porque se torna importante informar 

a criança neste período. O self é uma teoria de identidade que o indivíduo constrói acerca de si 

mesmo através da sua experiência, especialmente através da interação com as pessoas (Félix e 

Fuertes,1998).  

A educação sexual na pré-escola pode ajudar as crianças a reconhecer e estimar a sua 

própria identidade sexual. Pode ajudar a detetar problemas de identidade e contribuir 

educativamente para a canalização de respostas adequadas a estes problemas (Félix, L. 2005).  

A educação sexual na pré-escola permite criar um terreno cultural favorável a novas e mais 

aprofundadas informações.  
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As áreas temáticas de educação sexual operacionalizam-se num conjunto de objetivos para 

a pré-escola que procuram cobrir as esferas do conhecimento/informação e do desenvolvimento de 

valores e atitudes positivas face à identidade sexual bem como de competências promotoras da 

responsabilidade e bem-estar.  

“Quando se toma em mãos a tarefa de educar, há que ter em conta a importância da 

promoção de valores fundamentais também em educação sexual” (Pereira, M. 2001, p.11). Entre 

muitos outros é importante enunciar neste contexto a igualdade entre os sexos, a sinceridade, a 

ternura, a comunicação, a partilha de afetos e partilha de responsabilidades (Félix, L. 2005, citado 

por Velho, 2009).  

3.4. Implicações Pedagógicas: Programa de Intervenção Educativa para a 

igualdade/complementaridade de género na pré-escola. 

 

As crianças da pré-escola (3 a 6 anos) estão em pleno desenvolvimento dos seus conceitos 

de género, através da sua identificação com indivíduos do mesmo género, com objetos, vestuário e 

cores (embora a definição da identidade e dos papéis de género comece muito antes das crianças 

irem para a escola). É esta então a altura ideal para os educadores terem a oportunidade de trabalhar 

a promoção e o desenvolvimento de cidadãos conscientes e despertos para qualquer que seja a 

diferença, tomando consciência de si e dos outros.  

O Forum Educação para a Cidadania (2008, p. 73-75), define como competências 

essenciais a desenvolver nos alunos para a vivência de uma cidadania não restringida por 

estereotipias de género: aceitar a sua própria identidade, características, possibilidades e limitações 

do próprio corpo; valorizar as experiências pessoais como construção da identidade; desenvolver a 

autoestima, a responsabilidade, o respeito por si e pelos outros, a coragem, a persistência, a 

capacidade de superar adversidades e a afirmação da cidadania em qualquer circunstância; saber 

comunicar de igual para igual com homens e mulheres; saber viver em paz, justiça e solidariedade; 

desenvolver valores de aceitação, reconhecimento e valoração da própria identidade sexual e 

aceitação de papéis de género diferentes. 

O que podemos fazer como educadores para educar as crianças para a 

igualdade/complementaridade de género? Legislar não basta.  

O vetor fundamental é a informação das crianças através da educação afetivo sexual formal 

e informal. Para ter sucesso, um programa de intervenção educativa de prevenção de estereótipos de 

género não pode situar-se apenas numa única área de conteúdos. Deverá ser fruto de uma abordagem 

abrangente, trans e multidisciplinar. 

Este programa é direcionado a crianças da pré-escola (3 – 6 anos), a desenvolver em contexto 

formal. Dadas as características psicológicas, cognitivas, afetivas e sociais das crianças desta faixa 

etária, é um projeto anual.   
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3.4.1. Procedimentos 

 

Com o objetivo de conhecer as crenças das crianças acerca da sua identidade sexual e papéis 

de género começaremos por lhes fazer (individualmente) uma entrevista. Pediremos autorização aos 

pais e à direção do agrupamento para entrevistar os filhos em dois momentos distintos (início e fim 

do ano letivo), explicando-lhes o objetivo da entrevista referida, ressaltando a sua confidencialidade, 

mostrando-lhes o guião e explicitando o projeto a realizar durante o ano letivo. Depois de realizadas 

as entrevistas daremos início ao desenvolvimento da nossa proposta pedagógica.  

 

3.4.2. Metodologia 

  

De forma geral utilizaremos a observação participante, as notas de campo, a construção de 

grelhas de observação e as entrevistas semiestruturadas. As dificuldades que se apresentam 

relativamente à objetividade, exigem um planeamento ponderado do que se pretende observar. 

Assim, recorreremos ao registo de notas e à utilização de grelhas de observação construídas 

previamente com os itens relevantes para o estudo. Os métodos de observação são os únicos capazes 

de captar os comportamentos no momento em que eles se produzem em si mesmos, sem necessidade 

de mediação de um documento ou testemunho (Quivy & Campenhoudt, 2008). 

Na entrevista semi estruturada o entrevistador utiliza um guião com as grandes linhas dos 

temas a abordar sem indicar a ordem ou a maneira de colocar as questões. O objetivo visado é que 

no fim da entrevista todos os temas propostos tenham sido cobertos. Na opinião de Barragan (1988, 

citado por Velho, 2009), a entrevista semi-estruturada permite recolher de forma completa 

informações pertinentes e relevantes. É uma técnica que consiste na formulação de um instrumento 

geral inicialmente comum a todos os indivíduos mas que permite a adaptação a cada sujeito ao longo 

da entrevista ao longo das respostas que ele vai dando. Também permite confrontar, em momentos 

distintos da entrevista, a veracidade ou não das respostas dos sujeitos no sentido de poder determinar 

se as suas respostas são espontâneas/autónomas ou se pelo contrário são sugeridas pelo meio 

ambiente ou pelo investigador.  

Durante a entrevista utilizaremos imagens/figuras que funcionarão como 

materiais/estímulos para promover o envolvimento da criança na entrevista, promovendo o interesse 

da criança, o seu pensamento e reflexão e reduzindo o efeito do formato pergunta-resposta 

(Formosinho, 2008). Nas entrevistas referidas utilizaremos o método clínico de Piaget (Piaget, 1982) 

formulando as perguntas correta e cuidadosamente na mesma linguagem dos sujeitos.  

Os aspetos relativos à sequenciação e temporalidade dos conteúdos a abordar será definido 

por nós mas sujeito ao ritmo, interesse e ocorrência de aprendizagens significativas pela criança. 
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3.4.3. Instrumentos 

 

3.4.3.1. Guião de entrevista de Identidade Sexual e de Papéis de Género 

 

Para conhecermos as crenças de Identidade Sexual e de Papéis de Género das crianças do 

grupo, realizaremos entrevistas às crianças no princípio e no final do ano. Utilizaremos um guião, a 

partir do utilizado por Lopez (1984, citado por Velho, 2009).  

 Identidade Sexual. Discriminação de figuras humanas diferenciadas exclusivamente por 

características anatómicas associadas ao sexo: 10 figuras (4 adultos e 6 crianças); auto classificação 

verbal através da pergunta: és um rapaz ou uma rapariga? (em último lugar o sexo distinto ao da 

criança) e auto classificação por pares de figuras: apresentando-lhes pares de figuras acompanhadas 

de perguntas (como quem és e como quem vais ser quando cresceres?). Registaremos os acertos e 

os erros entendendo, como tais, a discriminação e/ ou auto classificação correcta ou incorrecta. 

 Conservação da Identidade. (Este item permitirá avaliar o nível de constância se 

identidade sexual das crianças). Perguntas de conservação verbalizada: És rapaz ou rapariga? 

Quando fores maior vais ser rapaz ou rapariga? E quando fores ainda maior vais ser homem ou 

mulher? E se te vestires de (o contrário à sua identidade) então… que serás? Se quiseres quando 

fores maior podes ser … (o contrário à sua identidade sexual)? e perguntas de conservação da 

identidade em figuras nuas com contradições (constância sexual): homem nu com cara e cabelo de 

mulher e mulher nua com cara, cabelo e barba de homem. Registaremos as respostas e os argumentos 

das crianças quanto á descoberta ou não das contradições.   

 Papéis de Género. Descriminação de figuras vestidas e arranjadas (cabelo, cara…) 

conforme as características do papel sexual: 6 figuras (3 de adultos e 3 de crianças); auto 

classificação verbal, por pares de figuras: apresentando-lhes pares de figuras vestidas e perguntando 

(como quem és tu e como quem vais ser quando cresceres?); atribuição de atividades próprias do 

papel sexual às figuras adultas apresentadas vestidas (fazer comida; conduzir; cuidar das crianças; 

levar o carro á oficina, etc.) e preferência de brinquedos tipificados.  

 Trabalharemos o ponto relativo à atribuição de atividades tipificadas, com uma imagem 

representativa de uma família convencional (pai, mãe, filho e filha) a partir da qual formularemos 

algumas questões de tipificação de papéis sexuais: agora todos os elementos desta família vão 

buscar o carro e vão para casa almoçar: Quem vai conduzir? Quem faz o almoço quando chegarem 

a casa? E depois de almoçarem, quem lava a louça? Quem trata mais das crianças? Se o carro se 

estragar quem é que o leva à oficina? Quem costuma ir comprar o jornal? 

 Relativamente à preferência de brinquedos tipificados utilizaremos figuras com 

brinquedos tipificados: boneca, brinquedos de cozinha, carro, bola e avião. Pediremos às crianças 

que escolham três brinquedos para brincarem e registaremos as suas preferências. Perguntaremos 
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ainda às crianças se escolheriam, para brincar, uma criança do mesmo sexo ou de sexo diferente e 

porquê. Nos quatro casos registaremos a tipificação do ponto de vista do papel de género expresso 

como na sociedade portuguesa.  

 As entrevistas serão gravadas para posterior transcrição e análise. No entanto, visando tornar 

mais prática a leitura e interpretação das mesmas, elaboraremos fichas síntese de registo da entrevista 

para cada criança. As categorias de resposta consideradas serão explicitadas nas fichas de registo 

que se seguem. Em cada ficha existirá um espaço reservado a observações, onde serão anotadas as 

crenças específicas das crianças. 

O resultado das entrevistas será considerado na escolha de atividades a desenvolver durante 

o ano letivo. Isto acontece porque as crenças de género variam conforme as idades das crianças, o 

meio em que estão inseridas e o nível socio económico e cultural. 

 

3.4.3.2. Categorização e Registo das Entrevistas 

  

 Para as crenças de identidade sexual e papel sexual utilizámos basicamente o critério de 

Lopez (1984, citado por Velho, 2009), tendo utilizado, como suporte, nas questões referentes à 

justificação da preferência de amigos, à escolha de género e argumentos da mesma, o critério 

proposto por Goldman (1982, citado por Velho, 2009).  

 Para todas as respostas consideraremos o nível de conhecimento manifestado, o grau de 

elaboração e de coerência das respostas dadas, bem como a articulação dos diversos fatores de 

explicação. 

  

Categorização e Registo da Entrevista de Identidade Sexual 

  

A figura 2 representa a grelha elaborada para o registo das crenças das crianças referentes à 

entrevista de identidade sexual. 

 

 Nas questões relativas à identidade sexual (quem és? como vais ser quando cresceres? 

porquê?) consideraremos os acertos/erros das respostas e argumentos empregues, relativamente às 

questões de discriminação das figuras apresentadas: identificação dos dois sexos e auto classificação 

correta ou incorreta; utilização de argumentos de papel; utilização de argumentos genitais. 

 

Nas questões relativas à Conservação de Identidade Sexual Verbalizada (se te vestires 

de... contrário identidade... vais ser o quê?) as categorias consideradas foram: não conservador (a 

criança não conserva a sua identidade sexual, considerando que ela depende da vontade, que muda 

ou que depende do papel); intermédio (a criança encontra-se num estado intermédio, pois conserva 
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a sua identidade sexual se não houver contradição); conservador (conserva a identidade sexual, 

considerando que ela não depende da vontade, não muda nem depende do papel). 

 

Nome / Idade /Data 

Identidade Sexual: Quem és? Como vais ser quando cresceres? Porquê? 

Auto classificação 

correta 

Auto classificação 

incorreta 

Argumentos de papel  Argumentos genitais 

 

Conservação Identidade Verbalizada: se te vestires de... (contrária identidade) vais ser o quê? 

Não conservador Intermédio  Conservador  Tipo Argumentos 

 

Conservação Identidade figuras contradição (constância sexual): é homem ou mulher? Porquê? 

Não descobre 

contradição 

Descobre contradição  Resiste contradição Tipo Argumentos 

 

Observações: registo das crenças específicas da criança 

Figura 2 - Registo das crenças referentes à entrevista de identidade sexual 

Fonte – Adaptado de Lopes citado por Velho 

Nas questões relativas à Conservação da Identidade Sexual em Figuras com 

Contradição (Constância Sexual): (é homem ou mulher? Porquê?), as categorias consideradas 

foram: Não descobre contradição: a criança não resiste às contradições expressas nas figuras, 

muitas vezes nem as notando, não conservando a identidade sexual das mesmas (identidade por 

papel); Descobre a contradição: (a criança descobre o erro mas define a identidade da figura, por 

características de papel, centrando-se no cabelo, barba ou cara);  resiste à contradição (a criança 

evolui, progressivamente, para graus de conservação de identidade superiores-aquisição de 

constância sexual) com resistência às contradições expressas nas figuras. Quanto ao Tipo de 

Argumentos considerámos as seguintes categorias: define a identidade pelo papel e a contradição 

situa-se nos genitais e define a identidade pelos genitais, relativizando o papel.  

 

Categorização e Registo da Entrevista de Tipificação de Papéis de Género 

 

Tipificação de Papéis de Género: Número de Respostas Convencionais. Para cada uma 

das seis questões de tipificação de papéis de género (assinaladas na grelha da figura 3) 

consideraremos três possibilidades de resposta: convencional, não convencional e indiferente, 

conforme a tipificação convencional de papéis na sociedade portuguesa.  
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Nome / Idade /Data 
Número Respostas Convencionais e Argumentos de Tipificação 

Passeio de família... Quem vai conduzir? 
Tipo de Resposta  Argumentos 

Convencionais 
Mistura Argumentos Argumentos Não 

convencionais 
 

Quem faz o almoço quando chegarem a casa? 
Tipo Resposta  Argumentos 

Convencionais 
Mistura Argumentos Argumentos Não 

convencionais 
 

E depois de almoçarem, quem lava a louça? 
Tipo Resposta  Argumentos 

Convencionais 
Mistura Argumentos Argumentos Não 

convencionais 
 

Quem trata mais das crianças? 
Tipo Resposta  Argumentos 

Convencionais 
Mistura Argumentos Argumentos Não 

convencionais 
 

Se o carro se estragar quem é que o leva à oficina? 
Tipo Resposta  Argumentos 

Convencionais 
Mistura Argumentos Argumentos Não 

convencionais 
 

Quem costuma ir comprar o jornal? 
Tipo Resposta  Argumentos 

Convencionais 
Mistura Argumentos Argumentos Não 

convencionais 
 

Observações: registo das crenças específicas da criança. 

Figura 3 - Grelha elaborada para o registo das respostas.  

Fonte – Adaptado de Lopes citado por Velho 

Quanto aos Argumentos de Tipificação consideraremos a tendência, mostrada pelas 

crianças, nas justificações às questões de tipificação conforme a utilização de argumentos 

convencionais (justificações convencionais, muito tipificadas); mistura de argumentos (alternância 

de argumentos convencionais com argumentos não convencionais) ou argumentos não 

convencionais (distância visível dos tipificados convencionalmente).  

 

Categorização e Registo da Entrevista de Escolha de Brinquedos, Amigos e Género. 

 

A figura 4 representa a grelha elaborada para o registo das crenças da Entrevista de Escolha 

de Brinquedos, Amigos e Escolha de Género. 

 

 Preferência de Brinquedos Tipificados. As categorias assinaladas correspondem à escolha 

de brinquedos tipificados: totalmente masculino (escolha de três brinquedos tipificados, na 

sociedade portuguesa, como sendo masculinos); totalmente feminino (escolha de três brinquedos 

tipificados, na sociedade portuguesa, como sendo femininos); mistura com tendência masculina 

(escolha de dois brinquedos tipificados como masculinos e um como feminino); mistura com 

tendência feminina (escolha de dois brinquedos tipificados como femininos e de um tipificado como 
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masculino); escolha inversa (quando um rapaz escolhia três brinquedos tipificados como femininos, 

ou quando uma menina escolhia três brinquedos de tipificação masculina). 

  Preferência de Amigos. As três categorias consideradas resultam da escolha da criança 

relativa á preferência de amigos: crianças do mesmo género; crianças de sexo diferente e indiferente. 

Argumentos de Escolha na Preferência de Amigos. Consideraremos três categorias, 

relativas aos argumentos das crianças, para a preferência de amigos.  

Identidade de atividades ou interesses (argumentos das crianças no âmbito de jogos, 

brincadeiras ou atividades de tempos livres);  

Identidade de sentimentos ou comportamentos (valorização e referência das crianças, nos 

seus argumentos, a maneiras de ser ou de estar);  

Pressão social (situações em que as crianças referem imposição exterior, nomeadamente 

familiar, nas suas escolhas).  

 

Nome / Idade /Data  
Escolha de brinquedos e de amigos e argumentos de escolha 

Brinquedos: escolhe 3 brinquedos para brincares  
Totalmente masculino  Totalmente feminino Mistura tendência M/F Escolha inversa 
 

Escolha amigos: escolhe 1 amigo para brincar 
Do mesmo género De género diferente Indiferente 

 
Argumentos escolha: porquê?  

Identidade atividades ou 
interesses 

Identidade de 
sentimentos 

Identidade 
comportamentos; 

Pressão social 

 
Escolha de género: se pudesses escolher ser rapaz ou rapariga...escolhias ser...  

Do mesmo género De género diferente Indiferente 
 

Argumentos escolha de género ... porquê? 
Motivos recreativos  Motivos 

temperamentais 
Motivos vocacionais Mistura argumentos 

 

Observações: registo das crenças específicas da criança. 

Figura 4 - Grelha elaborada para o registo crenças.  

Fonte – Adaptado de Lopes citado por Velho 

Escolha de Género. As três categorias consideradas resultaram da escolha das crianças, 

relativas à possibilidade de escolha do seu género: escolhe ser do mesmo género; escolhe ser de 

género diferente. 

Argumentos de Escolha de Género. A categorização é semelhante à considerada para a 

escolha e argumentos de escolha de amigos. Considerámos cinco categorias, relativas aos 

argumentos das crianças, para a escolha do seu género: motivos recreativos (referentes a jogos e ou 

tipo de brincadeiras); motivos vocacionais (argumentos das crianças que justificam a sua escolha de 
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género, referindo como motivos, profissões); motivos temperamentais (apelavam a características 

referentes a maneira de ser, estar e comportar diferentes entre os géneros).  

 

3.4.4. Objetivos Gerais 

 

Promover a igualdade de género no grupo de crianças da pré-escola; 

Fomentar o diálogo e o debate em grupo; 

Proporcionar às crianças momentos de reflexão e comunicação.  

 

3.4.5. Objetivos Específicos 

 

Conhecer as crenças de identidade sexual das crianças;  

Conhecer as crenças de papéis de género das crianças;  

Avaliar as representações das crianças sobre os papéis de género; 

Identificar a existência de estereótipos de género presentes no quotidiano das crianças; 

Desenvolver atitudes, valores e normas face à identidade sexual e papéis de género; 

Fomentar nas crianças melhor conhecimento e compreensão das representações de género;  

Levar as crianças a refletir sobre os papéis de género que são ou podem ser desempenhados por 

ambos os géneros, confrontando-as com situações diferentes das que conhecem;  

Planificar e implementar atividades pedagógicas com o objetivo da redução de estereótipos de 

género; 

Desconstruir estereótipos de género;  

Identificar mudanças no desempenho dos papéis de género. 

 

3.4.6. Operacionalização da Proposta e Estratégias de Intervenção 

Todo o trabalho pedagógico a ser desenvolvido, no sentido de operacionalizar a nossa 

proposta, terá algumas questões base geradoras de atividades, discussão ou projetos: 

És um rapaz ou uma rapariga? Porquê? 

Como vais ser quando cresceres? Porquê? 

Quais as diferenças entre os rapazes e as raparigas?  

Como gostarias de ser quando fores crescido/a?  

Seremos todos diferentes? Porquê?  

Seremos todos iguais? Porquê?  

O que se pode oferecer a uma rapariga quando faz anos? E a um rapaz? Porquê? 

Com que brinquedos gostam de brincar os rapazes? 
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Com que brinquedos gostam de brincar as raparigas? 

Há brinquedos de rapaz e brinquedos de rapariga? Porquê? 

As mulheres podem fazer tudo o que os homens fazem? Porquê?  

Os homens podem fazer tudo o que as mulheres fazem? Porquê?  

Por que devemos respeitar os outros?   

Como seria um mundo só com mulheres?  

Como seria um mundo só com homens?  

Haverá características que sejam só dos homens?  

Haverá características que sejam só das mulheres?  

Haverá profissões só próprias para homens? E para mulheres? Porquê? 
 

Relativamente às estratégias de intervenção, salientamos: 
 

Entrevistas; 

Observação e registo; 

Atividades individuais; 

Atividades em grupo; 

Diálogo; 

Comunicação da informação através de dramatizações, jogos, filmes infantis ou programas 

televisivos, vídeos, relacionados com o tema de identidade e papéis de género; 

Livros de histórias infantis; 

Caixa de brincar a pensar; 

Apresentação e discussão de situações e dilemas; 

Recolha e interpretação de imagens (revistas, jornais e folhetos de publicidade); 

Baralho de cartas “Viver em Igualdade”, da Comissão para a Cidadania e Igualdade de 

Género (CIG); 

Caracterização de brinquedos; 

Desenhos e narrativas das crianças; 

Treino em capacidade de discriminação de situações de género diversas. 

 

3.4.7. Atividades a desenvolver  

 

Na tabela 2 apresentamos um esquema síntese da nossa proposta. Todas as áreas de conteúdo 

preconizadas nas OCEP (M.E. 2016) estão representadas: Formação Pessoal e Social; Expressão e 

Comunicação: (linguagem oral); Educação Artística: (artes visuais; dramatização; música; dança); 

Matemática; Conhecimento do Mundo. Assim, entendemos que os objetivos estão bem delineados 

consoante as áreas anteriormente mencionadas e as atividades equacionadas permitir-nos-ão 

perceber efetivamente as igualdades ou desigualdades de género presentes na pré-escola. 
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Pretendemos, com estas atividades, que se estabeleça um paralelo entre aquilo que a criança 

traz como adquirido de casa, ou seja, da educação familiar e posteriormente aquilo que a criança 

apreende através das suas aprendizagens no jardim de infância sobre a igualdade de género na pré-

escola. 

 

 Programa de Intervenção Educativa para a igualdade de género na pré-escola. 

 

Objetivos Atividades Avaliação 

Conhecer as crenças de 
identidade sexual das crianças. 

Entrevista início ano; 
 

Registo entrevista de identidade 
sexual e papéis de género; 

Conhecer as crenças de papéis 
de género das crianças. 

Entrevista início ano; 
Observação e registo do 
comportamento da criança nos 
cantinhos; 

Registo entrevista de identidade 
sexual e papéis de género; 
Grelha observação de brincadeiras 
livres. 

Identificar a existência de 
estereótipos de género presentes 
no quotidiano das crianças. 

Observação e registo do 
comportamento da criança nos 
cantinhos; 

Grelha observação de brincadeiras 
livres. 

Desenvolver atitudes valores e 
normas face à identidade sexual 
e papéis de género (respeito, 
tolerância). 

Baralho cartas “Viver em 
Igualdade”; 
História: será que a Joaninha tem 
uma pilinha? 
Dramatização; 
Dilemas: Brincar a Pensar. 

Interesse no reconto da história 
Dramatização da história  
Descrição das imagens 
Participação na resolução de 
situações e dilemas. 

Avaliar as representações das 
crianças sobre identidade sexual 
e papéis de género. 

Quem sou eu?  
Diálogo; 
Desenho criança; 
Desenho família; 
História: “O Livro dos 
Porquinhos”; 
Dilemas: Brincar a Pensar 

Análise de desenhos; 
Participação da criança no diálogo; 
Reconto e dramatização da 
história; 
Participação da criança na 
resolução de dilemas. 

Fomentar nas crianças melhor 
conhecimento e compreensão 
das representações de género 

Baralho cartas “Viver em 
Igualdade”; 
História “As Ideias da Bia” 
Diálogo; 
Dilemas: Brincar a Pensar. 

Participação da criança na 
interpretação de imagens; 
Reconto e dramatização da 
história; 
Participação da criança na 
resolução de dilemas; 

Levar as crianças a compreender 
papéis de género que são ou 
podem ser desempenhados por 
ambos os géneros, 
confrontando-as com situações 
diferentes das que conhecem.  

Caixa Brincar a Pensar; 
Diálogo; 
História “Todos Fazemos Tudo”. 
Dramatização; 
Descobre as diferenças. 
 

Atenção e interesse manifestado 
nas atividades. 
 
 

Planificar e implementar 
atividades pedagógicas com o 
objetivo de reduzir e 
desconstruir estereótipos de 
género  

Histórias: O Coelho e a Coelha 
que Trocaram as Roupas; A 
Princesa que queria ser Rei.  
Escolha de Profissões: O que 
queres ser quando fores grande? 
Elaboração folheto Natal: existem 
brinquedos só para rapazes ou só 
para raparigas?  
Canções: já passei a roupa a 
ferro.../a canoa virou.../fui ao 
Trolaró... 
Proposta de jogos de recreio; 

 
Observação e registo do nível de 
empenhamento das crianças nas 
atividades propostas. 
Observação e registo do 
comportamento das crianças; 
Avaliação da planificação 
realizada;  
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Utilização do Baralho cartas 
“Viver em Igualdade”; 
Resolução de dilemas: brincar a 
pensar  
Atividades pedagógicas com 
intervenção da família (pais). 

Identificar mudanças no 
desempenho dos papéis de 
género 

Brincadeiras livres; 
Interação com amigos; 
Escolha de amigos; 
História: A Bela Adormecida e 
The Paper Bag Princess;  
Escolha de brinquedos. 

Observação e registo de 
brincadeiras livres; 
Observação e registo de escolha de 
brinquedos; 
Observação e registo de escolha de 
amigos; 
Reconto e dramatização da 
história. 

Avaliar mudanças no 
desempenho dos papéis de 
género. 

Entrevista final ano; 
História: 
Brincadeiras livres; 
Interação com amigos; 
Escolha de amigos; 
Escolha de brinquedos; 
Diálogo; 
Dramatização; 
Caixa de Brincar a Pensar;  
 

Registo entrevista 
Comparação resultados com 
entrevista início ano; 
Observação e registo do 
comportamento da criança nos 
cantinhos; 
Participação/intervenção da 
criança nos diálogos. 
Participação/intervenção da 
criança na resolução dilemas. 

Tabela 2 - Esquema síntese da minha proposta. 
Fonte – Própria 

 

3.4.7.1. Vamos Brincar a Pensar? Diálogo 

 

Apresentação da Caixa de Brincar a Pensar 

Existirá no cantinho da conversa uma caixa a que chamaremos “caixa de brincar a pensar” 

onde estarão cartas com imagens. Cada carta será acompanhada de um pequeno texto, colocado às 

vezes ao lado e outras vezes atrás, que lerei às crianças e que conterá um dilema para discutirem e 

tentarem solucionar. Haverá regras: primeiro a situação ou dilema será apresentado às crianças e o 

educador deve comprovar se todas as crianças entenderam; de seguida as crianças colocarão 

questões relativamente à situação e serão escolhidas 2-3 a que deverão responder. Se as crianças não 

colocarem questões, ou simplesmente repetirem umas as das outras (condutas de imitação são 

naturais e normais na idade pré-escolar), serei eu a despoletar o diálogo e a conduzi-lo face aos 

conteúdos que pretender transmitir. O conflito cognitivo criado pelas diversas opiniões das crianças 

será mediado por mim, como educador, sublinhando que todas as respostas são válidas e 

incentivando todas as crianças a participar e colocarem questões. Utilizaremos ainda cartas do 

baralho “viver em Igualdade” da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG). 

 Seguem-se algumas situações, que estarão na caixa do brincar a pensar. Algumas foram 

construídas por mim e outras adaptadas (Cardona et al, 2010; Bento, 2011, Prates, 2014).  

A Joana não pratica nenhum desporto. Os pais explicam-lhe que o desporto faz bem e dão-

lhe a escolhar entre: futebol; basquetebol; voleibol; andebol; ginástica; dança e natação. O que 

acham que a Joana deve escolher? Porquê?  



 
 

 

49 
 

O Vasco chegou a casa com o pai. Foi procurar a mãe e disse-lhe: toda a gente na escola 

me chamava menina e eu sentia-me triste. Pedi ao pai para ir comigo cortar o cabelo. 

O Rui gosta muito de dançar. Acham que ele deve ter aulas de dança? 

O gato da Matilde subiu para uma árvore no quintal e não desce porque tem medo. Ela 

precisa de uma escada para encostar à árvore. Vai a correr a casa. A quem pode pedir ajuda?  

A Maria estragou um sapato. Quem pode ajudá-la a consertá-lo? 

A mãe do Manuel está aflita porque deixou uma torrada na torradeira enquanto foi tomar 

banho e agora tem a cozinha cheia de fumo. A quem pode pedir ajuda? 

A Filipa vai a uma festa de anos e quer cortar o cabelo e usar franja. Quem pode ajudá-la? 

Ontem houve uma grande confusão junto à porta da escola por causa de um pequeno 

acidente de carro. Quem podemos chamar para nos ajudar? 

A Mariana quer comprar um vestido azul comprido, mas já foi a muitas lojas e não encontra 

nenhum de que goste. Quem pode ajudá-la? 

A Teresa foi convidada para ir a uma festa e gostava muito de ir. A quem deve pedir 

autorização? 

A casa do João está muito desarrumada. Quem deve arrumá-la? 

O Manuel estava a andar de bicicleta e furou um pneu. Foi a correr para casa. A quem 

dever pedir ajuda? 

A Cristina faz anos e precisa de ajuda para fazer sobremesas e bolos. Quem a pode ajudar? 

A Maria e o Manuel são irmãos. O pai só tem um bilhete para o futebol. A qual dos filhos 

ele dará o bilhete? Como é que pode resolver esta situação? 

O irmão do João é bebé e chora porque não consegue dormir. Quem é que o deve ir embalar 

para adormecer? 

O Vasco ainda não consegue tomar banho sozinho. Quem o deve ajudar? 

O João tem dois anos e ainda não é capaz de fazer a cama sozinho. Quem pode fazer a cama 

dele? 

A Maria tem doze anos. Vai a uma festa e o vestido que quer vestir não está passado a ferro. 

A quem acham que deve pedir ajuda? 

O Manuel está muito indeciso na cor da camisola que deve escolher na loja de roupa. Existe 

em amarelo, rosa, azul e branco. Quem sugere uma cor? 

 

3.4.7.2. Observação das Brincadeiras Livres das Crianças 

Na infância as condutas de imitação dos pais, dos familiares e dos educadores são 

estruturantes da personalidade das crianças. As crianças brincam muito nos cantinhos ou áreas da 

sala de atividades. O seu comportamento é diferente quando estão sozinhas ou em grupo. Achámos 

pertinente, no âmbito da temática, elaborar grelhas de observação (figura 5), visando registar o 
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comportamento, a representação dos papéis de género das crianças e  identificar a existência de 

estereótipos de género presentes no seu quotidiano através das suas brincadeiras livres e 

espontâneas, em situação de jogo simbólico. Daremos como exemplos as brincadeiras na casinha, 

na garagem e no cantinho do médico. A escolha destas áreas foi baseada no facto de pensarmos 

serem áreas especiais para conhecer e identificar estereótipos de género. As crianças associam mais 

a casinha a raparigas e a garagem a rapazes. Escolhemos também uma área mais neutra (cantinho 

do médico) para podermos observar e registar.   

Cantinho Descrição da 
brincadeira/jogo 

Número e género 
das crianças 

Existe líder? Estereótipos de 
género 

     
     
     
     
Observações: registo das crenças específicas da criança. 

 
Figura 5 - Grelha de observação e registo das brincadeiras livres das crianças. 

Fonte – Própria. 

 

Brincar na casinha 

  

Na casinha, as crianças brincam tratando das bonecas, cozinhando, sendo os pais e as mães 

dos filhos, pondo a mesa, preparando o lanche, etc. O educador deve observar se a procura desta 

área predomina num ou noutro género, bem como se as tarefas realizadas especificamente por cada 

género são diferentes e estereotipadas. É importante também verificar a tendência para liderar as 

brincadeiras e, caso exista, se está associada ao género. Estas informações devem ser registadas e 

posteriormente o educador deverá adaptar o diálogo explicitando a necessidade da igualdade de 

género.  

Dilemas e situações a que pode recorrer da caixa do brincar a pensar (em diálogo posterior, 

na área da conversa):     

O Miguel, a Ana, a Carla, a Maria, a Teresa e a Susana estão a brincar na área da casinha. 

Prepararam um lanche e convidaram colegas. Quando chegou a hora de arrumar, o Miguel saiu 

da casa e disse que ia para o recreio, porque não era nenhuma menina para ter que arrumar a casa.  

Num Jardim de Infância aqui perto, há um menino de 3 anos que se chama Manuel. Na 

conversa da manhã, com a educadora e os colegas, o Manuel, que está quase a fazer anos, disse 

que estava triste porque ninguém lhe ia dar a prenda que ele queria: uma boneca. O colega Miguel 

diz que não lhe vão dar a boneca porque “isso é para as meninas”. O Manuel respondeu que 

também “pode ser para os meninos”, porque os rapazes também sabem tratar de bebés e por isso 

podem brincar com bonecas. Todos os meninos começaram a falar ao mesmo tempo e fizeram troça 
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do Manuel.Porque será que fizeram troça? O que diriam ao Manuel se ele fosse do nosso grupo? 

Porquê?  

Na escola do Rui, ontem, quando todos conversavam com a educadora, acerca do seu fim 

de semana, a Maria contou que esteve a ajudar a mãe a tratar do jardim enquanto o irmão mais 

velho, o Miguel, ajudou o pai a cozinhar. Alguns meninos e meninas riram-se, e disseram que nas 

casas deles era tudo ao contrário. Porque acham que alguns dos meninos se riram?   

 

Brincar no cantinho do médico 

 

No cantinho do médico, as crianças brincam imitando as suas idas ao médico: utilizam o 

estetoscópio, receitam comprimidos, dão vacinas, fazem tratamentos, etc. É importante observar se 

as crianças reproduzem estereótipos de género (que género representa de forma mais 

sistematicamente o doente / que género representa de forma mais sistematicamente o médico, etc) e 

registar os resultados na grelha construída para tal (figura 5). Se existirem crenças tipificadas de 

género, o educador deve explicar e fomentar a igualdade de género em situação de hospital/centro 

de saúde/consultório. Esta situação poderá ser resolvida através de diálogo e complementada com 

uma atividade da caixa do brincar a pensar, convidando as crianças a resolverem situações dilemas:  

O Rui tem 3 anos e está doente. Quem deve ir com ele ao médico?  

O Ivo está com dor de dentes. O que deve fazer?  

O Manuel tem 5 anos e foi com o pai ao Centro de Saúde tomar uma vacina. Quando lá 

chegou o pai explicou-lhe que o médico dele tinha faltado e que teria que ir a uma médica que ele 

não conhecia. Quando entrou viu que o enfermeiro também era diferente. Como achas que o Manuel 

se sentiu?    

 

Brincar na garagem 

 

Na garagem as crianças brincam com carros e motas, conduzem, imitando o seu barulho, 

fazem pistas, constroem oficinas, etc. Através da observação das crianças, em brincadeira livre, nesta 

área o educador conhece e identifica as crenças de género. Observa e regista o género das crianças 

que preferem esta área para brincar, bem como as crenças que as crianças manifestam enquanto 

brincam. Posteriormente, através de diálogo e de atividades com situações/dilemas da caixa do 

brincar a pensar, convidará as crianças a resolverem algumas situações.     

A Maria, quando crescer, quer ser condutora de autocarros. O Rui é o irmão mais velho e 

diz-lhe que não pode ser, porque as mulheres não conduzem autocarros.  
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A Filipa gosta muito de ir com o pai à oficina. Ontem gostou muito de ver mudar os pneus 

do carro. Quando regressavam a casa disse ao pai que quando fosse grande queria trabalhar numa 

oficina de carros. O que acham que o pai lhe disse? 

Os pais do Manuel estão a fazer obras na garagem. Quem acham que os pode ajudar? 

Hoje como há obras na garagem dos pais do Manuel é difícil tirar o carro para levar os 

filhos à escola. Quem vai tirá-lo da garagem? Porquê?   

  

3.4.7.3. Quem sou eu? 

  

É nosso objetivo que as crianças conheçam e construam a sua identidade como pertencendo 

ao género masculino ou feminino. Com as atividades infra descritas, pretendemos observar e 

trabalhar com as crianças, a forma como se representam: Quem sou eu? (nome; idade; género; 

família; o que gosto mais de fazer? o que sou capaz de fazer? o que não sou capaz de fazer?), as 

diferenças entre rapazes e raparigas, bem como as diferenças e os papéis atribuídos ao pai (género 

masculino) e à mãe (feminino).  

Pedirei ao grupo para me ajudarem a preparar uma atividade: duas crianças (um rapaz e uma 

rapariga sensivelmente da mesma altura) ajudarão a fazer os moldes de duas figuras. Posteriormente 

todos farão, em cartolina, adereços para as figuras: cabelos, roupas (calças, calções, saias, botas, 

sapatos, etc). Começarei por colocar duas folhas de papel de cenário no chão e com as crianças 

deitadas farei, com um marcador preto, o contorno exterior das figuras de cada um. Quando os 

adereços estiverem prontos serão colocados nas figuras e convidarei as crianças a identificarem-se 

com uma das figuras dizendo: eu sou (rapaz/rapariga); porque (argumentos de papel/genitais) o meu 

cabelo é (comprido, curto, preto, loiro); hoje estou vestido com (calças, calções, saia, vestido, botas, 

sapatos).  

Depois desta atividade (não no próprio dia) convidarei as crianças, num primeiro momento, 

a fazerem um desenho de si próprias. Num segundo momento serão convidadas a fazer um desenho 

da mãe e do pai. Analisarei os desenhos, registarei o que as crianças disserem, após o que, em diálogo 

conversaremos sobre o que significa ser rapaz, ser rapariga, ser homem e ser mulher. Estas atividades 

cumprirão o objetivo de avaliar as representações das crianças sobre identidade sexual e papéis de 

género. Através de situações da caixa de brincar a pensar as crianças serão convidadas a resolverem 

situações: 

O Manuel tem 4 anos e a Maria tem 6 anos. Hoje, ficaram muito felizes, porque os pais 

conversaram com eles e disseram-lhes que vão ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. Eles ficaram 

entusiasmados e prometeram ajudar os pais nas tarefas e nas compras para o enxoval do bebé.  

Quando o Manuel e a Maria forem visitar o bebé como saberão se é rapaz ou rapariga? Que cores 

de roupa é que devem escolher para o bebé? Se for rapariga? Se for rapaz? Que peças de roupa 
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achas que devem escolher? Se for rapariga? Se for rapaz? Em que quarto poderá dormir o bebé, 

no da Maria ou no do Manuel? Se for rapariga? Se for rapaz? Como os pais andam muito cansados 

quem achas que os poderá ajudar a tratar do bebé? Porquê? Quais destas tarefas o Manuel pode 

fazer? lavar a loiça; lavar o carro; cozinhar; reciclar; arrumar a roupa; aspirar; fazer as compras. 

E a Maria que tarefas pode fazer? lavar a loiça; lavar o carro; cozinhar; reciclar; arrumar a roupa; 

aspirar; fazer as compras. Quando o bebé nascer quem deve levá-los à escola? Porquê?  

 

3.4.7.4. Descobre as Diferenças 

 

Continuando o trabalho que vem sendo realizado e visando clarificar a forma como as 

crianças avaliam os comportamentos de género, através de imagens mostraremos às crianças duas 

imagens diferentes de um grupo de crianças em situação de recreio: uma representa crianças dos 2 

géneros em interação (figura 6) e a outra, crianças dos 2 géneros sem interação (figura 7). 

Convidaremos as crianças a descreverem as imagens, a encontrar as diferenças entre elas e a 

escolherem a sua preferida. Serão incentivadas a justificar as suas escolhas.  

Pretendemos fomentar a interação de géneros nas brincadeiras e desconstruir estereótipos a 

esse respeito (raparigas brincam com raparigas e rapazes brincam com rapazes). 

 

 

 
Figura 6 - Imagem de crianças em interação no recreio 

Fonte: Cardona et al (2010). 
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Figura 7 - Imagem de crianças sem interação no recreio  

Fonte: Cardona et al (2010). 

 

Esta atividade será complementada com o convite do educador para irem brincar no recreio. 

Hoje vamos todos jogar futebol. Amanhã jogaremos todos à macaca e depois jogaremos 

todos ao berlinde. Eu ensinarei as regras a todos. Quando regressam o educador propõe que vão 

brincar a pensar, colocando algumas questões: 

O Tiago fala com a mãe e diz-lhe que gostava de praticar um desporto. A mãe concorda e 

diz que o desporto faz bem. Que desporto acham que ele vai escolher? 

A Maria fala com a mãe e diz-lhe que gostava de praticar um desporto. A mãe concorda e 

diz que o desporto faz bem. Que desporto acham que ela vai escolher? 

A professora do Bernardo convidou-o para fazer parte do grupo de dança da escola. Achas 

que ele deve aceitar? Porquê? 

A Rosa gosta muito de futebol e pede aos pais para ir para uma equipa de futebol treinar. 

Será que os pais a deixam? 

 

3.4.7.5. Escolha de profissões: O que queres ser quando fores grande?  

O educador questiona as crianças acerca das profissões dos familiares (pai, mãe, avô, avó, 

irmão, irmã...) e de seguida questiona cada uma delas acerca do que querem ser quando crescerem. 

Regista o que cada uma das crianças disse. Segue-se a procura de informação abrangente (livros, 

perguntas aos pais e familiares, etc) acerca das profissões. Deverão aprender que não existem 

profissões de homens nem profissões de mulheres e que todas as mulheres e todos os homens podem 

ter sucesso, independentemente do género. As crianças dialogarão sobre as informações novas e 

resolverão algumas situações problema: 

A Joana quando for crescida quer ser camionista, mas o Bernardo ainda está indeciso entre 

ser educador de infância ou costureiro. O que achas que o Bernardo deve escolher? E a Joana, 

achas que pode ser camionista? Porquê?  
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A Eva quer ser pedreira quando for grande, porque gosta muito de brincar a fazer 

construções. O que acham? 

Poderá ser proposto ao grupo a realização de um mural, na sala de atividades, onde as 

crianças representarão as diferentes profissões sem estarem associadas a estereótipos de género. Os 

pais serão convidados a visitarem o mural e as crianças conduzirão as explicações. 

Será ainda sugerida pelo educador a elaboração de uma grelha, com comentários pessoais 

das crianças (desenhos feitos pelas crianças e comentários escritos pelo educador) com o título: o 

que eu aprendi sobre as profissões. 

 

3.4.7.6. Existem brinquedos só para rapazes ou só para raparigas? 

Na altura do Natal, o educador combina com as crianças que todos, incluindo o educador, 

deverão trazer revistas e folhetos de brinquedos a fim de escolherem prendas para pedirem ao Pai 

Natal. No dia seguinte, misturam os folhetos para procederem à escolha. O educador trouxe um 

catálogo de brinquedos e jogos estruturado de forma estereotipada em três secções: uma secção 

unissexo para bebés, uma outra para raparigas, onde sobressaia o cor-de-rosa vivo e uma outra 

secção para rapazes marcada por azuis. Os brinquedos e jogos de cada área eram também 

estereotipados. 

O educador mostra o catálogo a cada criança e pede que escolha um brinquedo. Se as 

crianças escolherem um brinquedo da área cujo estereótipo corresponde ao seu género (como o 

educador espera), proporá que escolham um segundo brinquedo, mas da área oposta ao seu género. 

Depois de as crianças escolherem, o educador questiona com as crianças a proibição inicialmente 

sentida na escolha de brinquedos da área que não era para elas (ou com a qual não se identificavam).  

Proporá então que organizem um novo catálogo em que não haja divisões por idades nem 

por géneros, em que os brinquedos se dividam, por exemplo, pelo tamanho e pelo tipo (jogos, 

bonecos, livros de histórias, etc).  

De seguida será pedido às crianças que dramatizem situações em que serão fabricantes, 

compradores e vendedores de brinquedos e simulem situações que contrariam os estereótipos de 

género: caso do rapaz que quer um brinquedo considerado de rapariga ou o inverso. 

As crianças serão convidadas a apresentar o seu novo catálogo à outra sala e explicar às 

crianças a razão porque pensam que esse catálogo é mais interessante que o original (Atividade 

adaptada de Cardona, M. et al, 2010). 

 

3.4.7.7. Desconstruir estereótipos de género através de histórias infantis 

 

As histórias infantis têm um papel muito importante na transmissão de valores relativos às 

questões de género na pré-escola. As crianças identificam-se com as personagens e as ações que 
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estas representam. Os livros para crianças transmitem modelos femininos (beleza, doçura, 

ingenuidade, delicadeza) e masculinos (valentia, fortaleza, sagacidade, ambição) que reforçam 

estereótipos de género, nas crianças e nos pais pois normalmente as histórias tradicionais lhes são 

contadas por eles. Assim, as crianças interiorizam que os personagens masculinos tomam a iniciativa 

e são os heróis que salvam o mundo e as mulheres, ao passo que as personagens femininas são 

passivas ficando à espera que alguém as salve.  

Pretendemos com a seleção e invenção de algumas histórias que fazem parte da nossa 

proposta, expor as crianças a exemplos de igualdade que funcionem como impacto positivo na sua 

vida em vez de reforçar os estereótipos de género. Neste contexto selecionámos algumas histórias. 

 

Será que a Joaninha tem uma pilinha?   

 

Esta é a história escolhida para começar a nossa proposta educativa, porque o seu conteúdo 

remete, em simultâneo para identidade sexual e papéis de género.  

Resumo da história: antes de o Max conhecer a Joaninha, o mundo para ele era muito 

simples: havia os Com-pilinha e os Sem-pilinha. Os Com-pilinha eram mais fortes que os Sem-

pilinha. É óbvio, porque tinham pilinha! Por isso, o Max estava mesmo muito feliz por fazer parte 

dos Com-pilinha. E quanto às meninas... paciência... Se lhes faltava qualquer coisa, a culpa também 

não era dele! Mas tudo isso era dantes. Porque um dia, a Joaninha entrou para a turma do Max. E 

nos dias e nas semanas que se seguiram, o Max pergunta-se muitas vezes: "Mas que raio de miúda 

é esta?" É que além de desenhar mamutes em vez de florzinhas patetas, a Joaninha também joga à 

bola e sobe às árvores (e muito mais alto do que o Max), tem uma bicicleta de rapaz e quando luta 

está sempre a ganhar. O Max acha que a Joaninha deve ter qualquer coisa de especial... Uma pilinha, 

provavelmente... E depois de abrir um inquérito descobre que afinal à Joaninha e a todas as meninas 

não falta nada. O mundo já não se divide entre os Com-pilinha e os Sem-pilinha, mas sim entre os 

Com-pilinha e os Com-pipi...  

Quais as diferenças entre os rapazes e as raparigas? Seremos todos diferentes? Porquê? 

Seremos todos iguais? Porquê? Rapazes e raparigas podem gostar de fazer as mesmas coisas? 

Porquê? É bom ser rapaz e é bom ser rapariga. Porquê? 

  

O Livro dos Porquinhos 

Resumo da história a ser contada: é a Sra. Porcino que organiza a casa e trata de todas as 

tarefas domésticas. Nem o marido, o Sr. Porcino, nem os filhos, o Miguel e o Pedro, reconhecem o 

seu trabalho. A ingratidão leva a Sra. Porcino a abandonar a sua casa, deixando os três homens 

entregues a si próprios. Estes, mal sucedidos nas lides domésticas e totalmente desamparados, 
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descobrem rapidamente como é dura e complicada essa responsabilidade e aprendem a valorizar o 

papel da mulher/mãe.  

Após o reconto da história, as crianças responderão a algumas questões: a Sra. Porcino teve 

razão para abandonar a casa? Porquê? Porque é que o marido e os filhos se sentiram 

desamparados? Eles deviam saber fazer as tarefas de casa? Porquê?    

O coelho e a coelha que trocaram as roupas  

Era uma vez um coelho e uma coelha. O coelho tem botas, calças e gravata e a coelhinha 

usa sapatos de salto alto, saia e batom. Os dois encontram-se e vão passear. Pelo caminho, trocaram 

as peças de poupa. A coelha queria as botas para atravessar o rio e o coelho precisava de calçar os 

sapatos de salto alto para apanhar uma maçã a que não conseguia chegar. O batom agora era um 

lápis de cor e a gravata passou a ser uma tiara...! 

Que história divertida! Quem quer contá-la outra vez? 

 

A Princesa que queria ser Rei  

Nunca se vira uma princesa assim: tão grande, tão bela e tão peluda que causava espanto a 

quem olhasse para ela. Desde criança que o seu maior desejo era herdar o trono e governar. Mas o 

rei e as leis diziam que apenas um homem o podia ocupar. É a história da luta da princesa para provar 

que é tão boa como qualquer homem. E mesmo melhor. 

Princesas e príncipes são diferentes? Em quê? Uma princesa pode fazer tudo o que um 

príncipe faz? Porquê? 

As Ideias da Bia 

Conta a história de uma menina chamada Bia que com paciência e muita criatividade 

consegue conquistar o território exclusivo de dois rapazes (o Hugo e o Neno) impondo as suas ideias 

e presença, apesar de eles lhe terem dito que não brincavam com raparigas por elas não saberem 

brincar. 

O Hugo e o Neno tiveram razão no que disseram à Bia? Porquê? E a Bia? Concordas com 

o que ela fez? Porquê? Se fosses tu o que farias?  

Todos Fazemos Tudo  

Trata-se de um livro sem texto, contendo apenas ilustrações que permitem ver pais e mães 

a fazer as mesmas tarefas. As crianças têm que virar as páginas e fazer as suas combinações. Verão 

que vários tipos de tarefas podem ser desempenhadas por homens e por mulheres. 
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Que tarefas desempenhou o homem? Porquê? 

Que tarefas desempenhou a mulher? Porquê? 

As tarefas podem ser desempenhadas por ambos? Porquê? 

 

A Princesa Espertalhona 

É a história de uma princesa especial que preza a sua liberdade e não a quer partilhar com 

nenhum dos príncipes encantados. 

Esta é uma princesa diferente? Porquê? Acham que ela vai casar-se ou não? Porquê? 

E se ela se apaixonar por um príncipe? Como pode fazer?    

A Bela Adormecida (Alice Vieira) e The Paper Bag Princess (Robert Munsch) 

 

A Bela Adormecida, de Alice Vieira, obedece à estrutura clássica dos contos de fadas, 

atrvés de personagens conservadoras e estereotipadas. A princesa era passiva e paciente, boa, 

obediente e bela. Não tinha sonhos, nem ambições, a não ser agurdar pelo seu principe para se casar. 

The Paper Bag Princess, é uma obra de Robert Munsch, cujas ilustrações são de Michael 

Martchenko (tradução de Fortunato, Inês Raquel Oliveira, 2015). É uma princesa moderna, 

aventureira e autónoma. Os seus comportamentos desconstroem o estereótipo de princesa que existe 

normalmente nos outros contos. Também os restantes personagens, um principe e um dragão, se 

afastam dos papéis tradicionais. É a princesa que luta com o dragão para salvar o principe. Este não 

gostou e diz-lhe para ir embora e voltar apenas quando for uma verdadeira princesa. Mas a história 

não acaba aqui, porque a princesa diz-lhe que ele não tem valor e por isso não quer casar com ele. 

Através desta história as crianças sentem a valorização da mulher e percebem, de forma lúdica, que 

os papéis tradicionalmente atribuídos ao homem e à mulher, não existem, porque já não fazem 

sentido nos dias de hoje.  

Depois de trabalhadas as histórias o educador poderá, através das imagens propor o reconto 

das mesmas e questionar as crianças acerca do seu conteúdo. As crianças desta idade precisam de 

um adulto para orientar e conduzir um debate, pois são muito dadas a imitação e sem a mediação do 

educador repetem os argumentos umas das outras. 

Se fosses a Bela Adormecida terias ficado contente por receber um beijo de um príncipe 

desconhecido? Porquê? E se fosses o principe, terias dado um beijo a uma princesa desconhecida 

que estava a dormir? Porquê? Se fosses a princesa Elizabete terias lutado com o dragão para salvar 

o príncipe? Porquê? Quando a princesa Elizabete salvou o príncipe, ele ficou feliz? Porquê? A 

princesa não quis ficar com o príncipe. Porquê?  
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 Este trabalho continuaria com o registo das histórias e dramatização das mesmas. O nível de 

desenvolvimento cognitivo das crianças desta faixa etária (pré-operatório, na perspetiva de Piaget), 

implica que, para reterem conhecimentos, sejam necessárias muitas repetições.  

 

3.4.7.8. Trabalhar estereótipos de género através de canções infantis 

 

Muitas das canções que as crianças cantam e que ouvem os pais cantarem-lhes contêm 

estereótipos de género. 

O educador recolhe algumas dessas canções e debate com as crianças o seu conteúdo. 

Exemplo 1: já passei a roupa a ferro / já passei o meu vestido / amanhã vou-me casar / o 

Manel é meu marido.  

Quem deve passar a roupa? Será que o Manuel também já passou a roupa dele? 

Na preparação para uma festa de casamento quem faz o quê? Quem faz o vestido da noiva? 

Quem faz o bolo de noiva?  

Exemplo 2: a canoa virou / pois deixá-la virar / foi por causa da Maria / que não soube remar. 

Quem sabe remar? A Maria não sabe. As raparigas sabem remar? E os rapazes? Porquê? 

Exemplo 3: fui ao Trolaró / pedi água não achei / achei uma menina que no Trolaró deixei / 

oh oh oh Maria, oh, oh, oh Mariazinha estra nesta roda / vem dançar sozinha.  

A canção diz que foi uma menina que ficou no Trolaró. Podia ser um menino? Porquê?   

Propõe de seguida fazer outras letras para as músicas.  

Pede ainda às crianças para recolherem canções em casa e as trazerem para a escola para 

ficarem a conhecer muitas canções. 

 

3.4.7.9. Atividades pedagógicas com envolvimento das famílias  

Atendendo ao facto de os estereótipos de género, nesta idade, serem transmitidos em grande 

parte pela família, torna-se obrigatório numa proposta como esta envolver os pais fomentando neles 

atitudes e valores direcionados para a igualdade de género. É vulgar na pré-escola os pais 

participarem nas festas de Natal e outras celebrações. É também usual os pais participarem noutras 

atividades sendo-lhes pedida a sua participação para contar histórias, darem testemunhos, etc. Neste 

âmbito e com o propósito referido, convidam-se os pais (só os pais) a participarem numa festa onde 

desempenharão atividades normalmente atribuídas às mães (cozinhar, costurar, fazer moldes para 

almofadas, etc.). As crianças deverão aprender que não existem tarefas que possam apenas ser 

desempenhadas por um dos géneros.  

Uma outra atividade poderá ser levar vários pais à escola apresentando os mesmos as suas 

profissões eao mesmo tempo os mesmos poderem levar um colega de trabalho do sexo oposto para 

que as crianças percebam que as profissões não são intrinsecamente relacionadas com o género 



 
 

 

60 
 

masculino ou feminino e assim, desconstruir estereótipos de género e diagnosticar, intervir para a 

igualdade e promover mudanças de atitudes e reflexão sobre atitudes bloqueadoras. 

3.4.7.10. Conexões com outras matérias e saberes 

Realçamos a conexão de todas as atividades propostas com variadas matérias e saberes 

definidos nas OCEP (M.E.,2016): formação pessoal e social, expressão oral; expressão plástica; 

expressão musical; expressão motora; dramatização e outras. 

Assim, na área de formação pessoal e social considerada como área transversal, esta incide 

principalmente no desenvolvimento de atitudes, disposições e valores, que permitem às crianças 

continuar a aprender com sucesso e a tornare,-se cidadãos autónomos, conscientes e solidários; na 

área da expressão e comunicação pretende-se que a criança interaja com os outros, dar sentido e 

representar o mundo que a rodeia; nas áreas da expressão oral, motora e artística: 

- Expressão motora: pretende-se constituir uma abordagem específica no desenvolvimento de 

capacidades motoras, em que as crianças terão oportunidade de tomar consciência do seu corpo na 

relação com os outros e com diversos espaços e materiais. 

- Expressão artística: pretende-se que a criança utilize diferentes manifestações artísticas para se 

exprimir, comunicar, representar e compreender o mundo; 

- Expressão oral: esta é de extrema importância para que a criança se possa exprimir e assim ampliar 

o seu instrumento de comunicação e expressão ampliando- progressivamente. 

3.4.8. Avaliação do Programa 

 

Embora diariamente possamos aperceber-nos de algumas modificações no comportamento 

das crianças, a avaliação do programa anual será feita através da segunda entrevista no final do ano 

em que as respostas das crianças e as suas crenças serão registadas e comparadas com as que 

obtivemos na primeira entrevista.  

Através da categorização realizada e do conteúdo das crenças avaliaremos os aspetos 

evolutivos registados. 
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Conclusão  

 

O presente relatório final de estágio foi realizado no âmbito da unidade curricular de P.E.S., 

do 3º semestre do curso de Mestrado em Educação Pré-Escolar e ensino do 1º C.E.B., ministrado na 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda, cujo estágio decorreu no 

Agrupamento de Escolas de Gouveia, especificamente no Jardim-de-Infância de Moimenta da Beira. 

A parte reflexiva e de investigação apresentada diz respeito às temáticas relativas à 

Identidade Sexual e Questões de Género na Infância. Neste âmbito, apresento e reflito sobre este 

tema e apresento uma proposta de trabalho.  

A tipificação sexual implica um processo através do qual os indivíduos aprendem, em 

primeiro lugar, a diferenciar entre os padrões sexualmente tipificados pela cultura, generalizam 

depois essas experiências concretas de aprendizagem a situações novas e praticam finalmente essas 

condutas. Neste processo, o indivíduo acabaria por se adequar sempre ao modelo cultural através de 

um sistema de gratificações ou castigos fundamentalmente por meio da figura do pai. Assim, o 

ensino deveria limitar-se a escolher os estímulos adequados e apresentá-los aos indivíduos para 

serem estruturados adequadamente. Estes assumi-los-iam por um mecanismo de aprendizagem 

passiva de imitação de padrões. De facto, a forma como se assumirá a própria identidade e o papel 

sexual depende dos modelos sexuais de que se disponha e das consequências que determinados 

comportamentos sexualmente tipificados, tenham nas crianças. 

Em suma, gostaria de ter concretizado a proposta educativa que apresentei, mas tal não foi 

possível pelo facto da revisão bibliográfica ter sido intensa e pela existência de um programa já 

definido pela educadora titular. Desta forma, elaborei então uma proposta educativa com base na 

observação das crianças pois apercebi-me que elas têm muitas crenças de género face à situação de 

género em Portugal desde a violência à discriminação e assim optei por investir numa proposta 

educativa pensada e fundamentada. 

Assim, a proposta que apresento debruça-se sobre as temáticas abordadas dando ênfase à 

criança e à sua identidade sexual e papeis de género. Acreditamos que com a proposta de trabalho 

apresentada no capítulo 3 as crianças possam adquirir uma noção bem diferenciada daquilo que 

normalmente se preconiza em diversas ocasiões como sendo o papel atribuído ao sexo feminino e 

ao sexo masculino respetivamente, ou seja, acreditamos que as crianças no final consigam perceber 

quais as diferenças inerentes ao seu sexo e ao sexo oposto bem como perceber que muitas são as 

situações que em nada se deve tipificar uma tarefa ou objeto ou circunstância a um determinado sexo 

e apenas e só a esse mesmo. Quero com isto quebrar barreiras e que as crianças sejam capazes de 

entender e adquirir que o ser humano é livre por natureza. 

O educador de infância tem assim um papel ativo na educação sexual das crianças que educa 

e por isso é um ator responsável na sua consciencialização de tudo o que a rodeia. 
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