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Resumo 
 

O presente relatório de estágio foi elaborado, visando a obtenção do grau mestre em Educação Pré-
Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB). No âmbito da unidade curricular da Prática de Ensino 
Supervisionada (PES), pertencente ao plano de estudos da Escola Superior de Educação, 
Comunicação e Desporto (ESECD), realizada no Centro Escolar da Sequeira e na Escola Básica do 
Bonfim, respetivamente. Este trabalho tem como objetivo a descrição institucional do local onde se 
realizou a PES e a consequente reflexão crítica e fundamentada de toda a experiência obtida nesta 
unidade curricular. Apresentamos ainda, após pesquisa bibliográfica um pequeno estudo empírico, 
a fim, de aferir a importância do livro infantil na Educação Pré-Escolar, por parte dos educadores. O 
método utilizado foi o inquérito por questionário, aplicado a 41 profissionais de educação, 
pertencentes ao Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque. Apesar de não conclusivo, os 
resultados obtidos demonstraram que o livro infantil é considerado fundamental em idade pré-
escolar.  

 

Palavras-chave: Livro Infantil, Recursos pedagógicos, Educação pré-escolar, Perspetiva do 
educador. 
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Abstract  
 
The present report has been prepared stage, in order to obtain the master's degree in Pre-school 
and Primary School (CEB), emerging in the course unit of the Supervised Teaching Practice 
(PES), belonging to the programme of the Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 
(ESECD), and taken place in School Center of Sequeira and Bonfim School, respectively. This 
work has as objective the institutional site description, where the PES and consequent critical 
reflection and based all the experience gained in this course. We present yet, after bibliographical 
research a little empirical study, check the importance of children's book on Pre-school Education, 
on the part of educators. The method used was the questionnaire applied to professional education 
41, belonging to the Group of Schools Afonso de Albuquerque. Although not conclusive, the 
results showed that the children's book is considered fundamental in pre-school children. 
 

Keywords: children's book, teaching Resources, Preschool Education, educator's Perspective. 
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Introdução  

A realização deste relatório emerge no âmbito da unidade curricular de Prática de Ensino 

Supervisionada (PES), integrada no plano de estudos da Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto da Guarda, referente ao curso de Mestrado em Educação Pré-Escolar e 

1º Ciclo do Ensino Básico.  

A Prática de Ensino Supervisionada é o culminar de todo o processo de formação na área 

pedagógica é, nesta fase, que todos os conhecimentos adquiridos assumem a sua verdadeira 

importância ao serem aplicados na prática. Esta unidade curricular tende a preparar-nos para a 

realidade da docência, é o incremento obrigatório na consolidação de tudo o que nos foi 

transmitido com as ferramentas necessárias, visando práticas pedagógicas exequíveis e profícuas. 

De acordo com Frontura (2005, citado por Poim, 2011, p.1) a prática surge como um momento 

fundamental enquanto método de transição de aluno para professor, conjugando-se aí fatores 

importantes a ter em conta na formação e no desenvolvimento do futuro professor. 

Este relatório reflete todo o trabalho desenvolvido e aprendizagens adquiridas durante a PES I, 

realizada no Centro Escolar da Sequeira, com crianças em idade pré-escolar, nomeadamente, em 

idades heterogéneas (3, 4, 5 e 6 anos) e a PES II, efetuada no 1º CEB, na Escola Básica do Bonfim, 

pertencente ao Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, com uma turma de 4º ano. 

Deste modo, este trabalho encontra-se organizado em três capítulos que se complementam. O 

capítulo I, intitulado de “Enquadramento Institucional”, refere-se às caraterísticas do meio 

envolvente dos estabelecimentos educativos e à caraterização socioeconómica e psicopedagógica 

dos grupos onde foram realizadas a PES I e II. O capítulo II, designado de “Descrição do Processo 

de Prática de Ensino Supervisionada”, aborda todo o processo da PES, quer no Pré-Escolar como 

no 1º CEB. O capítulo III, apresenta um estudo empírico, que procura aferir a importância do 

livro infantil como ferramenta pedagógica para os educadores de infância. Este capítulo apresenta 

um pequeno enquadramento teórico sobre a importância do livro infantil em diversas 

aprendizagens. Metodologicamente, elaborámos um questionário para todos os educadores de 

infância do Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque.  

O relatório termina com uma reflexão do estudo realizado e com as conclusões gerais de todo o 

trabalho, seguindo-se as referências bibliográficas, legislação consultada e os anexos, que 

auxiliaram à elaboração de todo este relatório.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 
Enquadramento Institucional 
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1. Organização e Administração Escolar da PES I e da PES II 
 
O sistema educativo, em conformidade com a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº46/86, 

de 14 outubro, art.º 1) é, 

o conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à educação, que 

se exprime pela garantia de uma permanente ação formativa orientada 

para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o 

progresso social e a democratização da sociedade. Este sistema 

desenvolve-se segundo um conjunto organizado de estruturas e de 

ações diversificadas, por iniciativa e sob responsabilidade de 

diferentes instituições e entidades públicas, particulares e 

cooperativas. 

O sistema educativo, segundo a LBSE (Lei nº 85/2009 de agosto, art.º 4), engloba a educação 

pré-escolar, a educação escolar, o ensino secundário e o ensino superior. 

A educação pré-escolar e o 1º CEB são os ciclos abordados no presente relatório. A educação pré-

escolar destina-se às crianças entre os 3 anos e a entrada na escolaridade obrigatória, sendo 

considerada como a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da 

vida, de acordo com o documento regulador – Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar (ME, 2016, p.5). O 1º ciclo do ensino básico (1º CEB) conforme a Organização Curricular 

e Programas do Ensino Básico (ME, 2004, p.10) determina o carácter universal, obrigatório e 

gratuito, assegurando uma formação geral comum a todos os portugueses. As crianças ingressam 

no 1º CEB aos 6 anos e terminam por volta dos 10 anos de idade, integrando os quatro primeiros 

anos de escolaridade (1º, 2º, 3º e 4º ano). Os profissionais de educação, quer educadores quer 

professores são orientados através dos documentos acima referidos. Na educação pré-escolar os 

educadores devem abordar as áreas de conteúdo (Formação Pessoal e Social, Expressão e 

Comunicação e Conhecimento do Mundo, de acordo com as OCEPE (M.E. 2016, p.5), 

como âmbitos de saber, com uma estrutura própria e com pertinência 

sociocultural, que incluem diferentes tipos de aprendizagem, não 

apenas conhecimentos, mas também atitudes, disposições e saberes-

fazer. Deste modo, a criança realiza aprendizagens com sentido, sendo 

capaz de as utilizar noutras situações quotidianas, desenvolvendo 

atitudes positivas face às aprendizagens e criando disposições 

favoráveis para continuar a aprender. 
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Os professores de 1º ciclo lecionam as áreas de Matemática, Português, Estudo do Meio, 

Expressões e Inglês (normalmente o Inglês é assegurado por um professor específico e não pelo 

titular de turma), visando, segundo a LBSE (lei nº 48/86, 14 de outubro, art.º7 e 8) garantir:  

uma formação geral comum a todos os portugueses que lhes garanta a 

descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, 

capacidade de raciocínio, memória, espírito crítico, criatividade, 

sentido moral e sensibilidade estética, promovendo a realização 

individual em harmonia com os valores da solidariedade social. 

No Instituto Politécnico da Guarda (IPG), especificamente na Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto (ESECD), a Prática de Ensino Supervisionada (PES) está inserida no 

Plano Curricular do 2º ano do Curso de Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo 

do Ensino Básico e dividida em dois semestres, sendo o primeiro, referente à educação pré-escolar 

(PES I) e o segundo  ao 1º Ciclo do Ensino Básico (PES II). Realizámos a PES I, no Centro 

Escolar da Sequeira, com um grupo de crianças heterogéneo (3, 4 e 5 anos), e a PES II, na Escola 

Básica do Bonfim numa turma de 4º ano de escolaridade (9 e 10 anos), na cidade da Guarda. 

De seguida, após um breve enquadramento geográfico e histórico da cidade, caraterizaremos o 

meio envolvente de ambas as instituições, as instituições em si e o grupo/turma de crianças. 

1.1. Enquadramento geográfico / histórico da cidade da Guarda 
 

É na Região Centro da Beira Interior Norte que se localiza a cidade da Guarda, considerada a 

mais alta de Portugal Continental, situando-se a 1056 metros acima do nível médio das águas do 

mar. Esta cidade abrange uma área com 742,11 km2, incluindo atualmente, quarenta e três 

freguesias e catorze municípios. O distrito da Guarda é delimitado a norte pelo distrito de 

Bragança, a sul pelo distrito de Castelo Branco, a oeste pelos distritos de Viseu e Coimbra e a 

este por terras espanholas. O território onde se insere o distrito da Guarda é montanhoso, formado 

por elevações de diferentes altitudes.  

Foi a 27 de novembro de 1199, que a cidade da Guarda recebeu o primeiro foral, concedido por 

D. Sancho I, de seu cognome, o Povoador. Reza a lenda que o filho de D. Afonso Henriques, D. 

Sancho I concedeu a Carta de Foral à Guarda, a fim de promover o seu desenvolvimento e 

prosperidade da cidade.  
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Fonte:https://mapio.net/pic/p23941326/, consultado a 26/04/2019 

 

Relativamente ao património, a cidade da Guarda, é única e rica culturalmente, contendo nas suas 

muralhas mais de 800 anos de História. A Torre de Menagem, ponto mais alto e símbolo da 

estrutura defensiva que ao longo dos séculos defenderam a fronteira lusa. A Sé Catedral é um dos 

monumentos mais emblemáticos e imponentes a nível construtivo e estético, vista como a 

sumptuosa da arquitetura portuguesa¹.  

É denominada como a cidade dos 5 F’s, devido aos 5 atributos da cidade: Forte (devido à dureza 

do granito, à sua característica e singular paisagem e ao imponente sistema defensivo que outrora 

se ergueu e que ainda hoje se preserva); Farta (em consequência dos seus vales férteis e cursos 

de água que garantem a sustentabilidade de quem a habita e pela variada e riquíssima gastronomia, 

que não deixa indiferente quem a saboreia); Fria (dado ao clima de montanha que lhe confere a 

beleza e o brilho inigualável da brancura da neve, que a transforma e pinta de branco); Fiel (este 

atributo advém da História e das características genuínas das suas gentes beirãs, integras, honestas 

e hospitaleiras) e Formosa (por tudo aquilo que é possui: monumentos, praças, ruas e vielas, 

solares, jardins, parques, pela sua paisagem e, acima de tudo, pelas suas “gentes”).  

É de salientar que uma caraterística importante desta cidade é o seu ar, reconhecido pela 

salubridade e pureza, distinguido, em 2002, pela Federação Europeia de Bio climatismo, o título 

de primeira Cidade Bioclimática Ibérica. Este facto fez da cidade um dos melhores locais para o 

tratamento de doentes com tuberculose, tendo existido um Sanatório na região. O clima é 

temperado, com verões quentes e curtos e invernos longos e frios. É considerada a cidade mais 

fria de Portugal, pois frequentemente, regista temperaturas negativas inferiores a -10ºC, 

ocorrendo precipitações de neve. A temperatura média anual é de 11,1ºC e a pluviosidade média 

anual é de 914,2 mm. 

¹ Afirmações adquiridas, de acordo com a página oficial da freguesia da Guarda, http://www.freguesiadaguarda.pt/. 

Figura 1- Estátua D. Sancho I 
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Em relação à oferta cultural e educativa, o Município da Guarda tem vindo a promover e a 

dinamizar políticas de igualdade e de cidadania inclusiva. A educação assume um papel essencial 

no desenvolvimento, afirmando-se na divulgação de projetos integrados. A cidade dispõe de uma 

rede educativa constituída pelo Agrupamento de Escolas da Sé e Agrupamento de Escolas Afonso 

Albuquerque e uma vertente particular com a Escola Regional D. José Dinis da Fonseca, a 

CERCIG. No ensino secundário, existem escolas públicas (Escola Secundária com 3º CEB da Sé 

e Escola Secundária Afonso de Albuquerque) e de caráter privado (Ensiguarda, Instituto de São 

Miguel, Colégio da Cerdeira e Conservatório de Música de São José da Guarda). No que concerne 

ao ensino superior, existe o Instituto Politécnico da Guarda. 

Quanto à oferta de cariz cultural, a cidade dispõe de infraestruturas: Biblioteca Municipal Eduardo 

Lourenço (BMEL); Museu da Guarda; Grupo de Teatro Aquilo; Teatro Municipal da Guarda 

(TMG); Pavilhão Desportivo de São Miguel; Estádio Municipal e Piscinas Municipais.   

Todos os serviços recebem as crianças e/ou alunos de todos os jardins-de-infância e escolas, quer 

sejam públicas ou privadas, promovendo uma interligação entre as instituições educativas e os 

serviços culturais ². 

A PES I e a PES II decorreram ambas na cidade da Guarda, embora a PES I tenha sido realizada 

numa zona periférica da cidade da Guarda, a Sequeira que iremos caraterizar de seguida.  

 1.2 Caraterização do meio escolar da PES I 
 

A Sequeira existe há muitos anos, sendo inicialmente uma aldeia periférica da cidade da Guarda. 

A existência de uma fábrica da marca de automóveis Renault que se fixou junto à estação 

ferroviária, era a maior fonte de empregabilidade na zona. A própria estação promoveu o 

desenvolvimento social e económico na sua zona adjacente, sendo a Sequeira uma das 

beneficiadas por esse desenvolvimento. O trânsito de cargas e pessoas foi o motor desse 

desenvolvimento. Assim, a Sequeira, que era uma zona rural e envelhecida transformou-se num 

importante aglomerado urbano que, neste momento, demonstra uma vitalidade que anteriormente 

não existia, sendo prova disso, a presença de todos os serviços essenciais, como junta de freguesia, 

centro de saúde, PSP, escolas, Bancos, entre outros. Um exemplo evidente deste 

rejuvenescimento é o facto de, atualmente, a junta de freguesia funcionar a tempo inteiro e possuir 

um destacamento da Câmara Municipal da Guarda, no qual se resolvem assuntos do âmbito 

municipal.  

² Informações obtidas na página oficial da Freguesia da Guarda, http://www.freguesiadaguarda.pt/fgHomePage. 
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Como facto percetível da magnitude da evolução desta localidade, basta olhar a evolução dos 

dados da habitação: o aglomerado habitacional inicial, com construção típica antiga, albergava 

cerca de 500 pessoas e atualmente com as diversas urbanizações, que, eclodiram na zona aloja 

cerca de 3 mil pessoas ³.  

1.3 Caraterização do Centro Escolar da Sequeira  
 

Segundo as OCEPE (M.E. 2016, p. 98), as crianças ao entrarem para a educação pré-escolar, já 

viveram um processo educativo na família, numa creche ou ama, a que o jardim de infância dará 

continuidade. Foi no Centro Escolar da Sequeira que decorreu a PES I. Este Centro surgiu no ano 

de 2011, com a construção do estabelecimento no local onde antigamente funcionava a 

Cooperativa das Frutas da Guarda. É um estabelecimento da rede pública do Ministério da 

Educação e da Ciência (MEC) pertencente ao Agrupamento de Escolas da Sé. A maior parte das 

crianças que frequentam este espaço são oriundas da zona da Sequeira e da Estação. Este 

estabelecimento é composto por duas valências: Educação Pré-Escolar (crianças dos 3 aos 5/6 

anos) e ensino do 1º CEB (do 1º ano ao 4º ano).  A tipologia do edifício é de 12 + 3: 12 salas de 

1º CEB e 3 de Educação Pré-Escolar. Existe ainda uma sala destinada à Componente de 

Assistência à Família (CAF). 

Na opinião de Estribo (2010, p.50),  

a componente de apoio à família foi durante muitos anos da 

responsabilidade de entidades como as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social e Associações de Pais que criaram e 

desenvolveram Centros de Actividades de Tempos Livres (CATL’s) que 

se revelaram organizações por excelência e que o decreto-lei 30/89 de 

24 de janeiro, definiu como estabelecimentos destinados a acolher 

durante uma parte do dia crianças com idade de frequência de ensino 

básico, nomeadamente nos períodos extra-escolares e noutros tempos 

disponíveis (artigo 5º, ponto 2). 

Esta instituição possui uma biblioteca, uma reprografia, um ginásio, com balneários masculinos 

e femininos e arrumo de material desportivo, uma cozinha e um refeitório, instalações sanitárias, 

um gabinete de pessoal docente e outro de pessoal não docente, uma sala de TIC, uma sala de 

reuniões e um pátio com um espaço polivalente desportivo exterior.  

 

 

³ Dados recolhidos na página oficial da junta de freguesia da Guarda, http://www.freguesiadaguarda.pt/fgHomePage. 
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Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) Lei nº 46/86 de 14 de outubro, art.39º, os 

edifícios escolares devem ser arquitetados na ótica de um equipamento integrado e ter 

flexibilidade suficiente, que permita, sempre que possível, a sua utilização em diferentes 

atividades da comunidade e a sua adaptação em função das alterações dos diferentes níveis de 

ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fonte:http://www.freguesiadaguarda.pt, consultado a 26/04/2019 
 

 

O centro possui um elevador destinado a facilitar o acesso a crianças e adultos portadores de 

deficiência motora. Dispõe de refeitório, com cozinha, onde podem almoçar alunos, professores 

e funcionários, mediante o pagamento da respetiva senha. O aquecimento das salas e corredores 

é proporcionado por uma caldeira a gás cujo funcionamento é da inteira responsabilidade da 

Câmara Municipal da Guarda. 

No que diz respeito ao mobiliário, todo ele se encontra em bom estado de conservação. As salas 

estão apetrechadas com quadros de lousa e interativos, placards, um lavatório, armários metálicos, 

armários de madeira e estantes, onde estão dispostos os materiais dos alunos e os didáticos. Junto a 

cada uma das salas, no espaço do corredor, existem cacifos destinados aos alunos. Estão também 

disponíveis duas fotocopiadoras, como recurso dos professores. O material informático disponível 

foi fornecido pela Câmara Municipal da Guarda. Todas as salas estão equipadas com um 

computador portátil com ligação à internet e uma impressora em rede. Existe também algum 

software didático disponível, quer no Centro Escolar, quer nas Bibliotecas do Agrupamento, que 

pode ser requisitado para utilização. Existem dois projetores de vídeo que podem ser utilizados por 

todas as turmas, quando o seu docente assim o decidir, bem como duas máquinas fotográficas que 

funcionam como instrumento de registo das oportunidades educativas, ou também instrumento de 

trabalho para os alunos. 

Figura 2 - Centro Escolar da Sequeira 
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Os recursos humanos, neste estabelecimento de ensino são constituídos, a nível de pessoal docente, 

por 11 (onze) Professores titulares de turma, no 1º CEB, e 2 (duas) Educadoras titulares de 

grupo/turma, no Pré-Escolar, havendo ainda 2 (duas) Educadoras de Apoio Pedagógico. Há ainda 

docentes de apoio que ajudam a colmatar as dificuldades inerentes a turmas com elevado número 

de alunos e com alunos de NEE, alguns dos quais com necessidades de ensino muito 

individualizado. 

Em relação ao pessoal não docente, neste estabelecimento de ensino, estão ao serviço, 10 (dez) 

funcionárias afetas ao Agrupamento de Escolas da Sé. Destas, uma está ligada ao Pré-Escolar e 

as restantes ao 1º CEB. 

Exercem ainda, neste edifício, nomeadamente no Pré-Escolar, no refeitório e na Componente de 

Apoio à Família (CAF), 4 (quatro) funcionárias da Câmara Municipal da Guarda. As pessoas que 

prestam serviço na cozinha são também funcionários da autarquia e da inteira responsabilidade 

desta. A C.M. da Guarda também é responsável financeiramente por professores especializados 

nas áreas de Expressão Musical, Expressão Físico-Motora e Expressão Dramática, que se 

deslocam a este Centro Escolar a fim de proporcionarem às crianças conhecimentos 

especializados nas áreas anteriormente referidas.   

Quanto ao horário de funcionamento da Instituição, tanto no tempo letivo como nas interrupções 

é das 7h45 às 18h30. Especificamente, na Educação Pré-Escolar, a CAF é responsável pelas 

crianças desde as 7h45 até às 9h00, das 12h00 às 14h00 e das 16h00 às 18h30, ou seja, o horário 

na sala é das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00, sendo o resto do tempo dinamizado pelas 

funcionárias pertencentes à CAF. Nas interrupções letivas, a CAF é inteiramente responsável 

pelas crianças.  

1.4 Organização do tempo educativo/rotinas diárias 
 

Ao longo das nossas observações na Educação Pré-Escolar, verificamos que a rotina das crianças, 

se inicia quando chegam à escola, entre 7h30 e as 9h00, dirigindo-se para a CAF. 

Posteriormente, às 9h00 a educadora ou a animadora leva as crianças para a sala, na qual brincam 

e fazem jogos, aguardando pelas crianças que ainda não chegaram, após o que, habitualmente, 

marcam as presenças e cantam a canção do Bom Dia, dando os Bons Dias uns aos outros. De 

seguida, procedemos à contagem e registo das crianças que estão presentes e das que estão 

ausentes. 

Para finalizar a rotina da manhã, as crianças, às 10h00, formam uma fila e vão tomar o lanche 
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da manhã. Quando terminam, dirigem-se para o exterior, sempre que possível, para brincarem 

livremente. Regressam à sala, novamente em fila e sentam-se na zona das mesas para fazerem 

trabalhos orientados e dialogarem com a educadora. Por vezes, vão para o cantinho da leitura 

para fazerem alguma atividade em grupo. 

Por volta das 11h50, as crianças formam o famoso “comboio”, indo à casa de banho e de seguida 

para o refeitório. A hora de almoço é das 12h00 às 14h00. Durante este período as crianças estão 

à guarda das auxiliares e animadoras da CAF, brincando livremente e/ou fazendo atividades com 

as mesmas. Algumas das crianças sentem a necessidade de dormir depois do almoço. 

Normalmente durante a tarde, das 14h00 às 16h00, as crianças fazem atividades orientadas e/ou 

brincam livremente. Um pouco antes das 16h00, as crianças fazem uma pequena reflexão diária.  

As crianças têm atividades que são proporcionadas pela Câmara Municipal da Guarda, enviando 

professores da área que são financeiramente suportados pelo município. Neste âmbito, às 

segundas-feiras têm aula de Música; às quartas-feiras, aula de Expressão Físico-Motora e às 

quintas-feiras de Expressão Dramática. 

Cada dia tem o seu ritmo e esta rotina pode variar e sofrer alterações, no entanto, permite às 

crianças saberem o que vão fazer em determinados momentos, conferindo-lhes segurança e 

confiança e servindo de referência temporal, permitindo às crianças compreender o antes, o 

presente e o depois, facilitando a sua organização. Segundo as OCEPE (M.E. 2016, p.29):  

O tempo educativo tem uma distribuição flexível, embora  corresponda 

a momentos que se repetem com uma certa periodicidade. A sucessão 

de cada dia, as manhãs e tardes têm um determinado ritmo existindo, 

deste modo, uma rotina que é educativa porque é intencionalmente 

planeada pelo/a educador/a 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. Nem todos os dias são 

iguais, as propostas do/a educador/a ou das crianças podem modificar 

o quotidiano habitual. 

A este respeito, Oliveira-Formosinho & Andrade (2011) salientam que no âmbito da pedagogia-

em participação, a rotina pedagógica se organiza através do tempo pedagógico (diário e semanal) 

e que a mesma deve respeitar os ritmos das crianças, proporcionando-lhes bem-estar e 

aprendizagens e oferecendo-lhes oportunidades na organização do trabalho e do jogo.  
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A rotina diária permite às crianças antecipar aquilo que se passará a seguir e dá-lhes um grande 

sentido de controlo sobre aquilo que fazem em cada momento do seu dia pré-escolar (Hohmann 

& Weikart, 2011, p.8). 

1.5 Caraterização da Sala de atividades 
 

A boa organização do espaço contribui para o bom funcionamento das atividades que serão 

realizadas na sala. Procura-se que o espaço pedagógico seja aberto às vivências e interesses das 

crianças e comunidades; seja organizado e flexível; plural e diverso; seja estético, ético, amigável; 

seja seguro; seja lúdico e cultural (Oliveira-Formosinho, 2011). 

É muito importante que as crianças se sintam confortáveis no ambiente em que se encontram. 

Assim, o Educador deve ter em consideração a distribuição e a organização das áreas dentro da 

sala. A sala de educação de infância organiza-se em áreas diferenciadas de atividade que 

permitem diferentes aprendizagens plurais, isto é, permitem à criança uma vivência plural da 

realidade e a construção da experiência dessa pluralidade (Oliveira-Formosinho, 2011, p.11). 

Se o grupo se sentir num clima harmonioso irá sentir-se mais motivado e deste modo irá realizar 

as suas atividades (livres e orientadas) com mais gosto e com melhores resultados. Os materiais 

ao alcance das crianças possibilitam-lhes ter a noção do que existe na sala, podendo desta forma, 

ter a iniciativa de ir buscá-los para os explorar. Esta escolha dos materiais faz com que a criança 

tenha oportunidade de pôr em prática as suas ideias, mostrando desse modo as suas emoções, 

sentimentos e a forma como interpreta a sua realidade.  

O Educador, ao fomentar a exploração dos espaços e dos materiais promove a autonomia, a 

independência, a competência e o sucesso da criança e do grupo. Se a organização do espaço e 

dos materiais contribuir para a independência e autonomia do grupo e da criança, o Educador 

estará mais liberto das suas funções “diretivas”, podendo assim acompanhar, apoiar e concentrar-

se mais nas brincadeiras das crianças. De acordo com as OCEPE (M.E. 2016, p. 26) … A 

organização do espaço da sala é expressão das intenções do/a educador/a e da dinâmica do 

grupo, sendo indispensável que este/a se interrogue sobre a sua função, finalidades e utilização, 

de modo a planear e fundamentar as razões dessa organização. 

Existem autores, que embora mais antigos, contribuíram de forma intensiva e marcaram a 

educação das crianças com princípios que ainda hoje são atuais. Neste âmbito, Friedrich Froëbel 

(1861), filósofo e educador alemão, foi um dos primeiros estudiosos a definir um modelo de 

educação voltado para as crianças pequenas. Foi o criador dos famosos “kindergarten”, 

nomenclatura alemã que significa “Jardim de Infância”. Considerava as crianças sementes que 



14 

 

precisam de cuidados e um ambiente favorável, no qual aprenderiam naturalmente e de maneira 

livre. Esta sua perspetiva originou uma pedagogia que percorreu o mundo. No início do século 

XX, também a médica e professora italiana Maria Montessori (1987) desenvolveu uma 

metodologia na qual defendia o ambiente como necessário à prática da liberdade e autonomia 

infantil. A partir da sua organização, seria propiciado à criança o prosseguimento da sua 

aprendizagem. O método de Montessori refere o ambiente como estimulante e motivador, no qual 

o professor tem o papel de observar e procurar incentivar o desenvolvimento da criança. 

Acreditava que a tarefa do educador/professor é preparar motivando para atividades, num 

ambiente previamente organizado e depois se abster de interferir. Um dos princípios 

Montessorianos é o de que a criança tem direito ao espaço como um todo e acesso aos materiais. 

Por sua vez, Malaguzzi (1999) defende que uma escola deve ser um organismo vivo, no qual se 

devem possibilitar relacionamentos compartilhados entre adultos e crianças, contribuindo para a 

promoção de um ambiente amistoso e acolhedor em que alunos, professores e famílias se sintam 

confortáveis. Horn (2004, p.28) considera que: é no espaço físico que a criança consegue 

estabelecer relações entre o mundo e as pessoas, transformando-o em um pano de fundo no qual 

se inserem emoções. A organização de sala, tendo como foco a criança, as suas características, as 

relações e interações, é um dos fatores imprescindíveis para o seu desenvolvimento. 

A sala onde estagiámos tem janelas que permitem uma boa iluminação natural e arejamento, e 

diversos placards para a exposição de trabalhos/ registos, permitindo dar prova do trabalho que é 

desenvolvido. Os materiais são facilmente acessíveis dispostos em prateleiras e estantes 

permitindo que as crianças possam escolher, de forma autónoma, aquilo que desejam. De acordo 

com as OCEPE (M.E. 2016, p.26), os espaços de educação pré-escolar podem ser diversos, mas 

o tipo de equipamento, os materiais existentes e a sua organização condicionam o modo como 

esses espaços e materiais são utilizados enquanto recursos para o desenvolvimento das 

aprendizagens. 

A estrutura da organização da sala é definida por áreas/zonas de atividades. Carvalho e Rubiano 

(1994) apresentaram estudos a respeito da criação de “zonas circunscritas” dentro da sala. Zonas, 

são espaços caracterizados pela delimitação, em que são utilizados por exemplo armários, visando 

criar, um território fechado. Existem outras nomenclaturas para designar essa estruturação, como 

“cantos temáticos”, “cenários estimulantes”, “espaços lúdicos”, “cantinhos”, entre outros. O 

importante é considerar a criação desses espaços como parte da proposta educativa, mantendo a 

criança no centro do processo ensino-aprendizagem. Tal como refere Oliveira (2005, p.195),  

tem sido muito valorizada a organização de áreas de atividade 

diversificada, os “cantinhos” - da casinha, do cabeleireiro, do médico 
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e do dentista, do supermercado, da leitura, do descanso - que permitem 

a cada criança interagir com um pequeno número de companheiros, 

possibilitando-lhes melhor coordenação de suas ações e a criação de 

um enredo comum na brincadeira o que aumenta a troca e o 

aperfeiçoamento da linguagem. 

Estes espaços estão bem diferenciados e reservados a atividades específicas facilmente 

identificáveis pelas crianças, tanto do ponto de vista da sua função como das atividades que se 

realizam nos mesmos.  

A área das mesas, para atividades orientadas localiza-se logo à entrada e próxima do lavatório. 

Nessa área podem fazer-se desenhos, colagens, pinturas, recortes e modelagem. Junto a esta área 

encontra-se um armário onde são guardados diversos materiais (colas, tesouras, canetas, lápis, 

folhas de papel, cartolinas, papel de lustro...) disponibilizados às crianças no momento das 

atividades.  

A existência das zonas/cantinhos, permite estimular o desenvolvimento da criatividade, 

imaginação, autonomia, faz-de-conta e socialização. Na perspetiva de Zabalza (1998, p.53) uma 

sala de aula de Educação Infantil dever ser, antes de mais nada, um cenário muito estimulante, 

capaz de facilitar e sugerir múltiplas possibilidades de ação. 

A área do “faz de conta” (figura 3) tem uma “cozinha” e uma estrutura em madeira com várias 

embalagens e produtos reais quotidianos. As crianças gostam de viver o quotidiano, 

provavelmente porque em casa vêm situações do dia a dia e gostam de imitá-las. Ao propiciar um 

espaço de representação de diferentes papéis sociais, a área da casa, permite que as crianças 

desenvolvam uma imagem coerente do seu mundo mais imediato (Hohmann & Weikart, 2011, 

p.188).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: própria 

Figura 3 - Área da casinha/faz de conta 
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Na área dos jogos de mesa (figura 4) encontra-se uma estante com jogos de reconhecimento tátil, 

de associação e puzzles que permitem desenvolver diferentes conteúdos matemáticos, entre 

outros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Fonte: própria 

 

Gonçalves (2015, p.32) refere que é nesta área que, através do brincar, se aprendem noções 

matemáticas, como formar conjuntos (classificar), ordenar (seriar), utilizar figuras geométricas, 

fazer gráficos e tabelas, entre outras atividades, visando desenvolver a concentração e o 

raciocínio lógico-matemático; aprender a partilhar; conhecer a finalidade de cada jogo; incutir a 

responsabilidade de terminar sempre um jogo; responsabilizar para a arrumação correta dos jogos 

e conhecer as regras de cada jogo. Na área do tapete e dos jogos de construção (figura 5), existem 

jogos de diversos tipos que desenvolvem a sua imaginação e criatividade: Lego, jogos de empilhar 

e jogos magnéticos. Kishimoto (1997, p.54) considera que o brinquedo é visto como um suporte 

de brincadeira, sendo representada por carros, legos, entre outros objetos aos quais a criança 

queira atribuir um sentido e significado.  

Figura 4 - Área de jogos de mesa 
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Fonte: própria 

 

A área da biblioteca (figura 6), possui uma pequena estante, que contém diversos livros adequados 

à idade das crianças, permitindo-lhes imaginar histórias, observar e folhear livros. Esta área é 

também o local da reunião, onde se conversa com as crianças. Dispõe de sofás, puffs e um tapete. 

É também o local onde se registam as presenças diárias e onde se dão os Bons Dias a todas as 

crianças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria 
 

Ainda nesta área, como suporte de apoio ao trabalho pedagógico a desenvolver com as crianças 

encontram-se expostos na parede da sala diversos mapas (mapa de presenças, do tempo, dos 

horários, do espaço da casinha/faz de conta e o das alturas), visíveis e de fácil acesso às crianças. 

  

 

 

Figura 5 - Área dos jogos de construção 

Figura 6 - Área da biblioteca/marcação de presenças 
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Figura 7 - Mapas do tempo/Mapa das alturas ... 

Figura 8 - Área das atividades orientadas com acesso a materiais 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: própria 

 

As áreas de trabalho livre ou orientado (figura 8), estão situadas numa zona de mesas com fácil 

acesso aos materiais, havendo um móvel com prateleiras onde estão os materiais disponibilizados 

às crianças.  

De acordo com Barbosa e Volpini (2015, p.22) é importante que o educador esteja sempre atento 

aos desenhos das crianças para analisar as formas que elas desenham, as cores que utilizam, ou 

seja, a forma que eles reagem diante de um papel onde eles se expressam ainda mais quando se 

trata de desenhos livres. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fonte: própria 

 

As crianças que frequentam o jardim de infância, iniciam o seu percurso escolar, daí ser muito 

importante que se valorizem as vivências e os saberes de cada uma, de forma a serem um ponto 

de partida para adquirir novos conhecimentos. Assim, o/a Educador/a, como mediador, deve 
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potencializar os meios e os recursos ao seu dispor, incluindo os espaços, de forma a contribuir 

para o desenvolvimento adequado da criança.  

1.6 Caraterização do grupo 

Relativamente à caraterização do grupo, é essencial que o educador observe como preconizam as 

OCEPE (M.E. 2016, p.13): 

... observar o que as crianças fazem, dizem e como interagem e 

aprendem constitui uma estratégia fundamental de recolha de 

informação. Para observar, registar e documentar o que a criança sabe 

e compreende, como pensa e aprende, o que é capaz de fazer, quais são 

os seus interesses, é indispensável que o/a educador/a selecione e 

utilize estratégias diversificadas. 

 

O nosso grupo, constituído por 13 (treze) crianças. Inicialmente, 9 (nove) raparigas e 4 (quatro) 

rapazes, no entanto, houve uma alteração tendo permanecido um grupo de 10 (dez) raparigas e 3 

(três) rapazes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria 
 

A sala de jardim de infância, onde estagiamos, é frequentada por crianças de idades 

compreendidas entre os 3 e os 6 anos, ou seja, trata-se de um grupo heterogéneo ao nível de 

idades, sendo preocupação da Educadora prepará-las para a próxima etapa, o 1º CEB. 

Vygotsky (1991) formulou o conceito de zona de desenvolvimento proximal, através do qual 

defende que aquilo que as crianças conseguem fazer hoje com o apoio de um par mais competente, 

serão capazes de fazer, no futuro, de uma forma independente. O mesmo autor privilegia a 

Figura 9 - O grupo da sala 
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interação com parceiros mais experientes. O facto de trabalharmos com um grupo heterogéneo 

permitiu-nos observar que as próprias crianças devem ser vistas como recursos de aprendizagem, 

sendo umas (mais velhas) a ensinarem as outras (mais novas). A interação entre crianças de idades 

distintas é benéfica para o processo de ensino-aprendizagem, criando-se um clima de troca e 

partilha de conhecimentos e experiências, sendo também de apoio na concretização de tarefas.  

As OCEPE, consideram que a interação entre crianças em momentos diferentes de 

desenvolvimento e com saberes diversos, é facilitadora do desenvolvimento e da aprendizagem 

(M.E. 2016, p. 35). Assim, para dar resposta a estes grupos heterogéneos é fundamental ter em 

consideração a individualidade de cada criança, respeitando as etapas de desenvolvimento em que 

se encontram, os seus próprios ritmos e acima de tudo dar resposta às suas necessidades e 

interesses para proporcionar um desenvolvimento global e harmonioso de cada criança. Na sala 

onde realizámos estágio, constatámos que a primeira prioridade da educadora cooperante, foi a 

de inserir as crianças de 3 (três) anos no grupo de crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, 

dividindo-as apenas por faixas etárias, em atividades mais orientadas, permitindo aos mais velhos, 

auxiliarem os mais novos. Assim, por alguns momentos, o grande grupo foi subdividido em 

pequenos grupos de trabalho, atendendo à diferença manifesta do seu desenvolvimento em 

determinadas atividades. Desta forma, permite-se trabalhar de acordo com o desenvolvimento de 

cada grupo e de cada criança, mas também fomentar a entreajuda, o sentido de responsabilidade, 

partilha de ideias e de saberes de todo o grande grupo. Através deste tipo de responsabilidade as 

crianças mais velhas sentem-se responsáveis e importantes porque ajudam as mais novas nas 

diferentes tarefas e a crescer, aumentando a sua autoestima. Dias e Bhering (2005, p. 24), afirmam 

que em se tratando de um contexto de idades diferenciadas, a criança mais velha assume este 

estatuto de mais competente, mais experiente, na medida em que o seu próprio desempenho 

contribui para o desempenho das demais… Por outro lado, as crianças mais novas têm como 

modelo as mais velhas, o que facilita e potencia o desenvolvimento individual, de todo o grupo e 

de todo o processo ensino-aprendizagem. 

Ao abordarmos o desenvolvimento das crianças, a noção de estádio torna-se uma questão 

pertinente. É definido como uma fase ou um período através do qual se pretende determinar onde 

é que uma criança se encontra, num determinado momento da sua evolução,  

uma fase ou período de desenvolvimento através do qual se pretende 

determinar onde é que uma criança ou um adolescente está, num dado 

momento da sua evolução. O estádio insere-se no tempo como uma 

determinada fase do desenvolvimento humano, mas não assenta 

necessariamente no conceito de idade. O estádio pressupõe, por parte 
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do sujeito, uma determinada estrutura que lhe permita realizar um 

determinado número de tarefas ou actividades que, sem a sua 

aquisição, não seriam possíveis (Tavares & Alarcão, 1985, p. 33). 

Piaget (1989) distinguiu quatro grandes estádios/períodos no desenvolvimento das estruturas 

cognitivas, intimamente relacionados ao desenvolvimento infantil: estádio da inteligência 

sensório-motor (até, aproximadamente, aos 2 anos); estádio da inteligência pré-operatória (2 a 7-

8 anos); estádio da inteligência operatória concreta (7-8 a 11-12 anos); e estádio da inteligência 

formal (a partir, aproximadamente, dos 12 anos). O período que iremos especificar é o pré-

operatório, visto ter sido com crianças desta faixa etária que trabalhámos. É um período de 

transição entre a inteligência sensório-motor e a inteligência operatória. Essa passagem não ocorre 

através de uma mudança abrupta, mas de transformações lentas e sucessivas ⁴.  

Segundo Piaget (1989) a passagem da inteligência sensório-motor para a inteligência 

representativa, realiza-se pela imitação. Imitar, no sentido estrito, significa reproduzir um modelo.  

Já presente no estádio sensório-motor, a imitação só se vai interiorizar no sexto subestádio 

(último), quando a criança pode praticar o “faz-de-conta”, agir “como se”, por imitação diferida 

ou imitação interiorizada. Interiorizando-se a imitação, as imagens elaboram-se e tornam-se 

substitutos dos objetos dados à perceção. O significante é, então, dissociado do significado, 

tornando possível a elaboração do pensamento representativo. Entre os 2 e os 5 anos, 

aproximadamente, a criança adquire a linguagem e forma, de alguma maneira, um sistema de 

imagens. Entretanto, a palavra não tem ainda, o valor de um conceito; ela evoca uma realidade 

particular ou seu correspondente imagístico. Tendo que reconstruir o mundo no plano 

representativo, ela o reconstrói a partir de si mesma. O egocentrismo intelectual está no auge no 

decurso dessa etapa. A dominação do pensamento por imagens encerra a criança em si mesma.  

Para Papalia, Olds e Feldman (2006) as crianças com as quais trabalhámos e criámos laços 

afetivos encontram-se na segunda infância, sendo esta caraterizada em três domínios diferentes: 

o desenvolvimento físico, o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento psicossocial. O 

primeiro domínio prescreve que o crescimento é constante, o corpo torna-se mais delgado e as 

proporções, mais semelhantes à do adulto, o apetite diminui e os problemas de sono são mais 

comuns, a preferência do uso das mãos manifesta-se e as habilidades motoras são refinadas e a 

força aumenta. O segundo domínio, o desenvolvimento cognitivo refere-se ao pensamento, sendo  

um egocêntrico, a linguagem e a memória são incrementadas. Quanto ao desenvolvimento 

psicossocial, o autoconceito e a compreensão das emoções tornam-se mais complexos, aumenta 

 

⁴ Indicações abordadas no manual de psicologia do desenvolvimento e aprendizagem, contido nas referências 

bibliográficas. 



22 

 

a independência e o autocontrole, desenvolve-se a identidade de género, as brincadeiras são mais 

criativas, complexas e sociais e o medo torna-se mais comum.  

Tivemos o privilégio de observar que as crianças da sala B, são autónomas nas suas rotinas diárias 

e na utilização de materiais e equipamentos existentes na sala, exceto uma das crianças que tem 

alguma dificuldade e iria ser sinalizada para averiguação das suas necessidades educativas, pelos 

especialistas no assunto. No decorrer das atividades, espontâneas ou planificadas, de forma 

global, as crianças são bastante participativas, ativas, interativas, curiosas, atentas e envolvem-se 

com elevados níveis de entusiasmo, alegria e boa disposição. A vivacidade, a expressividade, 

autenticidade e felicidade são constantes no grupo. Não obstante, o ouvir o outro, o esperar a sua 

vez para falar, constituírem ainda uma dificuldade, já que as crianças parecem impacientes sempre 

que precisam aguardar pela sua vez para falar, pois cada uma tem sempre algo para partilhar com 

o grupo, manifestando, assim, a necessidade de se evidenciar ⁵.  

2. Caraterização do meio escolar da PES II 

A Escola Básica do Bonfim situa-se na freguesia da Sé, mais concretamente no bairro do Bonfim, 

na rua Dr. Santos Lucas, junto ao Seminário Maior da Diocese. O estabelecimento é de caráter 

primário, englobado na rede pública do Ministério da Educação, pertencente ao Agrupamento de 

Escolas Afonso Albuquerque da Guarda. A escola do Bonfim, assim designada, resulta do 

processo de composição por aglutinação das palavras “Bom” e “fim”, devido à proximidade com 

a capela do bairro que é apadroada pelo santo “Senhor do Bonfim”.  

2.1. Caraterização da Escola Básica do Bonfim 

Segundo a Lei de Bases do sistema Educativo (Lei nº46/86 de 14 de outubro, art.º39), os 

edifícios escolares devem ser planeados na óptica de um equipamento 

integrado e ter suficiente flexibilidade para permitir, sempre que 

possível, a sua utilização em diferentes actividades da comunidade e a 

sua adaptação em função das alterações dos diferentes níveis de 

ensino, dos currículos e métodos educativos.  

A Escola Básica do Bonfim, funciona num edifício centenário, tendo sido a sua primeira 

inauguração no ano de 1945.  

 

⁵ Informações consultadas no livro O Mundo da Criança, contido, nas referências bibliográficas. 
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                                                       Fonte: Freguesia da Guarda, http://www.freguesiadaguarda.pt , 4/06/2019 
 

Remodelada, no ano de 2003, tendo sofrido alterações físicas até aos dias de hoje. Esta 

remodelação, permitiu aumentar um piso, passando assim a ser um edifício com três pisos, em 

vez de dois, incluindo a reabilitação do sótão.  

Atualmente no rés-do-chão, encontram-se duas salas de aula (1º e 2º anos); a biblioteca escolar 

(Biblioteca Adriano Vasco Rodrigues), ver figura 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria 

 

Ainda no rés do chão existe uma reprografia/papelaria (ver figura 12), uma copa (funciona como 

a sala das auxiliares de ação educativa), três casas de banho (masculinas, femininas e portadores 

de deficiência). 

Figura 10 - Escola Básica do Bonfim 

Figura 11 - Biblioteca Adriano Vasco Rodrigues 
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Fonte: própria 

 Ainda no piso 0 (rés-do-chão) encontra-se um salão polivalente, utilizado diariamente para as 

aulas de Expressão Físico-Motora, com horário repartido por todas as turmas, para o recreio 

quando o clima não permite a saída ao exterior e muitas vezes para festejar aniversários (figura 

13).  

 

 

 

 

 

 

                                                        
                                            

Fonte: própria 

 

O 1º piso, é apenas composto por duas salas (3º e 4º ano) e no 2º piso, encontramos uma sala de 

informática (figura 14), uma arrecadação, uma sala de professores e uma casa de banho para 

adultos.  

Figura 12 - reprografia/papelaria 

Figura 13 - Biblioteca Adriano Vasco Rodrigues 
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Fonte: própria 

No que concerne ao espaço exterior, a escola está rodeada por um pátio vedado (figura 15), onde 

existem duas arrecadações, um compartimento com o sistema de aquecimento, um campo de 

futebol (figura 16), um campo de basquetebol e um espaço com jardim.  

 É um espaço bastante agradável, cómodo e seguro que permite aos alunos, nos dias de bom 

tempo, brincarem no recreio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria 

Neto (1997), considera que o recreio é importante, pois é o único momento do dia ou o único 

local onde as crianças têm oportunidade para fazer amigos e explorar o tempo livre, ou seja, é o 

espaço mais valioso da escola. Neste sentido, o tempo livre das crianças é fundamental para o seu 

desenvolvimento a todos os níveis, pois através das suas brincadeiras, da exploração do ambiente, 

Figura 14 - sala de informática 

Figura 15 - espaço exterior 
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da manifestação das emoções, ampliam as suas capacidades cognitivas, desenvolvem a 

criatividade e essencialmente, estabelecem relações sociais (Compassi, 2002).  

 

 

 

 

 

 

                                             
                                                        
 

Fonte: própria 

2.2. Recursos Humanos 
 

No ano letivo 2017/2018, encontram-se inscritas, no 1º CEB, 102 crianças distribuídas pelos 4 

anos de ensino. Na instituição existem 4 (quatro) professores titulares de turma, pertencentes ao 

Quadro do Agrupamento, assegurando os 4 (quatro) níveis de docência. Tal como salienta 

Toscano (2012, p.29) ser professor não é uma profissão que qualquer pessoa esteja apta a 

exercer, é preciso ter vocação, saber dar e receber, ter capacidade de amar, de aceitação do 

outro, de tolerância, empatia, atitude não diretiva, capacidade de resiliência e optimismo que 

leva ao reforço positivo. Existem também, 2 (dois) professores de apoio, que auxiliam os alunos 

com mais dificuldades, lecionando aulas de apoio ao estudo às respetivas turmas. No que concerne 

à turma de 4º ano, turma onde realizámos a PES II, existe a presença regular semanal da professora 

de Inglês. O corpo não docente, ou seja, as assistentes operacionais são 3 (três), sendo uma delas, 

responsável pelo funcionamento da biblioteca escolar.   

O estabelecimento apresenta boas condições, favoráveis ao bom funcionamento, possuindo 

materiais e equipamentos apropriados às necessidades de alunos e docentes. No geral, o ambiente 

que se vive na instituição é acolhedor e familiar, o que torna este lugar especial para o 

desenvolvimento psicopedagógico de todos os intervenientes.  

 

Figura 16 - campo de futebol 
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2.3. Organização do tempo educativo 
 

Em conformidade com o despacho normativo nº4-A/2016 relativamente ao 1.º ciclo do ensino 

básico, cada agrupamento de escolas gere, no âmbito da sua autonomia, os tempos constantes 

da matriz, para que o total da componente letiva dos docentes incorpore o tempo inerente ao 

intervalo entre as atividades letivas com exceção do período de almoço. 

No início de cada ano letivo, o Agrupamento de Escolas Afonso Albuquerque (AEAA) gere o 

horário dos tempos letivos. De acordo com a LBSE a estrutura dos edifícios escolares, deve ter 

em conta, para além das atividades escolares, o desenvolvimento de atividades de ocupação de 

tempos livres e o envolvimento da escola em atividades extraescolares (Diário da República, 

1986, art.º 39.º 2). 

O horário de funcionamento do estabelecimento no período da manhã é das 8h30 às 12h30 e no 

período da tarde das 13h30 às 17h30. Relativamente à componente letiva, as atividades, iniciam 

às 9h00 e terminam às 16h00, havendo um período de intervalo durante a manhã, entre as 10h30m 

e as 11h00 e um período de almoço entre as 12h00 e as 14h00. A maioria dos alunos são 

transportados pelo ATL para o almoço, enquanto os alunos que residem nas imediações da escola, 

almoçam em casa. As atividades extracurriculares realizadas à posteriori da componente letiva 

são frequentadas pelos alunos inscritos nas mesmas.  

A figura 17 mostra o horário da componente letiva da Escola do Bonfim. 

  

 

 

 

 

 

        
 
 

                         Fonte: documento aquirido através do Agrupamento de Escolas Afonso Albuquerque  
 

 

 

Figura 17 - Horário da turma de 4º ano 
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2.4. Caraterização da Sala de Aula  
 

A sala de aula é um dos elementos essenciais relativamente ao processo de ensino do 1º CEB, 

pois é no interior da sala de aula que toda a magia de ensino-aprendizagem se processa. Logo, é 

fundamental o modo como se encontra organizada. O Programa do 1º CEB (2004, p.14) salienta 

que a sala de aulas em primeiro lugar deverá ser agradável para que os alunos se sintam 

confortáveis e com prazer para aprender e trabalhar. 

As salas de aula, no geral, são espaçosas, usufruem de grandes janelas com iluminação natural e 

têm aquecimento central, são munidas de materiais pedagógicos/didáticos, com mobiliário 

apropriado e computadores. No que concerne à sala de 4º ano, a sala é o espaço onde tudo acontece 

e nesse âmbito acontecem na maior parte do tempo, as relações entre professores e alunos, e entre 

alunos. Corroborando a opinião de Forneiro (1996) a sala de aula é vista como um espaço social 

e pessoal. 

A nossa sala de aula (figuras 18 e 19) possui distintos espaços: zona das mesas e das cadeiras 

(secretárias); zona da secretária da docente; zona dos quadros (magnéticos); zona do quadro 

interativo (um quadro interativo, um retroprojetor e uma caneta Smart); um armário onde estão 

expostos livros de histórias infantis e armários de arrumação.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
Fonte: própria 

Para que o docente consiga implementar o currículo proposto pelo Ministério da Educação, é 

fundamental que o ambiente de sala de aula e as atividades sejam organizadas, visando a resposta 

a todos os alunos (Brophy, 1996). 

Figura 18 - sala de aula do 4º ano 
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Fonte: própria 

2.5. Caraterização da turma 

Como foi referido anteriormente, o grupo com o qual tivemos o privilégio de estagiar foi o 4º ano 

de escolaridade. Segundo Piaget (1989), este grupo, de idades compreendidas entre os 6-7 anos e 

os 11-12 anos, encontra-se no estádio das operações concretas. Neste estádio, o pensamento torna-

se menos intuitivo e egocêntrico e mais lógico do que no período anterior (pré-operatório). As 

aprendizagens consolidam-se e tornam-se significativas. De acordo com o autor referido (Piaget, 

1981, p.65) nesta idade, a criança já consegue realizar operações, no entanto, precisa de 

realidades concretas, ou seja, tem que ter a noção desta para que lhe seja possível efetuar as 

operações. A turma era constituída por 24 alunos de 10 anos de idade, sendo 14 rapazes e 10 

raparigas.  

No que concerne ao aproveitamento da turma, todos os alunos transitaram de ano, salienta-se, no 

entanto, que existem alunos excecionais e outros medíocres, apesar de ser uma turma homogénea 

em idades. Cada aluno tem capacidades únicas e o ambiente familiar é determinante no seu 

aproveitamento. 

De modo geral, o comportamento dos alunos é bom, no entanto, apesar de serem alunos de 4º 

ano, não deixam de ser crianças, existindo a necessidade de estarem permanentemente ocupados, 

caso contrário, dispersam-se, perdendo concentração e foco no processo pedagógico.  São alunos 

interessados e com vontade de aprender, embora, não nos permitam a utilização de recursos 

didáticos, apenas esporadicamente, devido à necessidade de os mantermos ocupados para que se 

foquem e trabalhem. Ainda assim, conseguimos implementar algumas atividades lúdicas e 

proporcionar o contacto com alguns materiais manipuláveis.  

Figura 19 - sala de aula do 4º ano 
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Outro facto digno de registo é a incidência de medicação para controlo de transtornos de 

hiperatividade, o que permite às crianças terem um comportamento mais controladas sob o efeito 

do medicamento.  

Na turma, apenas dois alunos se ausentam da sala, um devido à sua nacionalidade venezuelana 

por necessitar de apoio com uma professora de Português (Língua Não Materna) e um outro que 

tem dislexia, sendo acompanhado por uma Professora de Ensino Especial.   

Relativamente à aprendizagem, os alunos, no geral, apreendem rapidamente os conteúdos 

apresentados e demostram conhecimentos anteriormente construídos. São alunos participativos, 

simpáticos e cumpridores das regras impostas na sala de aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo II 

Descrição do Processo de Prática de Ensino Supervisionada 
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2. A Prática de Ensino Supervisionada 

A publicação da LBSE (Lei nº 46/86, 14 outubro), determinou a formação dos educadores de 

infância e dos professores dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico realiza-se em escolas 

superiores de educação e em estabelecimentos de ensino universitário. Posteriormente, foram 

efetuadas alterações à LBSE, que obrigaram a licenciatura, como habilitação mínima para exercer 

a profissão de educador de ensino pré-escolar e de 1º CEB (Lei nº 115/97, 19 setembro de 1997). 

Com a entrada em vigor do Processo de Bolonha e a reestruturação do ensino superior em 3 (três) 

ciclos, apenas com o mestrado se poderia lecionar nas profissões relacionadas com o ensino, 

visando um melhoramento e ajustamento na formação de docentes e na oferta educativa (Lei nº 

38/2007, 22 fevereiro, 2007). 

O decreto-lei nº 43/2007, de 22 de fevereiro, visou a delimitação dos domínios de habilitação 

para a docência (…) uma maior abrangência de níveis e ciclos de ensino. As competências gerais 

do professor incluem agora a habilitação conjunta para a docência na Educação Pré-Escolar e para 

1º CEB, apostando numa melhoria da formação com maior rigor e com saber científico mais 

desenvolvido, articulando o ensino pré-escolar e o 1º CEB. 

De acordo com o decreto-lei do Diário da República (38, I Série, 2007, p.1324),  

a prática de ensino supervisionada na escola (estágio), deve 

proporcionar aos formandos experiências de planificação, ensino e 

avaliação e neles promover uma postura crítica e reflexiva em relação 

aos desafios, processos e desempenhos do quotidiano profissional. 

Assim, a formação de docentes solicita a mobilização dos saberes teóricos e práticos a fim de os 

colocar em prática, quer no estágio, quer ao longo da vida como profissional em educação. 

A PES é considerada a primeira fase a nível profissional, ou seja, é o primeiro contacto vivo que 

o estudante de educação tem com a profissão em concreto, a escola é um lugar onde os 

professores aprendem a profissão (Canário, 2000, p.32). A PES proporciona uma realidade aos 

alunos, dando-lhe ferramentas e técnicas de ensino, com o objetivo na obtenção de práticas 

pedagógicas exequíveis e profícuas.  

Os objetivos principais da PES, na ESECD (2017/2018), segundo o regulamento interno da PES 

n.º 82/2012, são:  
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Conhecer o contexto educativo e o grupo de crianças, saber observar 

sistematicamente o comportamento da criança e dos grupos em 

situações de interação social e em diferentes contextos de 

aprendizagem, refletindo sobre eles;  desenvolver a competência de 

saber aplicar os conhecimentos e a capacidade de compreensão e de 

resolução de problemas em situações novas e não familiares, em 

contextos alargados e multidisciplinares; colaborar na conceção e 

desenvolvimento do currículo de educação através da planificação, 

organização e avaliação do ambiente educativo, bem como das 

atividades e projetos curriculares, com vista à construção de 

aprendizagens integradas; desenvolver práticas de ensino 

supervisionadas fundamentadas científica e pedagogicamente, que 

permitam aprendizagens significativas e estáveis; avaliar, de acordo 

com uma perspetiva formativa, a sua intervenção, o ambiente e os 

processos educativos adotados, bem como o desenvolvimento e as 

aprendizagens de cada criança e do grupo. 

O curso de Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º CEB, com a alteração ao decreto-

lei nº 79/2014, de maio, passou a ter 4 (quatro) semestres em vez de 3 (três) e foi reestruturado a 

nível curricular, visando uma formação mais completa para os futuros profissionais em educação. 

No 1º ano de mestrado, o plano curricular, investe muito nas didáticas específicas; no 2º ano, no 

primeiro semestre, realiza-se a PES I (educação pré-escolar) e no segundo semestre, a PES II (1º 

CEB).  

No 1º semestre, realizámos a PES I no Centro Escolar da Sequeira com a cooperação da educadora 

Francisca Oliveira e com a supervisão da docente Filomena Velho e no segundo semestre, 

efetuámos a PES II na Escola Básica do Bonfim com a cooperação da professora Isabel Almeida 

e a supervisão das docentes Elisabete Brito, Florbela Antunes e Urbana Cordeiro.  

A PES I foi realizada em grupo, com uma colega, deslocando-nos ao estabelecimento 3 (três) dias 

da semana (segunda-feira a quarta-feira), das 9h00 às 16h00, com interrupção para almoço das 

12h00 às 14h00. O processo relativo à PES II foi o mesmo. As regências ocorreram 

alternadamente entre as estagiárias. Em ambos os níveis, as 2 (duas) primeiras semanas foram 

exclusivamente de observação. A partir da terceira semana realizámos planificações diárias, em 

grelha própria, com objetivos, conteúdos, recursos a utilizar, forma de avaliação (direta ou 

indireta) e processo de operacionalização.  

Existem, na opinião de Barroso (2013), 3 (três) tipos de planificação: a de curto prazo, a de médio 

prazo e a de longo prazo. As nossas planificações, ao longo da PES I e II eram de curto prazo 
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(diárias). O autor mencionado, reitera ainda que o tipo de planificação utilizada no estágio é mais 

específico, descritivo e pessoal, uma vez que é o que está mais perto da operacionalização (2013, 

p.17). Este género de planificação ou guião de aula, como é muitas vezes denominado, carateriza-

se pela sua flexibilidade, isto é, a possibilidade de, a qualquer momento, ser possível de alterar, 

visando o seu aperfeiçoamento. 

 2.1 Experiências pedagógicas em contexto de PES I (Pré-escolar) 
 

A educação pré-escolar é considerada a primeira etapa da educação básica no processo de 

educação ao longo da vida. O educador deve ter um papel reflexivo face às finalidades da sua 

prática pedagógica. Segundo as OCEPE, esse papel reflexivo é baseado no ato de: observar, 

planear, agir, avaliar – apoiado em diferentes formas de registo e de documentação, que 

permitem ao/à educador/a tomar decisões sobre a prática e adequá-la às características de cada 

criança, do grupo e do contexto social em que trabalha (M.E., 2016, p.5).  

Um plano curricular de atividades tem como base a aprendizagem e o desenvolvimento da 

criança, motivo pelo qual é crucial que o educador se apoie nos documentos reguladores oficiais, 

tais como a Lei de Bases do Sistema Educativo e as Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar (OCEPE). Neste âmbito, surgem 3 (três) grandes áreas de conteúdo: Formação 

Pessoal e Social, Expressão e Comunicação e Conhecimento do Mundo. Para cada uma das áreas 

referidas, apresentar-se-á, de seguida, um exemplo de cada atividade realizadas na PES I 

(contexto pré-escolar).  

Sabemos que a área de Formação Pessoal e Social é uma área transversal, pois está presente em 

todo o processo educativo, devido à  

forma como as crianças se relacionam consigo próprias, com os outros 

e com o mundo, num processo de desenvolvimento de atitudes, valores, 

disposições, que constituem as bases de uma aprendizagem bem-

sucedida ao longo da vida e de uma cidadania autónoma, consciente e 

solidária (ME, 2016, p.33). 

Praticamente em todos os momentos do nosso estágio esta área foi abordada, o que aconteceu nos 

diálogos, na visualização de filmes, nas histórias, nas canções, nos jogos e nas brincadeiras livres, 

procurando a prática de boas condutas e fomentando comportamentos, valores (amizade, amor, 

respeito, justiça e igualdade de género, entre outros) e atitudes responsáveis em sociedade. 

De acordo com Andrade (2017, p. 33), 
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A Formação Pessoal e Social é reconhecida como uma área 

integradora de todo o processo educativo e considerada como uma 

área transversal, dado que todas as componentes curriculares devem 

contribuir para promover nas crianças competências, atitudes e 

valores que lhes permita tornarem-se cidadãos conscientes da 

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

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

ser autónomo, livre e solidário.  

No âmbito da semana da Família, no dia nacional do pijama, as atividades de Formação Pessoal 

e Social que planeámos (anexo 1), foram jogos. Jogámos jogos do site oficial da missão pijama. 

Os jogos, como por exemplo, o jogo “Salta o botão”, em que previamente elaboramos alguns 

botões gigantes, colocámos os botões espalhados pelo chão. A ideia foi pedir às crianças 

(nomeando cada uma à vez) para se movimentar de um botão para outro, a caminhar, a saltar ou 

a gatinhar, dizendo qual a cor do botão para onde se devem mover ou como se fossem um animal, 

gato, cobra, canguru, entre outros (figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Página oficial, missão pijama, http://www.mundosdevida.pt/_o_que_e_a_missao_pijama1 , consultado a 16/11/2017 
 

As crianças tinham como base respeitar a sua vez e as regras do jogo, sabendo jogar em grupo. 

A área de Expressão e Comunicação, subdivide-se nos domínios de: Educação Física, Linguagem 

Oral e Abordagem à Escrita, Matemática e Educação Artística (que tem como subdomínios as 

Artes Visuais, o Jogo Dramático/Teatro, a Música e a Dança).  

 

 

Figura 20 - Jogo “Salta o botão” 
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Segundo Lowenfeld (1977, p. 19), 

as manifestações artísticas, iniciadas nos primeiros anos de vida, 

podem significar para as crianças a diferença que existe entre os 

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

capacidade, continuam, desequilibrados e encontram dificuldades nas 

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

equilíbrio necessário entre o intelecto e as emoções. 

Este domínio é muito apreciado pelas crianças, como forma de comunicação e de representação. 

As atividades de expressão cativam as crianças pela criatividade e curiosidade.  

As Artes Visuais, segundo as OCEPE, são formas de expressão artística que incluem a pintura, 

o desenho, a escultura, a arquitetura, a gravura, a fotografia e outras que, sendo 

fundamentalmente captadas pela visão, podem envolver outros sentidos (M.E., 2016, p. 49). As 

crianças mostram-se sempre empenhadas em aprender novas técnicas (por exemplo, a técnica do 

pontilhismo, representada na figura 21) e em manipular diversos materiais (anexo 2). 

 

  

 

 

 

 

                                                        
 
                                                           

Fonte: própria 
 

No que concerne ao Jogo Dramático/Teatro, o gesto, o movimento do corpo e da expressão facial, 

são as formas de comunicação mais realçadas. O jogo dramático ou o famoso brincar ao “faz de 

conta”, é uma forma de jogo simbólico em que a criança assume um papel de outras pessoas, 

animais ou máquinas ou o vive através de um objeto (boneco, marioneta) para representar 

situações “reais” ou imaginárias, e exprimir as suas ideias e sentimentos (OCEPE, M.E., 2016, 

p.52). Observámos na PES que as crianças gostam muito de brincar no cantinho da casinha (figura 

22), recriando situações do quotidiano (anexo 3).  

Figura 21 – Técnica do pontilhismo 
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Fonte: própria 

 

Através da música, as crianças aprendem muito sobre si e sobre quem as rodeia, desenvolvendo 

a memória e a atenção e possibilitando a descoberta de diversas qualidades. A abordagem à 

Música no jardim de infância dá continuidade às emoções e afetos vividos nestas experiências, 

contribuindo para o prazer e bem-estar da criança (ME, 2016, p.54-55).  

Durante a PES I, explorámos muito, pedagogicamente, o subdomínio da música (sempre que 

possível, em paralelo à dança). Cantámos muitas canções, começando logo pela manhã, com a 

canção do bom dia, realizámos jogos com canções, em que era necessária a atenção redobrada 

por parte das crianças e decorámos canções de Natal, fazendo diversos ensaios (anexo 4). A dança 

promove o desenvolvimento da criatividade, a aprendizagem cooperada, a partilha, o respeito 

pelas ideias, o espaço e o tempo do outro, e ainda, a consciência de pertença ao grupo (ME, 

2016, p.57). Exemplificamos, com uma coreografia de dança apresentada com a respetiva canção, 

atividade no dia do pijama (figura 23). 

 

  

 

 

 

 

                                               

Fonte: própria 

Figura 22 - Brincadeira do “faz de conta” 

Figura 23 - Coreografia de dança 
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Relativamente ao domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, a oralidade é o que 

possibilita à criança comunicar com os outros, pois, embora, os gestos o permitam, não são tão 

viáveis e eficazes como a oralidade. A importância da linguagem não carece de justificação (…) 

é impossível imaginar a vida humana sem ela. Através da linguagem recebemos, transportamos 

e armazenamos informação; usámo-la para comunicar, organizar e reorganizar o pensamento 

(Sim Sim,1998, p. 19). 

Sabendo que as crianças aprendem naturalmente a linguagem em contexto informal, é essencial 

que o educador lhes proporcione atividades capazes de as orientar visando o aperfeiçoamento e 

evolução. Na PES I recorremos frequentemente ao diálogo como interação de grupo, ao reconto 

de histórias e à invenção de histórias através de cubos contadores de histórias.  

Uma das atividades que permitiu às crianças desenvolver a linguagem oral, foi, por exemplo, a 

dos cubos contadores de histórias. Em época natalícia, elaborámos três cubos com imagens 

relacionadas com o Natal (figura 24) e solicitámos que individualmente, lançassem, com as 

imagens que ficavam voltadas para cima, as crianças tinham de criar uma breve história, 

recorrendo à criatividade e imaginação (anexo 5).  

De acordo com Sim-Sim (1998) através da linguagem oral, manifestamos sentimentos, 

transmitimos mensagens, verbalizamos o que vemos, o que pensamos e envolvemo-nos no meio 

social.   

 

 

 

 

 

 

   
 
 

Fonte: própria 

Após a realização da atividade, as crianças verbalizaram em forma de desenho a história que cada 

um tinha inventado, visando um registo da atividade. Todos os momentos que envolvam 

inventar/criar histórias, são apelativas e prazerosas para as crianças. 

Figura 24 - Atividade de cubos contadores de histórias 
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Respetivamente ao domínio matemático, os conceitos, são vistos positivamente, pois é em idade 

precoce que a criança adquire o gosto e alguns conceitos essenciais para o domínio da matemática. 

É neste período, que as crianças, adquirem a destreza de ordenar, seriar e agrupar objetos, sendo 

fundamental, que o educador crie momentos de estimulação de raciocínio matemático. O 

Educador tem o papel de mediar como as crianças vão construindo a sua relação com a 

matemática. (Castro & Rodrigues, 2008).  

No estágio, possibilitámos, sempre que possível, o contacto com o pensamento lógico, de forma 

lúdica, com recurso a jogos e a materiais didáticos, visando, aprendizagens dinâmicas e 

significativas. Logo pela manhã, na rotina diária, determinávamos um período para as crianças 

jogarem diversos jogos, tais como: puzzles, enfiamentos, dominós, legos, associação de figuras, 

visando o desenvolvimento de capacidades como a resolução de problemas, a capacidade de 

raciocínio, atenção, memorização, concentração, organização, seriação. Caldeira (2009, p.3) 

defende que os jogos educativos são importantes recursos de aprendizagem, pois proporcionam 

atividades que promovem a autonomia do aluno e a construção de competências e habilidades. 

Uma das atividades que foi elaborada com as crianças, neste domínio, foi relativa à questão das 

alturas. Introduzimos o conceito de altura e medida, colocámos diversos materiais que nos 

permitem fazer medições e questionámos as crianças, sobre quais poderíamos utilizar para 

medirmos. Medimos cada criança com barras de papel de cenário previamente cortadas, em que 

recortámos os excessos para posteriormente carimbarem com as mãos a respetiva fita (pintura 

com mãos). Paralelamente, no âmbito da expressão plástica (inter-relação de áreas), cada um 

produziu o seu autorretrato para juntarmos à sua fita. Para além disso, fizemos comparações em 

relação às alturas, perguntando, por exemplo, quem era o mais alto; o mais baixo ou quem era o 

mais alto e o mais baixo entre duas crianças. Colocámos os registos, em forma de painel, na sala 

para que cada criança tivesse noção da sua altura (anexo 6).  

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: própria 

Figura 25 - Mapa das Alturas 
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No geral, as crianças adoram tudo o que envolva conceitos matemáticos, fomentando a 

curiosidade e o gosto deste domínio. Em concordância com as OCEPE (M.E., 2016, p.83) se a 

aquisição de capacidades matemáticas faz parte do desenvolvimento da criança, a aprendizagem 

da matemática assenta não só na apropriação de determinadas noções matemáticas, mas também 

no despertar de interesse e curiosidade.  

Desde tenra idade que as crianças, iniciam a educação pré-escolar, com uma espécie de 

“bagagem” que adquirem no meio em que estão inseridas. Assim, a área do Conhecimento do 

Mundo, 

enraíza-se na curiosidade natural da criança e no seu desejo de saber 

e compreender porquê. Esta sua curiosidade é fomentada e alargada 

na educação pré-escolar através de oportunidades para aprofundar, 

relacionar e comunicar o que já conhece, bem como pelo contacto com 

novas situações que suscitam a sua curiosidade e o interesse por 

explorar, questionar descobrir e compreender (ME, 2016, p.85). 

Realizámos diversas atividades relacionadas com esta área, nomeadamente, atividades 

experimentais. Sucintamente, contámos a história “As cores do Arco-íris” e realizámos a 

experiência “À descoberta do arco-íris” que consistia em colocar um CD num recipiente de água 

até encontrarmos o arco-íris. Posteriormente, as crianças registaram em forma de desenho a 

experiência observada (anexo 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria 

 

 

Figura 26 - Atividade experimental – À descoberta do arco-íris 
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Como esta área está intimamente ligada com tudo o que rodeia a criança, despertando-lhe 

curiosidade e interesse, o educador deve permitir, na opinião de Bravo, (2010, p. 36) que esta (...) 

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

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

a-dia. 

 2.2 Experiências pedagógicas, em contexto de PES II (1º CEB) 

De acordo com o Programa Curricular do 1º CEB (M.E. 2004, p. 11), 

o Ensino Básico é a etapa da escolaridade em que se concretiza de 

forma mais ampla, o princípio democrático que informa todo o sistema 

educativo e contribui por sua vez, decisivamente para aprofundar a 

democratização da sociedade numa perspetiva de desenvolvimento e 

de progresso, quer promovendo a realização individual de todos os 

cidadãos, em harmonia com os valores de solidariedade social, quer 

preparando-os para uma intervenção útil e responsável na 

comunidade. 

O Programa e Metas Curriculares são os documentos reguladores para o 1º CEB. Inclui para cada 

área, conteúdos e objetivos a lecionar, permitindo ao professor elaborar as suas planificações. 

Como já foi referido anteriormente, este estágio começou com 2 (duas) semanas de observação 

após o que iniciámos regências semanais alternadas. A observação é fundamental, a fim, de 

podermos responder a todas as necessidades das crianças, adotando diferentes métodos de 

aprendizagem. A este respeito, salientamos a opinião de Constantino (2016, p. 14), 

o período de observação no estágio é uma atividade de reflexão e 

discussão sobre a prática, propiciando ao formando um contacto 

inicial com a realidade na qual irão atuar. Além disso, tem como 

objetivo fazer com que o futuro professor se aproxime da realidade da 

sala de aula e da escola, examinando, sobretudo o processo ensino-

aprendizagem. É neste período que cada professor deve ser preparado 

para encontrar, por si mesmo, os comportamentos mais adaptados à 

sua personalidade e mais eficazes para o desempenho da sua função. 

Ao longo do período de estágio, foi proposto a elaboração de planificações diárias, a curto prazo, 

com temas estabelecidos pela professora cooperante na semana anterior à da nossa regência. 

Estivemos atentas no sentido da interdisciplinaridade, como fator facilitador da transição de 

saberes entre as diferentes áreas.  
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Seguidamente, apresentamos atividades realizadas nas diferentes áreas de saberes. Os domínios 

da Área de Expressão e Educação (Físico-Motora, Musical, Dramática e Plástica) são 

fundamentais no desenvolvimento da expressão dos alunos, tanto a nível pessoal como social, 

articulando a imaginação com os sentimentos. 

A área curricular de Expressão e Educação Físico-Motora, tem como objetivo o desenvolvimento 

físico e motor dos alunos. Neste sentido, Gallahue (2002, p.136) afirma que é através do 

movimento que a criança desenvolve todas as suas funções. O movimento é o centro da vida 

activada das crianças e como tal é uma faceta importante de todos os aspectos do seu 

desenvolvimento, seja domínio motor, cognitivo ou afectivo do comportamento humano. 

Um exemplo de atividades desenvolvidas nesta área, foi a dança, tendo criado e ensaiado 

coreografias para os alunos finalistas (4º ano do 1º CEB).  

As atividades dramáticas contemplam não só a dimensão corporal, mas também a dimensão 

plástica e musical, enriquecendo o desenvolvimento dos alunos. De acordo com o Programa e 

Metas Curriculares (ME, 2004, p.77), a exploração de situações imaginárias, a partir de temas 

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

vivência de diferentes papéis, se reconheça melhor e entenda melhor o outro. Deste modo, a área 

de expressão dramática é privilegiada na educação artística.  

Durante o estágio de PES II realizámos várias atividades de expressão dramática, destacando a 

dramatização da Lição do Tonecas, em que cada aluno tinha os seus papéis e falas, previamente 

atribuídos (anexo 8).  

As atividades de Expressão e Educação Plástica, ocorriam, no último período do dia, como um 

momento de descontração e relaxamento, com o objetivo de estimular a criatividade dos alunos e 

desenvolver a motricidade.  

A manipulação e experiência com os materiais, com as formas e com as cores permite que, a 

partir de descobertas sensoriais, as crianças desenvolvam formas pessoais de expressar o seu 

mundo interior e de representar a realidade (ME, 2004, p.89). 

Exemplificamos uma das atividades realizadas, relacionada com as festividades do dia da mãe, 

solicitámos aos alunos, previamente, que cada um adquirisse uma receita culinária e compilámos 

todas as receitas. Os alunos recortaram moldes de cupcakes e com recurso a goma Eva, a 

cartolinas e a colas decorativas, cada aluno construiu um livro de receitas a seu gosto para oferecer 

à sua mãe (figura 27). Trabalhámos o recorte, a colagem e o desenho (anexo 9). 
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Fonte: própria 

 

A disciplina de Estudo do Meio é definida pelo Programa do 1º CEB (M.E., 2004, p. 102) como 

sendo, 

a área que está na intersecção de todas as outras áreas do programa. 

Esta, vai incidir essencialmente no aprofundar do conhecimento da 

Natureza e da Sociedade, cabendo aos professores proporcionar aos 

alunos os instrumentos e as técnicas necessárias para que eles possam 

construir o seu próprio saber de forma sistematizada. 

Realizámos diversas atividades experimentais, como por exemplo, a experiência das chuvas 

ácidas e do efeito estufa, em que os alunos, recorreram à observação e interpretação (figura 28) a 

longo prazo, a fim, de retirarem elações, visando aprendizagens significativas (anexo 9). No que 

concerne à utilização de experiências científicas em contexto sala de aula, Sousa (2012, p. 17) 

defende que,  permite aos alunos o desenvolvimento de processos científicos, como a observação, 

a classificação, a previsão, a identificação e controle de variáveis, entre outros, incluídos na 

aquisição de conteúdos. 

Estas experiências, afirma o autor referido, possibilitam o desenvolvimento de 

competências cognitivas simples. 

Figura 27 - Livro de receitas 
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Fonte: própria 

 

A área do Português é transversal, ou seja, está presente em todas as outras áreas. Sim-Sim (1997, 

p. 40) considera que um bom nível de proficiência na Língua Materna, o domínio de conceitos 

gramaticais básicos e o treino de reflexão sobre a Língua Materna constituem fatores que 

favorecem uma aprendizagem bem sucedida.  

Regra geral, o Português tem como pilares, a comunicação, a identificação e a compreensão. No 

nosso estágio realizámos diversas atividades, interligando esta área com todas as outras. Uma das 

atividades de Português que cativou os alunos, foi uma aula especial, em que apresentámos 

diversos jogos de elevada propensão criativa - construção de histórias (criatividade, defendida por 

Filipe Rocha, 1988).   

Visando promover a cooperação, formámos grupos com 4 (quatro) elementos e distribuímos um 

jogo por grupo (materiais manipuláveis, fundamentados por Maria Montessori 1987 e Programa, 

2004). Todos os elementos deveriam contribuir com a sua imaginação e criatividade e 

posteriormente cada grupo apresentou à turma. No âmbito dos jogos de escrita criativa (figura 29) 

foram realizados:  os contadores de histórias, a fábrica de histórias, o quantos queres de histórias, 

uma receita de histórias e mapas de histórias (anexo 10). Pino (2001, p.16), defende estas práticas 

afirmando que a sua aplicação adquire um duplo sentido: canalizar a imaginação e a 

criatividade para favorecer desenvolvimento pessoal e social. 

Figura 28 - Atividade experimental – As chuvas ácidas 
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Fonte: própria 

 

O Programa de Matemática (ME, 2013, p. 2) visa uma aprendizagem gradual e progressiva pelos 

alunos, o gosto pela Matemática e pela redescoberta das relações e dos factos matemáticos (...) constitui 

um propósito que pode e deve ser alcançado através do progresso da compreensão matemática e da 

resolução de problemas. 

Apesar de, durante a PES II, o manual ter sido essencial no ensino da disciplina, utilizámos 

também diversos recursos didáticos, como por exemplo, o geoplano, para auxiliar os alunos na 

compreensão das áreas (do quadrado e do retângulo). Algo fundamental, que fazíamos sempre, 

em todas as aulas de Matemática, era o cálculo mental, nomeadamente, exercícios de tabuada, a 

fim, de testar a rapidez de raciocínio de cada criança (anexo 11).  

O cálculo mental, na opinião de Santos (2011, p. 3), é algo que o aluno deve fazer com 

regularidade, pois desenvolve a sua capacidade cognitiva. Ao desenvolver o cálculo mental, o 

aluno fica mais capacitado para os problemas do dia-a-dia, ou seja, quando é confrontado com 

uma situação problemática no quotidiano, consegue mais facilmente dar resposta. 

Além das áreas de conteúdo referidas anteriormente, era dedicada uma hora por semana, 

especificamente, à quarta-feira, no horário do último período escolar do dia, à disciplina de 

Educação para a Cidadania, visando a formação de cidadãos responsáveis, autónomos e 

solidários, capazes de exercer os seus direitos e deveres dialogando, respeitando-se mutuamente, 

desenvolvendo o espírito democrático, pluralista, crítico e criativo, trabalhando essencialmente 

com base nos valores dos direitos humanos. Neste contexto, trabalhámos, por exemplo, o livro 

“A Pior Amiga”, fazendo guiões de leitura e resumos (anexo 12). 

Figura 29 - Jogos de escrita criativa 
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2.3 Reflexão final da PES I e da PES II 
 

Ambos os estágios foram uma experiência pessoal enriquecedora, repleta de emoções, vivências 

e aprendizagens. Foi gratificante colaborar com profissionais que nos integraram como família e 

que nem por um momento nos fizeram sentir deslocadas daquele mundo e do querer ser 

profissional de educação. Ser Educador/a, é educar os adultos do amanhã. A profissão de 

Educador/a é ter a possibilidade de construir um mundo melhor com aquilo que proporcionamos 

hoje às nossas crianças. 

Como referem as OCEPE (M.E., 2016) a nossa prática, neste estágio, teve etapas fundamentais: 

observar, planear, agir e comunicar em inter-relação. Inicialmente, com pouca prática na área, no 

Centro Escolar da Sequeira, foi-nos difícil acompanhar o que a educadora cooperante pretendia, 

no entanto, moldámo-nos, visando cumprir e atingir os objetivos educativos. As dificuldades 

transformaram-se em desafios, que gradualmente se dissiparam e no fim percebemos que essa 

dificuldade foi importante, pois fez de nós educadoras e pessoas mais capazes e mais 

profissionais. Conseguimos responder de forma eficaz às necessidades e interesses das crianças, 

que por serem um grupo heterogéneo nas idades, necessitavam de mais respostas, mais pesquisas 

e mais atividades adequadas às idades correspondentes. Todos os conhecimentos adquiridos 

foram decisivamente importantes para o nosso futuro, no entanto, não podemos deixar de 

salientar, que a relação de afeto criada com as crianças, com as educadoras, com as animadoras e 

com as auxiliares educativas contribuíram para o nosso fortalecimento emocional e social 

enquanto pessoas e futuras profissionais. 

A Escola Básica do Bonfim será sempre aquela escola, a primeira escola, em que tivemos contacto 

com o que sempre sonhámos ser desde tenra idade. Com a colega de estágio, partilhámos risos, 

choros, gargalhadas, confissões e cumplicidade. Não é fácil trabalhar em grupo, mas cumprimos 

o desafio do melhor modo, respeitando-o e honrando-o. 

Fomos professoras felizes e realizadas, fomos mães, médicas, psicólogas, entre outros papéis. 

Deparámos com facilidades e adversidades, no entanto, tudo fez parte, e são necessários 

momentos menos bons para reconhecermos e valorizarmos os realmente bons.  

Para o sucesso deste estágio, em ambos os níveis, muito contribuiu a equipa pedagógica que nos 

acolheu de forma calorosa, não podendo esquecer a educadora/professora cooperante, que nos 

abriu os braços e nos deixou sonhar e acreditar que realmente eramos capazes. Criámos laços 

afetivos, sentindo-nos lisonjeadas por, de alguma forma, termos feito parte da vida daquelas 

instituições.  
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É fundamental salientarmos o quão prazeroso e satisfatório foi trabalhar com crianças carinhosas 

e afáveis, que nos permitiram colocar tudo o que tínhamos delineado em prática, conseguindo que 

se sentissem motivados e estimulados no gosto pelos momentos de descoberta.  

Em modo de conclusão, a PES I e II foi crucial para a nossa formação pessoal e profissional, 

como futuras docentes, oferecendo-nos bases fundamentais. Consideramos que o essencial para 

uma relação pedagógica com êxito é o amor e o afeto, chaves para o desenvolvimento e pilares 

em todo o processo de ensino-aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 
Era uma vez… aos olhos dos educadores de infância 
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Introdução  

Era uma vez… é um momento mágico que envolve todos os que participam nesse momento de 

fantasia. Todas as crianças gostam de histórias e todos os adultos recordam as histórias que 

ouviram na infância. Quando contamos uma história a crianças, estimulamos e desenvolvemos a 

sensibilidade e a criatividade. Uma das mais antigas atividades humanas é contar e ouvir histórias.  

Através das histórias, as crianças, enriquecem a sua imaginação, ampliam o seu vocabulário, 

progridem na sua autoidentificação, desenvolvem o pensamento lógico e a memória, estimulam 

o espírito crítico, vivenciam momentos de alegria, contentamento e diversão, satisfazem a sua 

curiosidade e adquirem valores para o resto da vida.  

É necessário que a criança tenha contacto com livros infantis desde cedo, pois ela desenvolve a 

linguagem e o vocabulário, através da visão das imagens/ilustrações. Embora seja na família que, 

geralmente, as crianças têm o primeiro contacto com as histórias, através dos pais e avós, é na 

pré-escola que surge a intencionalidade educativa que lhes está associada. Contar histórias não 

implica apenas ler uma história, muito pelo contrário, o momento pode tornar-se rico, prazeroso, 

divertido e lúdico, segundo Sisto (1992, p.23), contar histórias na verdade é a união de muitas 

artes: da literatura, da expressão corporal, da poesia, da música, do teatro. Deste modo, o 

educador assume um papel preponderante no desenvolvimento das crianças, visto que é 

conhecedor e seleciona as histórias apropriadas a cada idade, sendo uma atividade que permite 

intencionalmente diversas aprendizagens em vários níveis.  

Durante o estágio de PES I, deparámo-nos da alegria das crianças na hora do conto e do interesse 

genuíno que manifestavam ao manusear e explorar livros infantis à sua disposição. O mercado, 

cada vez mais abundante em recursos pedagógicos, não descurou o livro infantil, existindo a este 

nível uma diversificada panóplia. 

O presente estudo, tem como objetivo, constatar a importância das histórias infantis para os 

educadores de infância, bem como aferir se fatores específicos pessoais e profissionais, como a 

idade, o género, as habilitações académicas e o tempo de serviço influenciam as suas opiniões. 

Começaremos por abordar, de forma breve e apenas como suporte teórico, o conceito e a 

contextualização histórica da literatura infantil, após o que nos centraremos nas histórias infantis, 

nos tipos de histórias e ilustrações, no papel do educador de infância e na existência de recursos 
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pedagógicos facilitadores na pré-escola, bem como nas aprendizagens possíveis através das 

mesmas. Apresentaremos, de seguida, a metodologia e todos os processos envolvidos no estudo 

com posterior apresentação dos dados obtidos.  

3. Conceito de literatura infantil 

A literatura infantil não é composta apenas por obras escritas, mas também por narrativas orais 

(Silva, 2002). Na boa tradição pedagógica grega, o escravo contador de histórias, Esopo, criou 

um conjunto de fábulas, que são histórias de animais falantes que personificam os dilemas morais 

da humanidade, em que cada animal simboliza algum aspeto ou qualidade do homem como, por 

exemplo, o leão representa a força; a raposa, a astúcia; a formiga, o trabalho, entre outros. No 

entanto, esta temática é variada e contempla tópicos como a vitória da força sobre a fraqueza, da 

bondade sobre a astúcia e a derrota da preguiça pretendendo, assim, que a criança distinga o bem 

do mal para, no futuro, ser um cidadão justo, participativo e crítico. As histórias, as tradições e as 

lendas são parte integrante de um povo, são a sua cultura, motivo pelo qual são tão importantes e 

se mantêm até aos nossos dias. Existe uma relação intrínseca entre a literatura e a oralidade 

(Cunha, 1999). 

A literatura infantil confere à criança um contacto com o “fantástico” e com o mundo dos sonhos, 

transportando-a para um mundo imaginário, visando uma melhor compreensão do mundo e da 

realidade. A este respeito, Ramos (2007, p.168) afirma: 

cabe à literatura infantil um papel preponderante, porque ela torna-se, 

ao mesmo tempo, o brinquedo que permite múltiplas explorações e 

infinitas descobertas; o segredo que desencadeia a imaginação e deixa 

vivenciar in mentis e de forma positiva tudo o que, na realidade, não é 

permitido e defensável.  

A literatura infantojuvenil, ramo da literatura geral, direciona-se a crianças e a jovens, englobando 

a literatura infantil, ainda que, o termo infantil não defina o público em questão. Sendo o conceito 

de literatura infantil ambíguo, é necessário destacar que os entendidos na área incidem sobre o 

tema, corroboram os pensamentos de Kayser (2010, p.34) quando afirma que são as crianças 

quem decide o que é a literatura infantil; se um livro que não tem por destinatários as crianças, 

é lido, gostosamente, por elas, então fará parte da literatura infantil. Pelo exposto, definir 

literatura infantil é um tanto complexo, mas a realidade é que, de algum modo, a palavra infantil, 

segundo alguns autores deprecia esta modalidade literária, fazendo com que seja um parente pobre 

da literatura.  
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O termo genérico “literatura para crianças” recobre duas realidades 

contraditórias: o mundo da literatura e o das crianças. Por literatura, 

entende-se geralmente escrita livre inspirada, uma estratégia pessoal 

de autor, não tendo a preocupação de agradar a ninguém em 

particular. ...Quando escrevemos para crianças, a estratégia é 

forçosamente muito diferente, uma vez que nos dirigimos a um público 

preciso, relativamente conhecido… Acrescentar “para crianças” à 

palavra literatura acaba, de certa maneira, por evocar um outro 

género literário, uma outra forma de escrita, adaptada a um público 

(Glória Bastos, 1999, p.23). 

A literatura infantil deve ser apreciada por todos e vista como arte. É redutor considerar apenas o 

seu caráter pedagógico, didático ou de incentivo à leitura. Um leitor, atualmente, forma-se desde 

tenra idade, tendo a criança condições para reconhecer o que há de bom na literatura infantil, 

desde que, o seu mediador lhe proporcione uma rotina diária com os livros infantis e lhes permita 

o contacto com este pequeno, mas grande objeto.   

3.1 Contextualização histórica da literatura infantil 

Em Portugal, o século XIX foi determinante para a Literatura infantojuvenil. Segundo Peter Hunt, 

estudioso da matéria, citado em Bastos (1999, p.37), foi a primeira idade de ouro dos livros para 

crianças...é também para o caso português, uma época de maturidade e de maioridade em alguns 

aspetos. Foi nesta altura que se iniciou o debate de alguns temas, como por exemplo, a 

importância da fantasia na literatura infantil que se mantem atual. A partir da década de 70, 

segundo a autora Glória Bastos (1999, p.38), houve um enriquecimento significativo no domínio 

das obras para crianças. Assistiu-se, então, a maior preocupação com questões educativas e 

qualitativas, obedecendo a critérios de tipologia e seleção para os mais pequenos. 

A geração de 70, manifestou de forma muito clara, as suas preocupações pedagógicas, existindo, 

nesta época, escritores portugueses, como Ramalho Ortigão, Eça de Queirós e Júlio Dinis que 

redigiram sobre a educação e a literatura para crianças.  Nesta altura atribuiu-se grande 

importância à recuperação da tradição, isto é, foram escritos originais e reeditados livros com 

contos tradicionais. 

A recolha de contos tradicionais realizada por Adolfo Coelho (Contos Populares Portugueses) e 

Teófilo Braga (Contos Tradicionais do Povo Português) constituiu um marco fundamental na 

valorização desta parcela do património literário oral. A coletânea “Jogos e Rimas Infantis”, de 

Adolfo Coelho, preservou o texto poético tradicional, de cariz popular, dirigido às crianças. 

Também a fabulística e a poesia se salientaram neste tempo. Surgiram no final do século os 
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primeiros jornais destinados às crianças, como por exemplo, “O amigo de infância”, “O 

almanaque das crianças” ou “As crianças”. 

Em 1974, a reconquista da democracia alterou totalmente o quadro da política editorial, o que 

gerou uma significativa torrente na criação de literatura infantil e consequente edição de livros 

para um público infantil e juvenil. É de sublinhar que nesta década comemorou-se pela primeira 

vez, o Ano Internacional do Livro Infantil (1974), o Ano Internacional da Criança (1979) e 

criaram-se diversos prémios literários. 

3.2 A importância das histórias na educação pré-escolar 
 

Quando entramos numa sala de educação pré-escolar de diversas instituições educativas, é 

comum observamos uma estante com livros de histórias.  

as histórias são um fator de desenvolvimento para as crianças. As 

histórias permitem conhecerem-se a si mesmas através de diálogos e 

da realidade, bem como na relação entre a família e o mundo que 

rodeia. A criança pode ultrapassar os seus medos, dificuldades, 

problemas e angústias, mas também adquire informações do seu 

mundo, desta forma, sentindo-se segura e confiante, é capaz de 

enfrentar novos desafios (Cavalcanti, 2005, citado por Coelho, 2013, 

p. 25). 

Uma história é um recurso psicopedagógico que, de acordo com Bossa (2000), encerra um espaço 

para a alegria e para o prazer de ler, compreender, interpretar e decifrar o que a rodeia, sendo a 

criança um ser ativo no processo de desenvolvimento e de aprendizagem.  

É indiscutível e de largo consenso a importância da prática de leitura de histórias, enquanto 

atividade regular, agradável e que proporciona interações e partilha de ideias, conceções e 

vivências (Mata, 2008, p. 78). As histórias são uma realidade do dia a dia nos jardins de infância 

que não contribuem, apenas e só para o desenvolvimento da linguagem e para o enriquecimento 

do vocabulário mas, também, para a criação de hábitos de leitura. Embora a criança não saiba ler, 

os comportamentos e as atitudes caraterísticas de um determinado leitor são desenvolvidos, 

sustentadas na observação das ilustrações e também segundo Santos (2010, p.13) na observação 

daquele que elege como modelo e lhe serve como ponto de referência. 

A criação de laços afetivos com as crianças é potenciada no momento de contar histórias, facto 

referido por Hohman e Weikart (2011, p.574) quando afirmam: 
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...através da leitura de histórias às crianças, pelos pais, outros 

membros da família ou quaisquer adultos significativos, cria-se um 

laço emocional e pessoal muito forte, de forma que as crianças passam 

a associar a satisfação intrínseca a uma relação humana muito 

significativa com as histórias e a leitura. 

As histórias, o manuseamento de livros e a sua exploração têm benefícios no desenvolvimento e 

aprendizagem da criança.  

É conhecido o papel que a leitura desempenha no desenvolver e 

enriquecer da personalidade do indivíduo, promovendo a autonomia, 

aquisição de conhecimentos, desenvolvimento do espírito critico e a 

abertura às muitas perspectivas porque se pode representar e analisar 

o real. Sabe-se também como todos estes aspetos são fulcrais na 

educação do jovem para uma sociedade em mudança (Sequeira, 2000, 

p. 70).  

Assim, as histórias desempenham um papel determinante na construção da personalidade das 

crianças, visto que lhes permitem o contacto com situações fictícias que as encoraja nas tomadas 

de decisão, compreensão e resolução de problemas no quotidiano. As personagens de uma história 

ao revelarem a sua índole, fazem com que percebam a distinção entre o bem e o mal, o que pode 

e o que não pode ser.   

Relativamente à compreensão de si própria e desenvolvendo todos os aspetos da sua 

personalidade, Bettelheim (1984, p.11) afirma: 

 Para que uma história possa prender verdadeiramente a atenção de 

uma criança, é preciso que ela a distraia e desperte a sua curiosidade. 

Mas, para enriquecer sua vida, ela tem de estimular a sua imaginação; 

tem de ajudá-la a desenvolver seu intelecto e esclarecer as suas 

emoções; tem de estar sintonizada com suas angústias e as suas 

aspirações; tem de reconhecer plenamente suas dificuldades e, ao 

mesmo tempo, sugerir soluções para os problemas que a perturbam. 

As histórias retratam a relevância do maravilhoso, no sentido em que, a natureza mágica do seu 

conteúdo atrai espontaneamente as crianças. Os contos de fadas e os seus significados simbólicos 

estão intimamente ligados aos perpétuos dilemas da humanidade. 

As histórias são ferramentas muito importantes no estímulo à leitura e ao desenvolvimento da 

linguagem, sendo como um passaporte para a escrita, despertando o senso crítico e transportando 

a criança para mundos de mágicos e fascinantes. Os educadores que contam histórias são na 
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maioria das vezes os mediadores deste processo, com o dever de envolver a criança numa 

determinada história, tornando-a real e dando vida aos sonhos. 

Ler histórias para crianças, sempre, sempre... É poder sorrir, rir, 

gargalhar com as situações vividas pelos personagens, com a ideia do 

conto ou com jeito de escrever do autor e, então, poder ser um pouco 

cúmplice desse momento de humor, de brincadeira, de divertimento... 

É através da história que se pode descobrir outros lugares, outros 

tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra ética, outra ótica... É 

aprender História, Geografia, Filosofia, Política, Sociologia, sem 

precisar saber o nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de 

aula... Porque se tiver, deixa de ser literatura, deixa de ser prazer e 

passa a ser Didática, que é outro departamento (não tão preocupado 

em abrir as portas da compreensão do mundo), (Abramovich, 1997, 

p.17). 

As crianças que têm contacto desde tenra idade com as histórias têm mais aptidão para 

comunicarem ao longo da vida. A leitura inicia-se muito antes de se saber ler, pois os livros fazem 

desde muito cedo parte do dia a dia das crianças. Quem ouve histórias desenvolve a capacidade 

de entender e imaginar, enriquecendo a sua leitura do mundo. Criam-se condições para que (…) 

amplie o seu mundo simbólico e desenvolva a consciência das suas emoções, vivenciando o conto 

como fazendo parte dele (Jolibert, 2003 citado por Soares, 2013, p.18).  

O ato de brincar é uma das condições para o desenvolvimento psicológico evolutivo das crianças, 

podendo considerar-se o contar e ouvir histórias como equivalente ao ato de brincar com os 

elementos do seu mundo interno (Parsons, 2001, citado por Conti, & Souza, 2010, p.100), entre 

a fantasia e a realidade, organizando e ampliando a relação entre a criança e o seu mundo.  

É muito importante dar às crianças oportunidades de explorarem diversos tipos de livros de 

histórias. Milhões (citado por Marques, 2012, p.99), refere que esta exploração envolve os 

sentidos, organiza os afetos e orienta os leitores no sentido de os tornar únicos. Por sua vez, 

Marques (2012, p 99), realça o livro como importante na estimulação e aquisição da linguagem, 

afirmando que as crianças gostam que lhes leiam histórias...um dia, vão gostar que alguém as 

oiça a ler. As histórias são ótimas oportunidades para trabalhar aspetos interiores da criança, tais 

como, o caráter, a construção de valores (alegria, amor, igualdade, respeito, confiabilidade, 

cooperação, justiça, lealdade, honestidade, paz, tolerância, entre outros); o nível do raciocínio 

(pela associação dos enredos); o nível da imaginação (criação mental de outros mundos e outras 

situações); o nível da criatividade, (aumento de referências que cada um possui); o nível de senso 

crítico (fomentado pela troca de ideias e opiniões) e a construção de uma personalidade ativa.  
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Em suma, as histórias proporcionam às crianças inúmeras vantagens, cognitivas e sócio afetivas, 

tais como: estimulam a criatividade, imaginação e curiosidade, pois permitem criar lugares, 

personagens e enredos; desenvolvem a linguagem oral e escrita; enriquecem o vocabulário, na 

medida em que, as crianças descobrem novos vocábulos; fomentam o sentido estético, através das 

ilustrações; favorecem capacidades como a atenção e a concentração; desenvolvem: o espírito 

crítico e analítico, o conceito temporal e espacial e a própria noção do “eu” e do “outro”. 

Desempenham também um papel fundamental nas relações sociais e motivações intrínsecas e 

extrínsecas.  

3.3 Tipos de histórias infantis 
 

Existem dois tipos de histórias, as tradicionais e as contemporâneas, subdividindo-se as 

tradicionais em contos de fadas, lendas, fábulas e mitos. 

Os contos de fadas surgiram em tempos muito antigos, passando de geração em geração. Eram 

relatos de passados, de histórias vividas, reinventadas e recontadas, que alcançaram um 

verdadeiro encantamento. Com o aparecimento da imprensa, na Idade Média, os contos foram 

registados em livros e difundiram-se assim pelo mundo. Entendemos por contos de fadas, as 

narrativas cujas histórias de reproduzem a partir de um determinado motivo, transmitindo 

conhecimentos e valores. Segundo Nelly Novaes Coelho (1998, p.10),  

Desde sempre o homem vem sendo seduzido pelas narrativas que, de 

maneira simbólica ou realista, direta ou indiretamente falam de vida a ser 

vivida ou da própria condição humana, seja relacionada aos deuses, seja 

limitada aos próprios homens. 

Curiosamente, os animais falantes são mais comuns do que as fadas. Relativamente, à palavra 

“fada”, vem do latim fatum, que significa destino, fatalidade e fado. Os contos de fadas são 

predominantes nas nações europeias, conte de fées, na França, fairy taile na Inglaterra, cuentos 

de hadas na Espanha e raconto di fata na Itália. Quanto ao Brasil e a Portugal, estes contos, eram 

conhecidos como os contos da carochinha, no entanto, esta denominação alterou-se para contos 

de fadas no século XX.  

As principais caraterísticas destes contos são: o uso da magia, metamorfose ou encantamento; o 

núcleo problemático existencial (o herói que procura realização pessoal); os obstáculos consistem 

num verdadeiro ritual de crescimento interior; normalmente são iniciados com as fórmulas 

mágicas conhecidas por nós, Era uma vez… ou Há muitos e muitos anos… que pretendem 

demonstrar que a história se desenrola num mundo real mas longínquo; contêm elementos de 
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encantamento e dicotomia, o bem versus o mal; incluem a presença de um narrador, de castelos 

e bosques; fazem abordagens a determinadas relações, tais como: pai, mãe, madrasta, entre outros 

e por fim, o final feliz contempla todo o conto, e viveram felizes para sempre....  

As lendas constituem-se como narrativas transmitidas oralmente, tentando explicar 

acontecimentos misteriosos e/ou sobrenaturais, por isso, existe uma fusão de factos reais com 

imaginários, história e fantasia. Semelhante aos contos, as lendas são contadas ao longo do tempo 

e modificadas consoante a imaginação de cada povo, integrando a realidade cultural de todos os 

povos. Foram registadas ao se tornarem notórias. As caraterísticas das lendas são: utilizam 

fantasia ou ficção, misturando por vezes a realidade; fazem parte da tradição oral; suportam-se 

em factos reais e históricos, envolvendo a imaginação para dar ênfase; fornecem explicações a 

factos inexplicáveis pela ciência ou pela lógica e estão sujeitas a alterações ao longo do tempo, 

por serem repassadas oralmente.  

A fábula, do latim, fabula, significa história, jogo, narrativa. São textos narrativos alegóricos e 

curtos, escritos em prosa ou em verso, no qual, as personagens são animais com caraterísticas 

humanas, como a fala e os costumes. As fábulas conferem um ensinamento, uma lição de moral. 

As caraterísticas das fábulas são: narrativa alegórica em prosa ou em verso; têm comportamentos 

antropomórficos, ou seja, atribuição de caraterísticas ou aspetos humanos a animais; contemplam 

aspetos, virtudes, qualidades e defeitos do caráter humano através dos comportamentos dos 

animais; os temas diversos, como por exemplo, a vitória da inteligência sobre a força, a derrota 

dos orgulhosos…. 

Um detalhe das fábulas, é que as suas personagens são geralmente designadas por personagens 

tipo, isto é, representam o comportamento de um grupo de pessoas e não de forma particular. Por 

exemplo, na fábula a cigarra e a formiga, a primeira representa os irresponsáveis e a formiga, o 

conjunto de trabalhadores.  

Os mitos são narrativas utilizadas por antigos povos, visando a explicação de fatos reais e 

fenómenos naturais que não eram entendidos, predomina a simbologia, personagens 

sobrenaturais, deuses e heróis. O objetivo dos mitos é transmitir algum tipo de conhecimento, 

explicando fatos que os estudos científicos não conseguiam explicar até então. Alguns 

acontecimentos históricos podem tornar-se mitos, todas as culturas possuem mitos. A criação do 

mundo são bases para diferentes mitos, por exemplo. As suas caraterísticas são: explicativos ou 

simbólicos; relacionam-se com uma data ou com uma religião; procura explicar as origens do 

mundo e do homem e elucidam a realidade através das histórias sagradas, com ou sem veracidade. 
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As histórias contemporâneas retratam temas como as guerras, refugiados, tragédias ambientais, 

preconceitos, entre outros temas que são atuais. Demonstram a realidade da evolução do mundo 

em que vivemos. Muitos autores e editoras, têm como foco estes temas para crianças, visando 

incluí-las nos temas diários, olhando-os como acontecimentos reais. Através de narrativas 

ficcionais ou não, explicam-se mais facilmente assuntos às crianças que eram impensáveis de 

abordar. 

Apesar da literatura infantil contemporânea/moderna crescer a olhos vistos, as histórias 

tradicionais, jamais são esquecidas, aliás, são cada vez mais reescritas e reeditadas.   

3.4 As histórias infantis no desenvolvimento da linguagem oral, da 
emergência da escrita e da matemática em contexto pré-escolar 
 

A aprendizagem da linguagem oral e escrita consiste num processo de apropriação contínua, que 

desde tenra idade se começa por desenvolver. Seguindo o pensamento de Mata (2008, p. 43),  

o grande objetivo da educação pré-escolar deve ser o de proporcionar 

oportunidade, para que todos possam ir explorando a escrita, 

brincando com a escrita, refletindo sobre a escrita e as suas 

convenções, de uma forma contextualizada, funcional e portanto 

significativa. 

As OCEPE (M.E., 2016, p. 63) defendem que a aprendizagem da linguagem tem como pedra 

basilar o lúdico, afirmando que “as crianças envolvem-se frequentemente em situações que 

implicam uma exploração lúdica da linguagem, demonstrando prazer em lidar com as palavras, 

inventar sons, e descobrir as suas relações”. 

As crianças sentem prazer ao ouvirem histórias com palavras com musicalidade, que rimam e que 

se repetem. O momento da leitura das histórias deve ser agradável, fonte de prazer e reflexão, de 

partilha de ideias, não sendo uma rotina constante que lhes cause tédio. São as famosas horas do 

conto e momentos com histórias que proporcionam às crianças o conhecimento e utilização de 

um vocabulário mais alargado, facilmente compreendido. 

As brincadeiras com lengalengas, rimas e adivinhas apresentam um grande potencial pedagógico-

didático, contribuindo para a evolução da consciência fonológica e linguística das crianças.  

Sim-Sim et al. (2008) consideram que as lengalengas, trava-línguas, rimas, adivinhas e poesias, 

são jogos de palavras poderosos na descoberta da língua e na aquisição de um maior domínio 

relativamente à expressão e comunicação. Estes tipos de expressão possibilitam trabalhar 
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onomatopeias, aliterações ritmos, através da musicalidade, facilitam a articulação e são meios de 

competência metalinguística. 

É de salientar que as crianças crescem e se desenvolvem num mundo de letras, sendo rodeadas 

de palavras e frases desde o seu nascimento. Assim, a educação pré-escolar, deve estar envolvida 

na emergência da leitura e da escrita.  

Respetivamente à linguística, a leitura de histórias para as crianças, clarificam um conjunto de 

relações entre a linguagem escrita e a linguagem oral, tais como: 

i) o sentido da leitura; ii) as fronteiras entre as palavras; iii) a relação 

entre o comprimento das palavras faladas e das palavras escritas; iv) 

a recorrência das letras e dos sons; v) as correspondências letra/som; 

v) as marcas de pontuação, etc. (Viana, 2002, p. 45).   

A criança ao ouvir histórias aprende a organizar sequencialmente o tempo e o espaço, a 

parafrasear e a compreender e utilizar figuras de estilo.  

Relativamente à área de matemática, Lynch et al. (2004) referem que, no pré-escolar, as histórias 

têm uma ligação direta com o desenvolvimento da linguagem e na maioria das instituições, as 

histórias servem meramente esse propósito, no entanto, nas últimas décadas tem-se assistido a 

uma preocupação por parte de educadores matemáticos, que defendem que as crianças ao 

escutarem histórias aprendem matemática com maior motivação.  

A nível matemático, uma boa história deve conter, na sua narrativa, ilustrações ou modelos 

matemáticos concretos e apelativos, visando a motivação para a investigação matemática. Neste 

contexto, Loureiro (2006, p.2) afirma: 

o conhecimento que vou tendo dos livros e as experiências de utilização 

já realizadas levam-me a considerar que há livros privilegiados para 

levar as crianças a realizar boas actividades matemáticas sendo, por 

esse motivo, necessária uma selecção bastante criteriosa. Contudo, não 

basta um bom livro de histórias com matemática para garantir o 

sucesso no processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. É 

também importante salientar aqui o papel do professor, como 

orientador do conhecimento matemático, pois uma boa tarefa 

matemática, produzida a partir de um modelo matemático presente 

num destes bons livros, só será uma boa tarefa se for bem explorada e 

bem conduzida. 



61 

 

A ligação da matemática com a literatura permite que haja condições para explorar e trabalhar 

ideias matemáticas, de forma envolvente e contextualizada, no jardim de infância. O National 

Council of Teachers of Mathematics defende que a utilização de livros de histórias é uma das 

formas para comunicar ideias matemáticas com as crianças.  

Segundo Klein e Gil (2012, p.251), a história contribui para que os alunos aprendam e façam 

matemática, assim como explorem lugares, características e acontecimentos na história, o que 

permite que habilidades matemáticas e de linguagem se desenvolvam juntas. A matemática apoia-

se na literatura infantil e vice-versa. Assim, a literatura infantil alimenta a curiosidade da criança 

levando-a, através da exploração, à descoberta de ligações matemáticas, desenvolvendo o 

raciocínio abstrato e a linguagem matemática. 

3.5 As histórias infantis facilitadoras de aprendizagens transversais e 
interdisciplinares (área de Formação Pessoal e Social) em contexto pré-
escolar  
 

As OCEPE (M.E., 2016) consideram a área de Formação Pessoal e Social transversal a várias 

áreas de conhecimento. 

dada a transversalidade da área de Formação Pessoal e Social, 

diversas aprendizagens enunciadas nesta área são retomadas noutras 

áreas, entendendo-se essas aprendizagens como correspondendo a um 

processo progressivo que, realizado ao longo da educação pré-escolar, 

terá continuidade ao longo da vida (M.E., 2016, p. 34).  

Nas aprendizagens abordadas nas OCEPE (M.E., 2016), neste domínio, consideram-se 4 (quatro) 

componentes importantes: a construção da identidade e da autoestima; a independência e a 

autonomia; a consciência de si como aprendente e a convivência democrática e cidadania.  

Esta área, com intencionalidade e conteúdos específicos, está presente em todo o trabalho 

educativo, realizado em contexto pré-escolar. A inter-relação das crianças com os outros e com o 

mundo, através de atitudes, valores e disposições, são a bagagem perfeita e desejável para viverem 

numa sociedade crítica e consciente.  

É através de uma história que se pode descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos de 

agir e de ser, outras regras, outra ética, outra ótica. (Abramovich, 1997, p.17). 

As histórias infantis são um pouco toda essa bagagem, já que são intrínsecas às vivências pessoais 

de cada indivíduo, ajudando cada um a compreender melhor o mundo e visando saber viver em 
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convivência salutar. O contacto com os livros e a sua exploração pedagógica visa a inserção da 

criança na sociedade, enquanto ser livre, autónomo e solidário. 

Segundo Bettelheim (1984, p.20), 

enquanto diverte a criança, o conto de fadas a esclarece sobre si 

mesma, e favorece o desenvolvimento de sua personalidade. Oferece 

significado em tantos níveis diferentes, e enriquece a existência da 

criança de tantos modos que nenhum livro pode fazer justiça à multidão 

e diversidade de contribuições que esses contos dão à vida da criança. 

O ouvir histórias permite às crianças sentirem diversas emoções importantes, tais como, a tristeza, 

a raiva, a irritação, o medo, a alegria, o pavor, a insegurança, entre tantas outras. Abramovich 

(1997, p.17) refere que é ouvindo histórias que se pode sentir (também) emoções importantes, 

como a tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a insegurança, a 

tranquilidade, e tantas outras mais, e viver profundamente tudo o que as narrativas provocam 

em quem as ouve... 

A criança ao ouvir as histórias interpreta o mundo de forma diferente, questionando curiosidades 

obtidas através das histórias e do próprio crescimento. É assim que possibilitamos as crianças de 

descobrirem o mundo envolto de conflitos, dos impasses e das soluções que surgem como 

obstáculos. Portanto, ouvir histórias permite que a criança desenvolva o seu lado crítico, podendo 

pensar, duvidar, questionar e perceber determinadas situações. 

Corroborando o pensamento de Traça (1998, p.119), 

Quando as crianças ouvem histórias, passam a visualizar de forma 

mais clara os sentimentos que têm em relação ao mundo. As histórias 

trabalham problemas típicos da infância como medos, sentimentos de 

inveja, de carinho, curiosidade, dor, perda, entre outros. Salientando 

assim, que a partir de histórias simples, a criança começa a reconhecer 

e interpretar as suas experiências da vida real. 

3.6 A importância das ilustrações na compreensão das histórias infantis  

A competência da leitura ainda não está adquirida em idade pré-escolar, motivo pelo qual, as 

crianças recorrem ao único recurso, “ler” os livros através das ilustrações que acompanham o 

texto. Assim, a seleção dos livros infantis deve ser tratada com algum cuidado e rigor, para que a 

criança entenda e decifre do melhor modo o que o contador de histórias está a transmitir. Na 

escolha de livros, a faixa etária é um fator determinante que deve ser considerado, bem como as 

caraterísticas do grupo, visando a melhor compreensão das crianças.  
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O texto do livro infantil deve estabelecer relações com a vida da criança, a ilustração também 

pode (e deve) desenvolver esse papel, como elemento constituinte do discurso (Massoni, s/d, 

p.124). Os profissionais de educação ao contarem histórias para as crianças devem ter em 

consideração alguns aspetos, segundo o autor referido (p.122), devendo: ser propiciada a 

identificação entre a personagem e a criança, e (...) preenchidas, por meio da leitura do texto, as 

lacunas de compreensão do seu próprio pensamento.  

As imagens das histórias são o que mais atraem e cativam as crianças. Segundo Ramos (2007, 

p.18) a ilustração desempenha um papel importantíssimo não só na atração do leitor, sobretudo 

do mais pequeno, que ainda não domina a linguagem escrita, conferindo-lhe um ou mais sentidos 

e facilitando a comunicação.  

De acordo com o provérbio popular “Os olhos também comem”, o primeiro contacto com o que 

vemos num livro determina o que nele nos cativa. Corroborando a opinião de Sobrino (2000, 

p.47), as ilustrações [dos livros de histórias para as crianças as crianças do pré-escolar] devem 

ser bem visíveis, claras, com poucos elementos, cores quentes e contrastantes. Deverão 

predominar as formas arredondadas, evitando as angulosas…. 

As funções das ilustrações são: atrair, cativar, estimular a atenção, substituindo o código escrito 

por elementos gráficos.  

O ilustrador tem de considerar alguns aspetos para que a criança se interesse por um livro, sendo 

a capa, um fator fulcral. Ela é o primeiro contacto que a criança tem com o livro, funcionando 

como o cartão de visita para a criança, pelo que as suas cores e desenhos têm de ser apelativos. 

Como referido anteriormente, as ilustrações possuem várias funcionalidades. De acordo com 

Wojciechowska (2005, p.11), 

Cada ilustração pode contar uma história em si. É neste contexto que 

quero também deixar espaço para o observador poder completar ou 

imaginar uma parte da história, não quero mostrar tudo. Agrada-me a 

possibilidade de mostrar várias coisas simultaneamente. Há um 

simbolismo dentro das imagens, um espaço visual onde é possível e 

desejável interpretar e participar na ilustração. 

As boas ilustrações num livro podem transformá-lo (através da linguagem artística, de caráter 

emocional ou informativo) adquirindo a capacidade de maravilhar a criança (Wojciechowska, 

2005, citado em Ramos, 2007, p. 23). Para tal, é necessário que o ilustrador se aproprie da 

narrativa, identificando-se com ela e a transforme em imagens.  
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3.7 O papel do educador como contador de histórias 
 

As histórias transmitem conhecimentos e valores, sendo fundamentais no processo de apreensão 

de conhecimentos.  

A contação de histórias é atividade própria de incentivo à imaginação 

e trânsito entre o fictício e o real. Ao preparar uma história para ser 

contada, tomamos a experiência do narrador e de cada personagem 

como nossa e ampliamos nossa experiência vivencial por meio da 

narrativa do autor. Os fatos, as cenas e os contextos são plano do 

imaginário, mas os sentimentos e as emoções transcendem a ficção e 

se materializam na vida real (Rodrigues, 2005, p.4). 

Contar histórias é um modo de comunicar, através do qual, como já foi referido, se transmitem 

valores, costumes e tradições, visando a formação de cidadãos bem formados. Assim, o educador 

como contador, deve proporcionar às crianças, um ambiente de encantamento, mistério, surpresa 

e emoção, a fim das personagens e dos enredos ganharem vida.  

A leitura de histórias é uma atividade muito apreciada pelas crianças, cabendo, deste modo, ao 

educador aproveitar pedagogicamente este interesse, tirando partindo destas práticas, tornando-

as mais prazerosas e lúdicas, fonte de inúmeras reflexões e partilhas e um elemento central na 

formação de “pequenos leitores envolvidos” que conseguem aproveitá-la para irem muito mais 

além do que aquilo que está escrito nas páginas que a registam (Mata, 2008, p. 80).  

A contação de histórias é um momento mágico e fascinante, envolvendo todos os intervenientes 

que estão a ouvir. Ao contar histórias o educador proporciona inúmeras atividades, visando 

educar, ensinar, socializar, desenvolver competências de inteligência e de sensibilização. 

O educador como contador de histórias deve considerar diversos aspetos, de forma a que os 

objetivos da história, lida ou contada, sejam conseguidos (Mateus et al. , s/d, p. 52):  

a) levar vida às histórias, preocupando-se com a entonação de voz e a 

postura do corpo; b) ter sensibilidade ao multiculturalismo para 

escrever e contar as histórias; c) considerar as diversas possibilidades 

de frases para começar e terminar um conto; d) utilizar acessórios e 

utensílios como, por exemplo, fantoches é um excelente recurso para o 

ouvinte e para o contador lembrar a sequência da história, mas é 

preciso que seja simples, porém atrativo, principalmente para aguçar 

a curiosidade de crianças menores; e) preparar o ambiente, considerar 

as idades, falar com clareza, começar e finalizar as histórias; 
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direcionar uma por dia é fundamental para uma boa contação; f) fazer 

uma avaliação de todo o processo.  

A contação de histórias não deve ser considerada apenas como portadora de significados para a 

pedagogia na pré-escola, mas sim, preservada literariamente, estimulando a imaginação, 

sentimentos e emoções que transcendem as palavras de um livro.  

O educador deve promover a criação de jogos de imitação, na brincadeira do faz de conta, 

disponibilizar livros, revistas, jornais, entre outros, para fomentar na criança o contacto com as 

palavras. Contar histórias promove conversas sobre as mesmas, cria oportunidades para as 

crianças contarem ou criarem as suas próprias histórias (OCEPE, M.E., 2016, p.63). 

É de salientar que a disposição do educador ao contar histórias é fundamental, uma vez que este 

surge como um dos principais promotores e mediadores, transmitindo o gosto e a paixão pelas 

histórias.  

3.8 A arte de contar histórias: estratégias/técnicas 
 

A arte de contar histórias é natural do ser humano e quem conta histórias, visa a formação de 

leitores. Pennac (1993, p.124) salienta que ler em voz alta não é suficiente, é preciso contar também, 

oferecer nossos tesouros, desembrulhá-los na praia ignorante. Escutem, escutem e vejam como é bom ouvir 

uma história. Não há melhor maneira de abrir o apetite de um leitor do que lhe dar de farejar uma orgia 

de leitura. 

A narração de histórias está muito ligada às artes, o que pode levar a crer que quem conta histórias 

possui um dom, no entanto, este pensamento é muito questionável e sem veracidade. 

Corroborando Coelho (1989, p. 9), como toda a arte, a arte de contar histórias possui segredos 

e técnicas. 

Contar uma história deve permitir às crianças imaginarem o cenário, as personagens, o tempo, 

entre outros pormenores. É também necessário ter em conta uma série de pormenores essenciais: 

o local; a luminosidade; o conforto; o silêncio; a atenção; os elementos mágicos; a surpresa; a 

escolha da história; a voz do narrador e das personagens, consoante as suas caraterísticas e 

recorrer à utilização de gestos e/ou adereços/cenários no momento da hora do conto. 

O público-alvo é determinante antes de iniciar o momento do conto. Quem conta a história deve 

definir e delimitar os três momentos principais: introdução, desenvolvimento e conclusão.  

As histórias devem ser contadas calmamente, sem pressa, porém, com ritmo e entusiasmo, usando 

as tradicionais fórmulas de iniciar e de encerrar. 
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Malba Tahan (1961) enumera como caraterísticas de um contador de histórias: sentir, ou melhor, 

viver a história; ter a expressão viva, ardente sugestiva; narrar com naturalidade, sem afetação; 

conhecer, com absoluta segurança, o enredo; dominar o auditório; contar dramaticamente (sem 

caráter teatral exagerado); falar com voz adequada, clara e agradável; evitar ou corrigir os defeitos 

de dicção; ser comedido nos gestos e emocionar-se com a própria narrativa. 

O ato de contar histórias requer tanto o uso da razão como o da emoção.  

3.9 Recursos pedagógicos na contação de histórias 
 

Quando os profissionais de educação utilizam o livro, só e exclusivamente, como meio de 

narração, com descrição de cenários e retratos de personagens, limitam a imaginação e a 

criatividade das crianças, que são obrigadas a permanecer dentro dos limites fornecidos pela 

descrição lida (Albuquerque, 2000). 

Quando o contador de histórias dinamiza a leitura de uma narrativa com interação de 

dramatização, ou seja, com recurso a adereços, a música, a cenários, entre outros, pretende 

estimular o gosto (Costa, 2012).  

É necessário e urgente dinamizar os momentos de leitura, utilizando técnicas para a sua animação, 

algo diferente de uma simples leitura de uma história. A este propósito, Mata (2008, citado em 

Costa, 2012, p.57) menciona técnicas para as horas do conto: 

o auxilio do livro, utilizado durante a leitura e valorizando as suas 

ilustrações; a produção de sons que pretendem trazer para a realidade 

alguns momentos da narrativa; o convite a imaginar uma realidade ou 

a recordar uma memória no sentido de envolver o ouvinte; a 

associação com atividades de pintura ou canções; a utilização do 

flanelógrafo como suporte de imagens pertencentes à história; a 

utilização de fantoches dos personagens, entre outros. 

Ao dinamizar o conto com estas e/ou outras técnicas os profissionais de educação valorizam o 

conteúdo da história e envolvem a criança nela. A motivação aumenta quando as crianças sabem 

que vão ouvir uma história com uma técnica, a criatividade e a imaginação floresce na reprodução 

interpretativa e o contacto com diferentes manifestações artísticas também motivam as crianças 

(Corsaro, 2011). 

Como já foi referido a criança é um ser participativo e ativo no seu processo de 

desenvolvimento/aprendizagem, sendo fulcral que tenha um papel ativo no momento da ação das 
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histórias e dos contos, o que é diferente de ser apenas um mero espectador, tornando-se, pelo 

contrário, dinamizador, crítico e entusiasmado pelas técnicas que, atualmente, são inúmeras: 

fantoches, dedoches, teatro de sombras ou sombras chinesas, tapetes contadores de histórias, 

avental de história, mala de histórias, entre outras. Quanto aos fantoches são objetos inanimados 

que ganham vida, através da manipulação, ou seja, à medida que é manipulado, o fantoche 

apropria-se de uma vida, desta forma, o fantoche é para a criança um brinquedo privilegiado 

como mediador entre o Eu e o Outro (Costa & Baganha, 1989, p. 29). Análogo aos fantoches, são 

também os dedoches, apenas com uma diferenciação, os fantoches são maiores e os dedoches, 

como o próprio nome indica, são manipulados pelos dedos. As sombras chinesas são uma arte 

muito antiga de contar histórias e de entretenimento que utiliza bonecos de sombra, as imagens 

podem ter diversas cores e detalhes. Os efeitos são alcançados através da movimentação, quer 

dos bonecos, quer da fonte de luz.  

Segundo Gonzalez (2012, s/p) o teatro de sombras é uma arte milenar, com origem no Oriente, 

encantando o mundo inteiro, referindo que  

É uma linguagem que integra o campo do teatro de animação, em que 

estão inseridos as marionetes, os bonecos, objetos e máscaras. Suas 

técnicas são relativamente simples: através de uma tela branca onde 

um foco de luz se acende, sombras e silhuetas de figuras humanas, 

animais, ou objetos, recortados em papel, são projetados em conjunto, 

ou isolados nos remetendo a um mundo particular, poético e mágico de 

histórias, do faz de conta. 

O teatro de sombra chinesas reconta histórias originais, lendas e fábulas, sendo uma arte 

particularmente adorável pelas crianças, pois evocam magia e mistério. 

Os tapetes contadores de histórias e os aventais contadores de histórias são livros vivos, 

representam em miniatura uma história, ou seja, é um espaço organizado com um cenário e com 

a personagens. Os tapetes/aventais são um apoio suplementar ao desejo literário e ao prazer que 

a criança encontra nos livros com imagens. Estes recursos proporcionam uma cumplicidade no 

ato de contar histórias, reunidos no chão, o contador revela a história manipulando os acessórios 

no tapete e com o avental, sentados no chão, sucede a mesma cumplicidade. Através deste tipo 

de ferramentas lúdicas iniciam-se viagens imaginárias, cujo transporte é assegurado pelas mãos 

do contador e das crianças. As malas contadoras de histórias, são como os recursos referidos 

anteriormente, com a particularidade, de existir uma mala com um cenário e as diversas 

personagens. A atenção, motivação, criatividade e imaginação captada com estes recursos é 

significante, ou seja, as histórias transformam-se em brinquedos.  
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4. Investigação 

Atendendo à importância das histórias infantis no desenvolvimento das crianças de idade pré-

escolar, bem como ao facto de o educador de infância ter um papel relevante como contador de 

histórias na pré-escola pretendemos investigar: i) a regularidade com que contam histórias às 

crianças desta faixa etária; ii) os recursos pedagógicos que utilizam e iii) a sua opinião acerca da 

importância das histórias no desenvolvimento infantil. Em simultâneo pretendemos responder à 

questão: será que a sua idade, género, habilitações académicas e tempo de serviço, influencia a 

regularidade das histórias contadas, os recursos utilizados e a sua opinião acerca da importância 

das histórias infantis no desenvolvimento infantil?  

Metodologicamente, desenvolvemos um estudo de cariz qualitativo. De acordo com Dezin e 

Lincoln (2006) trata-se de uma área de investigação que envolve o estudo e a utilização de 

diversos materiais empíricos e atividades de interpretação, definindo-a como uma atividade 

situada que localiza o observador no mundo (p.17). 

Utilizámos o inquérito por questionário, com o objetivo de recolher informações necessárias e 

suficientes que reflitam a realidade, segundo De Ketele e Rogiers (1998). 

O questionário é um instrumento de investigação que utiliza processos de recolha sistemática de 

dados, visando responder a uma questão-problema. É um método de recolha de dados, junto dos 

indivíduos sobre factos, ideias, comportamentos, preferências, sentimentos, expectativas e 

atitudes (Fortin, 1999, p. 364). Esta metodologia carece de respostas por escrito a questões que 

são colocadas aos participantes, ou seja, baseia-se numa série de perguntas aplicadas a uma 

amostra representativa do grupo que se pretende estudar.  

Relativamente à elaboração do questionário Aaker et al. (2001, s/p) afirmam que é necessário o 

cumprimento de algumas etapas:  

i) planear o que vai ser mensurado – evidenciar os objetivos da 

pesquisa, definir o assunto da pesquisa, determinar o que vai ser 

questionado sobre o assunto da pesquisa; ii) dar forma ao questionário 

– definir o conteúdo de cada pergunta e o seu formato; iii) texto das 

perguntas – estipular e avaliar cada uma das questões em termos de 

facilidade de compreensão, conhecimentos; iv) deslindar sobre o 

sequenciamento e aparência do questionário – dispor as perguntas por 

ordem adequada; v) pré-teste e correção de problemas – ler o 

questionário e verificar o seu sentido, avaliando se mensura o previsto 
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para ser mensurado; averiguar possíveis erros no questionário, 

realizar o pré-teste e corrigir/solucionar os problemas obtidos.  

O questionário que utilizámos tem questões fechadas, em que o indivíduo é submetido a escolhas 

de respostas possíveis, de escolha múltipla e semiabertas, ao qual responde sem se poder alargar 

na sua resposta. Quanto à escala utilizada, optamos pela de Likert, por ser do tipo de resposta 

psicométrica e ser a escala mais usada em pesquisas de opinião. Para analisar os dados utilizámos 

dois métodos estatísticos: o descritivo e o inferencial. O primeiro carateriza-se por envolver a 

organização, resumo e a representação dos dados, normalmente em tabelas e/ou gráficos e a 

análise inferencial preocupa-se com o raciocínio necessário para obter conclusões gerais, a partir 

dos dados.  

Por último procedemos à análise das respostas e ao tratamento dos dados para posteriormente 

retirarmos as conclusões da pesquisa.  

4.1 Amostra 
 

Quando realizamos uma investigação, podemos realizar a recolha de dados de toda a população 

ou de amostras dessa população. Normalmente, os investigadores, utilizam amostras, por uma 

questão de facilidade, de recursos materiais e/ou humanos (Almeida & Freire, 1997). As amostras 

devem ser representativas das caraterísticas da população, possibilitando análises, fazendo 

generalizações ou recolher ilações. Denomina-se método ou técnica de amostragem, o processo 

de criação da amostra. No momento da amostragem, devemos considerar a significância 

(referente ao tamanho da amostra, ou seja, ao número de participantes envolvidos no estudo) e a 

representatividade, (alusiva à qualidade da amostra, ou seja, ao grau de semelhança entre as 

caraterísticas da amostra e da respetiva população) (Fortin, 2009). 

A nossa amostra, é constituída por 41 profissionais de educação (Educadores de Infância) 

pertencentes aos estabelecimentos de ensino pré-escolar, do Agrupamento de Escolas da Sé, da 

cidade da Guarda. 

4.2 Procedimento 
 

Apesar de, inicialmente, pretendermos uma autorização prévia do Diretor do Agrupamento, foi a 

Coordenadora do Departamento que mediou a nossa ligação com os Educadores de Infância. 

Numa das reuniões de Departamento, a Coordenadora obteve autorização das docentes para nos 

facultar os contactos eletrónicos, pedindo-lhes que colaborassem preenchendo devidamente o 
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inquérito online. Guiámo-nos pelos princípios éticos, nomeadamente na clarificação dos objetivos 

da investigação, na obtenção do consentimento para a sua concretização e na proteção das 

identidades, tendo em vista a proteção de dados e o anonimato dos participantes.  

Pré testámos o inquérito enviando-o, previamente, a educadores de infância não incluídos na 

amostra, com a finalidade de testar a compreensão das questões. Todas foram percebidas pelo que 

não houve necessidade de reformulação de nenhuma questão. 

Após termos enviado um e-mail (Anexo 13) a solicitar colaboração no estudo, explicitando o 

objetivo do questionário, a área de integração e a sua finalidade (projeto de investigação 

intitulado: “Era uma vez aos olhos dos Educadores de Infância”), procedemos ao envio do link 

do inquérito aos 41 educadores contactados. Como a resposta foi escassa, num segundo momento, 

foi enviado um outro e-mail solicitando a colaboração de todas as Educadoras.  

Definimos um prazo de entrega, embora o tenhamos alargado de forma a obter uma amostra mais 

consistente. 

4.3 Apresentação do questionário elaborado 

O questionário que elaborámos era constituído por duas partes (Anexo 14). A primeira, visava 

recolher alguns dados específicos, como, idade, género, habilitações académicas e tempo de 

serviço. Relativamente à idade considerámos as categorias: entre os 20 e os 30 anos, entre os 31e 

os 40 anos, entre os 41 e os 50 anos e mais de 51 anos. Quanto ao género as categorias 

consideradas foram masculino e feminino. As categorias estabelecidas em relação às habilitações 

académicas foram os seguintes: doutorados; mestrados; licenciados e bacharéis. Os educadores 

podiam assinalar ainda a realização de cursos de complementos de formação ou de diplomas de 

estudos superiores. No que diz respeito ao tempo de serviço as categorias consideradas foram: 

entre 1 e 6 anos de serviço; entre 6 a 10 anos de serviço; de 10 a 16 anos de serviço; de 16 a 21 

anos de serviço e mais de 21 anos de serviço.  

 

A segunda parte do questionário, continha questões relacionadas com a utilização, recursos, 

importância e tipos de livros de histórias na pré-escola. Passamos a descrever as questões 

colocadas: 

Considera importante o uso do livro infantil na Educação Pré-Escolar? As categorias de 

resposta consideradas foram: muito importante; importante; pouco importante; nada importante. 

Achámos também pertinente registar qual a idade que o educador considera apropriada para o 

primeiro contacto com o livro infantil: Qual a idade que considera apropriada para o primeiro 

contacto com o livro infantil? As categorias consideradas foram: inferior a 1 ano; com 1 ano; 
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com 2 anos; com 3 anos; com 4 anos e com 5 anos. De forma a perceber se os educadores tinham 

contacto com a diversidade de livros infantis, quisemos saber, que tipo de livros conheciam. 

Assim, formulámos a questão: que tipos de livros infantis conhece? As categorias consideradas 

foram: livros de banho; livros brinquedo; livros de pano; livros álbum; livros de embalar; livros 

lúdico-didáticos; livros-teatro; livros máscara; livros perfurados; livros pop-up e outros. 

Quisemos também conhecer a regularidade com que os educadores de infância contavam histórias 

às crianças. Neste âmbito colocámos a questão: com que frequência utiliza o livro como 

ferramenta pedagógica? As categorias consideradas foram: nunca; 1 vez por semana; 2 a 3 vezes 

por semana; 4 a 5 vezes por semana; todos os dias. Outra das questões que também era essencial 

perceber era se os Educadores de Infância recorriam a algum tipo de suporte, ferramenta, meio, 

apoio ou recurso pedagógico para a narrativa de uma história. Assim, perguntámos: em alguns 

momentos da utilização do livro infantil são utilizadas ferramentas pedagógicas? As categorias 

consideradas foram: sim; não. Ainda neste âmbito, quisemos averiguar quais as ferramentas que 

utilizavam, visto existirem cada vez mais materiais lúdicos na área da pedagogia, questionando 

aos que responderam sim: se “Sim”, quais? As categorias consideradas foram: fantoches; teatro 

de sombras; dedoches; teatro de papel chinês (Kamishibai); cubos contadores de histórias e outras 

ferramentas.  

Sendo um estudo sobre livros infantis e a sua importância, colocámos ainda questão: de quantos 

livros infantis dispõe a sala de pré-escolar onde exerce a sua atividade profissional? Ao 

abordarmos a importância dos livros, implicitamente, necessitamos saber se as salas de educação 

pré-escolar, dispõem de livros diversos e em quantidade suficiente, para que ocorra a 

possibilidade de contato, desde muito cedo. As categorias consideradas foram: entre 11 a 20 

livros, entre 21 a 30 livros e mais de 30 livros. De acordo com a questão anterior, achámos 

pertinente saber se: está satisfeito com a quantidade de livros disponíveis? As categorias desta 

pergunta foram: pouco satisfeito, satisfeito e muito satisfeito.  

4.4 Apresentação e discussão de resultados  
 

Apesar de, tal como referimos anteriormente, no momento de envio dos questionários, termos 

explicitado o objetivo da investigação e assegurado que as respostas estavam protegidas pelo 

anonimato, nem todos os questionários foram devolvidos devidamente preenchidos. Constatámos 

que houve alguma resistência ao preenchimento dos mesmos, tendo obtido 30 respostas no 

universo dos 41 educadores. Começamos por apresentar os resultados obtidos. 

4.4.1 Dados pessoais/profissionais 
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A amostra é constituída por 27 sujeitos do género feminino e de idade superior a 51 anos, com 

mais de 21 anos de serviço, e desempenham funções na rede pública. Relativamente à idade, 

todos os educadores de infância estão na categoria de mais de 51 anos de idade.  

Constatámos, assim, que os educadores de infância respondentes são uma população envelhecida, 

reflexo, por um lado do envelhecimento no Interior de Portugal e por outro da alteração da 

legislação em Portugal que aumentou a exigência de idade e tempo de serviço para a obtenção de 

reformas. 

Quanto ao género, verificámos que todos os profissionais de educação de infância, são do género 

feminino. Este facto é consequência visível da misoginia do Estado Novo em que o ensino pré-

primário e primário estava destinado quase exclusivamente ao sexo feminino, criando um 

estereótipo relativo à profissão do educador. 

No que concerne ao tempo de serviço, todos os educadores de infância respondentes se situaram 

na categoria mais de 21 anos de serviço. Este facto, está associado às idades avançadas, que 

implicam uma enorme dificuldade de inserção de novas gerações no ativo.  

A tabela 1 apresenta os resultados que descrevem dados profissionais, em que o N representa a 

frequência com a percentagem correspondente. 

Tabela 1 - Dados pessoais/profissionais 

  N % 

Habilitações literárias 

Bacharelato em Educação de Infância 3 11,1 

Bacharelato e Complemento de Formação em Educação 
de Infância 

12 44,4 

Bacharelato e Diploma de Estudos Superiores 
Especializados (DESE/CESE) 

4 14,8 

Licenciatura em Educação de Infância 5 18,5 

Mestrado 3 11,1 

Número de crianças com que trabalha 

Até 10 crianças 6 22,2 

De 11 a 15 crianças 15 55,6 

De 16 a 20 crianças 2 7,4 

Mais de 25 crianças 3 11,1 

Faixa etária do grupo de crianças com 
que trabalha 

3 anos 2 7,4 

4 anos 2 7,4 

5 anos /6, anos 4 14,8 

3/6 anos (grupo heterogéneo) 17 63,0 

 

No que diz respeito às habilitações académicas, a maioria (44,4%) possui como formação o nível 

académico de bacharelato com realização posterior de curso de complementos de formação em 

educação de infância, seguindo-se 18,5% de licenciados, 14,8% que possuem bacharelato com 
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aquisição posterior de diploma de estudos superiores especializados e 11,1% que possuem apenas 

o nível de bacharelato em educação de infância, sem qualquer formação posterior. Com a mesma 

percentagem (11,1%) surgem educadores que possuem o nível académico de mestrado como 

formação. A maioria das respostas indica que o grau académico que possui é o bacharelato, dado 

que, em função da idade das educadoras, era o nível mínimo de educação exigido para exercerem 

a profissão.  

4.4.2 Questões específicas: histórias infantis 
 

Quanto à questão específica formulada na segunda parte do questionário: histórias infantis/ 

importância do livro infantil, as respostas foram praticamente unânimes, considerando o livro 

infantil uma ferramenta pedagógica, que os educadores não descuram. Observamos, olhando a 

Tabela 2, que foi considerado muito importante por 92,6% dos educadores, importante por 3,7% 

educadores e pouco importante também por 3,7% educadores. O conjunto de respostas vai de 

encontro ao pressuposto da nossa investigação, ou seja, o livro infantil é considerado pelos 

educadores de infância, uma ferramenta pedagógica de extrema importância. 

Ainda nesta tabela, constatámos que para a idade apropriada para o primeiro contacto com o 

livro infantil, a maioria dos educadores (66,7%) considera que a idade indicada deve ser inferior 

a um ano; 25,9% consideram que o primeiro contacto deve ser com 1 ano e 7,4% consideram que 

deve ser aos 2 anos. Com esta análise, podemos aferir que quanto mais cedo for a interação com 

o livro infantil, maior é o contributo em todos os domínios do seu desenvolvimento intelectual.  

Tabela 2 - Dados específicos – histórias infantis – importância do livro infantil 
 

N % 

Considera importante o uso do livro infantil na Educação 
Pré-Escolar? 

Pouco Importante 1 3,7 

Importante 1 3,7 

Muito importante 25 92,6 

Qual a idade que considera apropriada para o primeiro 
contacto com o livro infantil? 

Inferior a 1 ano 18 66,7 

1 ano 7 25,9 

2 ano 2 7,4 
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De facto, os educadores de infância (92,6%) consideram o uso do livro infantil muito importante 

tendo um conhecimento profundo da sua importância e dos benefícios das histórias infantis. Estas, 

permitem às crianças momentos de afetividade e de partilha. As crianças ao utilizarem o livro 

com frequência reforçam laços de afecto e momentos de intimidade (Albuquerque, 2000, p.14). 

Mostram ainda estar conscientes de que um leitor se forma desde o berço e se torna necessário 

que a criança tenha contacto com livros infantis desde cedo (66,7% responderam que o primeiro 

contacto deve acontecer em idade inferior a um ano), pois a criança desenvolve a linguagem e o 

vocabulário, através da visão das imagens/ilustrações.  

A este respeito, Traça (1992, p.77) afirma que: nos primeiros anos, quase ao mesmo tempo que o 

urso ou o guizo, o livro deve ser um objecto familiar no ambiente que a rodeia, que pode tocar, 

cheirar, manusear. No mesmo âmbito, se pronunciam Papalia et al. (2001, p.226):   

desde muito cedo, a maioria dos bebés gostam que leiam para eles e a 

frequência com que os pais e outras figuras parentais o fazem, bem 

como o modo como o fazem pode influenciar a qualidade do seu 

discurso, e eventualmente, a qualidade da leitura (…) as crianças que 

aprendem a ler mais cedo são, geralmente as cujos pais liam para elas 

frequentemente quando eram pequenas. 

A tabela 3 representa os resultados obtidos à pergunta: que tipos de livros infantis conhece? 

Verificamos que a maioria se encontra por dentro da tipologia existente nesta temática. O livro 

de pano, o livro-álbum e o lúdico-didático é conhecido por todos os educadores que responderam 

ao questionário. Os livros máscara e os pop-up são os menos conhecidos. Constatamos ainda que, 

para além dos mencionados, 14,8% dos inquiridos conhecem outros tipos de livros.  

Tabela 3 - Tipos de livros infantis 

 N % 

Livro de banho 23 85,2 

Livro-brinquedo 26 96,3 

Livro de pano 27 100,0 

Livro-álbum 27 100,0 

Livro de embalar 14 51,9 

Livros lúdico-didático 27 100,0 

Livro-teatro 19 70,4 

Livro máscara 8 29,6 

Livro perfurado 16 59,3 

Livro Pop-Up 10 37,0 

Outro(s) 4 14,8 
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O mercado, cada vez mais abundante em recursos pedagógicos, não descurou o livro infantil, 

existindo a este nível, uma diversificada panóplia, que os educadores mostram conhecer 

amplamente. Conforme podemos verificar na notícia publicado pelo jornal Público, no dia 20 de 

dezembro de 2015, por Rita Pimenta: livros ilustrados, álbuns, livros-jogos, livros-brinquedos, 

histórias (só) visuais, livros-objectos, pop-ups, livros interactivos e livros-livros enchem, nas 

livrarias e nas grandes superfícies, os espaços cada vez mais alargados dedicados ao público 

infanto-juvenil. O livro infantil está diferente, mas continua a ser um bom primeiro olhar sobre 

o mundo.   

Face à questão: Em alguns momentos da utilização do livro infantil são utilizadas ferramentas 

pedagógicas? todos os educadores responderam afirmativamente (tabela 4). À questão 

complementar a esta: Se “Sim”, quais?  a maioria (96,3%) diz recorrer a fantoches; seguindo-se 

66,7% que utilizam o teatro de sombras; 44,4% que usam dedoches; 25,9% que empregam os 

atuais cubos contadores de histórias; 22,2 % que utilizam os tapetes contadores de histórias; 

14,8% que recorrem ao teatro de papel chinês (Kamishibai) e 22,2 % que referem utilizar outras 

ferramentas. Constatamos, assim, que para além dos recursos mencionados, alguns educadores 

de infância, conhecem e recorrem a outro tipo de recurso.  

Embora a maior parte dos educadores refira os fantoches, outros recursos são também conhecidos 

deles. Isto significa que todos valorizam a existência de diversos recursos que utilizam para 

aumentar a eficácia das histórias com intencionalidade educativa. O fantoche, foi a ferramenta 

mais escolhida pelos educadores. Também o texto seguinte da Direção Geral do Ensino Básico e 

Secundário (s/d, p.55 e 56), refere essa importância,  

(…) através de um fantoche: pode ser superada uma timidez que 

dificultava a comunicação. Podem ser expressos sentimentos antes 

difíceis de exprimir, porque o fantoche passa a ser o foco da atenção, 

em vez da criança que o manipula. Ela fala através dele, fala com ele 

e às vezes atribui-lhe papéis que não têm nada a ver com a sua 

caraterização. O processo criativo que envolve a manipulação de 

fantoches estimula o desenvolvimento da linguagem e do pensamento e 

faz com que a criança aprenda a tomar decisões, a expressar-se, para 

além de: canalizar a imaginação infantil; descarregar tensões 

emocionais; resolver conflitos de ordem afetivo emocional; ampliar as 

experiências; ampliar o vocabulário; desenvolver a atenção, a 

observação, a imaginação, a perceção da relação entre causa e efeito, 
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a perceção do BEM e do MAL, de outros valores e o interesse por 

histórias e teatro. 

No que diz respeito à frequência da utilização de livros infantis como ferramenta pedagógica 

verificámos analisando a tabela 4, que 51,9% dos educadores conta histórias todos os dias, 25,9% 

fá-lo 4 a 5 vezes por semana e 22,2% o faz 2 a 3 vezes por semana. 

Tabela 4 - Regularidade da utilização do livro infantil e quantidade dos mesmos por sala 

 N  % 

Com que frequência utiliza o livro como ferramenta pedagógica? 
2 a 3 vezes por semana 6 22,2 
4 a 5 vezes por semana 7 25,9 
Todos os dias 14 51,9 

De quantos livros infantis dispõe a sala de pré-escolar onde exerce a 
sua atividade profissional? 

Entre 11 – 20 livros 3 11,1 
Entre 21 – 30 livros 5 18,5 
Mais de 30 livros 18 66,7 

Está satisfeito com a quantidade de livros disponíveis? 
Pouco satisfeito 6 22,2 
Satisfeito 17 63,0 
Muito satisfeito 4 14,8 

 

O facto de a maioria dos educadores contarem histórias diariamente (51,9%) ou quase diariamente 

(25,9%) e as utilizarem intencionalmente como ferramentas pedagógicas mostra que estão 

conscientes do grande poder de motivação e de incremento na imaginação e criatividade que as 

mesmas desempenham. De acordo com Mateus et al., (s.d.) o Educador deve contar histórias,  

dentro do espaço escolar, não somente com seu caráter lúdico, muitas 

vezes exercitado em momentos estanques da prática, como a hora do 

conto ou da leitura, mas adentrar a sala de aula, como metodologia 

que enriquece a prática docente, ao mesmo tempo em que promove 

conhecimentos e aprendizagens múltiplas (p. 56). 

Em relação à quantidade de livros na sala de educação pré-escolar, observamos que a maioria 

dos educadores inquiridos (66,7%) tem mais de 30 livros disponíveis, seguindo-se 18,5% que 

referem ter entre 21 a 30 livros e 11,1% que dizem possuir entre 11 a 20 livros. O grau de 

satisfação relativo à quantidade dos livros por sala é de satisfeito (63%); muito satisfeito (14,8%) 

e pouco satisfeito (22,2%). A existência dos livros em ambiente pré-escolar e escolar é um motivo 

de satisfação por parte dos educadores e a sua relevância é demonstrada no Manifesto da 

Biblioteca Escolar (1999, p. 3), ao afirmar que a biblioteca escolar é essencial a qualquer 

estratégia a longo prazo nos domínios da literacia, educação, informação e desenvolvimento 

económico, social e cultural. 
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4.5 Análise inferencial 
 

A análise inferencial, como referimos anteriormente, é o processo através do qual se retiram 

conclusões ou generalizações sobre uma determinada população em estudo, recorrendo a 

informações da amostra. As abreviaturas estatísticas utilizadas foram: N, frequência; M, média; 

dp, desvio-padrão; Min, mínimo; Máx, máximo e Sig, significância. O valor considerado para 

referência na significância foi de 0.05 (se maior, não existe significância; se menor existe). Este 

valor, representado por “p”, significa, a correlação de Pearson, através do qual se mede a 

intensidade e a direção linear entre duas variáveis.  

As questões seguidamente relacionadas foram as únicas (tendo em consideração a amostra), que 

tornaram possível utilizar a análise inferencial, de forma a obter resultados válidos.  

 

Habilitações literárias vs. questão: considera importante o uso do livro infantil na Educação 

Pré-Escolar? 

Constatamos, conforme os resultados apresentados na tabela 5, que os educadores de infância 

com habilitações literárias ao nível do Bacharelato e Complemento de Formação em Educação 

de Infância, são os que atribuem um menor nível de importância ao uso do livro infantil na 

educação pré-escolar, no entanto, este resultado não se revela estatisticamente significativo, uma 

vez que p=0,70 (>0.05).  

Tabela 5 - Relação da questão habilitações com a importância do uso do livro infantil 

 N M DP Min Max Sig 
Bacharelato em Educação de Infância 3 4,00 0,00 4 4 

0,70 

Bacharelato e Complemento de Formação em Educação de 
Infância 

12 3,75 0,62 2 4 

Bacharelato e Diploma de Estudos Superiores Especializados 
(DESE/CESE) 

4 4,00 0,00 4 4 

Licenciatura em Educação de Infância 5 4,00 0,00 4 4 
Mestrado 3 4,00 0,00 4 4 

 

 

Número de crianças com que trabalha vs. questão: com que frequência utiliza o livro como 

ferramenta pedagógica? 

Verificamos, através dos resultados expressos na tabela 6, a existência de uma relação positiva 

entre a variável número de crianças com que trabalha, e a variável de frequência de utilização 

do livro como ferramenta pedagógica, ou seja, associado ao aumento dos níveis de utilização do 

livro como ferramenta pedagógica está associado o aumento do número de crianças com que os 

educadores de infância trabalham.  
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Tabela 6 - Relação da questão número de crianças por sala com a frequência do uso do livro como 
ferramenta pedagógica 

 Número de crianças com que trabalha 

Com que frequência utiliza o livro como 
ferramenta pedagógica? 

 p 0,22 
Sig. 0,27 
 n 26 

 

Embora se constate uma reação de associação entre as duas variáveis referidas, o resultado não 

se revela estatisticamente significativo, uma vez que p=0,22 (>0.05). 

Habilitações literárias vs questão: com que frequência utiliza o livro como ferramenta 

pedagógica? 

Constata-se (tabela 7) que os docentes com habilitações literárias de Bacharelato e Diploma de 

Estudos Superiores Especializados (DESE/CESE), são os que utilizam com mais frequência o 

livro como ferramenta pedagógica. Mais uma vez, apesar da associação, não existe uma relação 

estatisticamente significativa, uma vez que p=0,08 (>0.05). 

 

Tabela 7 - Relação da questão habilitações com a frequência do uso do livro 

 N M dp Min. Max. Sig. 

Bacharelato em Educação de Infância 3 4,00 1,00 3 5 

0,08 

Bacharelato e Complemento de Formação em Educação de 
Infância 

12 3,92 0,90 3 5 

Bacharelato e Diploma de Estudos Superiores Especializados 
(DESE/CESE) 

4 5,00 0,00 5 5 

Licenciatura em Educação de Infância 5 4,80 0,45 4 5 
Mestrado 3 4,33 0,58 4 5 

 

Número de crianças com que trabalha. vs. questão: de quantos livros infantis dispõe a sala de 

pré-escolar onde exerce a sua atividade profissional? 

Observa-se (tabela 8), de novo, uma reação positiva entre a variável número de crianças com que 

trabalha, e a variável de disponibilidade do número de livros infantis, ou seja, associado ao 

aumento dos níveis de disponibilidade dos livros infantis, encontra-se associado o aumento do 

número de crianças com que os sujeitos trabalham. Apesar da associação existente, o resultado 

não se revela estatisticamente significativo, uma vez que p=0,15 (>0.05). 
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Tabela 8 - Relação da questão número de crianças por sala com a quantidade de livros existente na sala 

 De quantos livros infantis dispõe a sala da 
pré-escola onde trabalha?  

Número de crianças com que trabalha 
p 0,15 
Sig. 0,48 
n 25 

 

5. Limitações do estudo  
 

A amostra, para além de pequena, revelou-se extremamente homogénea, a nível das variáveis 

idade, género e tempo de serviço. Esta homogeneidade, acabou por não permitir um estudo mais 

aprofundado e relevante do que pretendíamos acerca do tema central. Sugerimos que futuros 

estudos acerca do tema sejam realizados com uma amostra por conveniência que permitirá 

escolher antecipadamente os educadores a participar no estudo procurando variedade de idades, 

género e tempo de serviço.  

Entendemos ainda que os questionários deveriam ter sido complementados com uma entrevista 

às educadoras participantes que ajudaria a esclarecer alguns pontos. 

A metodologia utilizada neste estudo, não permitiu uma correta avaliação sobre o tema em causa. 

Assim, para futuros investigadores, é no nosso entender, fundamental, efetuar uma investigação-

ação, propondo, por exemplo, atividades que incentivem as crianças ao manuseamento do livro 

infantil, verificando posteriormente a sua aceitação e os seus resultados nos diversos tipos de 

desenvolvimento. 

Corroborando com Oliveira e Cardoso (2009, p.90), o processo de investigação-ação permite a 

realização de um conjunto de fases, tais como: planificação – ação – observação – reflexão, e 

implica a realização de tantos ciclos quanto aqueles que sejam necessários para alcançar as 

mudanças pretendidas ou a melhoria dos resultados.  

Outra dificuldade obtida foi a incapacidade de perceber se o livro infantil foi oportuno no 

desenvolvimento das crianças a longo prazo. A distância temporal envolvida na realização deste 

trabalho, não nos permitiu aferir este item. Fica a sugestão de uma investigação longitudinal para 

podermos tecer considerações mais objetivas sobre a importância do livro infantil no 

desenvolvimento intelectual das crianças.  
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6. Conclusões   
 

Como futura profissional de educação e de acordo com o estudo elaborado, após ter apresentado 

os dados recolhidos e de realizar a análise interpretativa, percebi que o livro infantil é uma 

ferramenta pedagógica importante que vem sendo utilizada ao longo do tempo, pelos educadores, 

com mais tempo de serviço na área, logo, a sua experiência é um sinal inestimável da sua validade 

como auxílio ao sucesso educativo no contexto pré-escolar.  

Apesar do estudo não ser conclusivo, devido aos fatores que enumerei anteriormente, é por demais 

evidente a importância e o tempo que os educadores atribuem ao livro infantil.  

Partindo das respostas obtidas, o ideal será utilizar o livro com bastante frequência e proporcionar 

contacto com o maior espectro possível relativamente à tipologia dos livros infantis. Sabendo que 

o recurso a ferramentas pedagógicas para contar histórias estimula a criatividade e a imaginação, 

espero diversificar os recursos, não me limitando a ler uma simples história.  

Percebi, ao longo do estágio e do trabalho (preparação e realização), que existe uma infinidade 

de livros infantis, para as mais diversas idades e públicos e que é possível e desejável 

complementar uma história com variadas ferramentas pedagógicas de valor inestimável, que 

auxiliam o educador a dotar os seus educandos de conteúdos indispensáveis a uma 

aprendizagem/crescimento de sucesso.   

Futuramente, no decorrer da minha atividade profissional, perspetivo, uma forte utilização do 

livro infantil e das suas componentes adjuvantes, complementando as histórias com as diversas 

ferramentas lúdicas, visando captar a atenção e estimular o desenvolvimento das crianças na sua 

plenitude. Para além dos recursos tradicionais e atendendo ao facto de as crianças hoje em dia 

integrarem a geração de nascidos digitais, utilizarei também técnicas de informação e 

comunicação juntando assim o melhor de dois mundos: histórias e tecnologias digitais. 

As crianças gostam de histórias e precisam delas para desenvolverem o seu pensamento e para 

darem sentido ao mundo, identificando-se com os personagens e sentindo-se acompanhadas por 

eles nas suas vivências.  

Apesar da escassez de dados existente, ficou evidente o valor que os educadores com maior 

experiência encontram no livro infantil, confirmando assim, toda uma tradição popular que 

sempre existiu na transmissão de histórias variadas aos mais novos.  
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Conclusão geral 
 

No computo geral, a prática de ensino supervisionada foi essencial, quer a nível da aplicação de 

conteúdos e estratégias, mas também a nível emocional, sendo muito enriquecedor para a 

profissão futura.  

Não é o educador também um contador de histórias formal? Vejamos, o que anteriormente era 

conhecimento passado através de histórias, que as gerações mais velhas passavam para as mais 

novas, foi-se perdendo ao longo do tempo. Em seu lugar, os educadores vieram ocupar esse 

espaço.  

As novas histórias, são passadas pelos educadores baseadas no conhecimento adquirido de forma 

mais estruturada. O conhecimento empírico passado ao longo das gerações pela via oral, foi 

substituído por uma nova metodologia mais estruturada e de base científica, os educadores são os 

contadores de histórias da época moderna. Só por si, este facto, encerra uma preponderância 

absolutamente decisiva na formação das novas gerações. Os valores e os códigos morais passados 

iram determinar a história do nosso futuro enquanto sociedade. 

O caminho foi longo, mas a recompensa é incomensurável. Durante cinto anos fomos adquirindo 

e consolidando conhecimentos que, no futuro, vão influenciar não só a nossa vida, mas também 

a vida de todos com quem nos iremos cruzar.  

Para terminar, uma frase cantada pela tuna académica Guarda, a “OPPIDANA”, ajuda a definir 

todo o nosso percurso académico. 

“Deixas um pouco de menina e levas um pouco mais de mulher…” 
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Anexo 1 



 
 

 PLANO DE ATIVIDADE                                 
Prática de Ensino Supervisionada 

 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Prof./Educador Cooperante: Francisca Oliveira 

Aluno: Ana Cláudia Dinis  Local de Estágio: Jardim – de – Infância da Sequeira 

Nível de Ensino: Educação Pré-Escolar Data: 20-11-2017 

Turma/Grupo: Sala B (3, 4 e 5 anos) Tempo: Período da Manhã/Período da Tarde 

Área/ Domínio Objetivos Conteúdos Atividades/Estratégias Recursos Avaliação 

Área da 

Formação 

Pessoal e 

Social; 

 

Área de 

Expressão e 

Comunicação: 

Domínio da 

Linguagem 

Oral e 

Sensibilizar para a 

importância da família; 

 

Estimular os valores da 

partilha e solidariedade; 

 

Promover a cooperação 

em jogos de grande grupo;  

 

Proporcionar uma 

atividade diferente 

 

 

Dia do Pijama; 

 

A Família. 

 

 

 

Diálogo sobre a família; 

 

Jogos da Missão Pijama; 

 

Atividade “Um Amor de Almofada”;  

 

História: Viviana – Rainha do Pijama; 

e colocam-se questões às crianças e/ou 

pedimos que recontem a história; 

 

Festa do pijama. 

Botão; 

Botões 

plastificados; 

Almofada; 

Tintas; 

Marcadores 

de Feltro; 

História; 

Canção. 
 

 

Direta; 

Fotografias. 
  



Abordagem à 

Escrita; 

 

Domínio da 

Educação 

Artística – 

Subdomínio 

das Artes 

Visuais 

 

Área do 

Conhecimento 

do Mundo; 

relativamente ao dia do 

pijama. 

 

Celebrar o Dia do Pijama. 

 

 

 

 

 

 Sumário: 
 
Processo de Operacionalização: 

No período da manhã realizam as habituais rotinas. De seguida, relembramos o diálogo sobre a importância da família com 

as crianças relacionando o dia em questão, colocamos questões às crianças acerca dos objetos importantes que trouxeram de 

casa. Mais tarde, reúnem-se as três salas e no hall de entrada realizam-se os seguintes jogos (ver anexo abaixo): 

 Quem tem o botão; 



 
*Aula de coadjuvação de Expressão – Musical. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jogo do “Salta o Botão”. 

No período da tarde, questionamos as crianças sobre os símbolos que representam a família (coração, casa, mãos dadas, 

laços…) e seguidamente com auxílio procedemos à atividade “Um Amor de Almofada”: pintam/desenham na almofada os 

símbolos que representam tudo relacionado com a família, como por exemplo: amor – coração; família – casa; amizade – 

mãos dadas/laços… e os nomes de cada um, pois o objetivo é a almofada ficar na sala de forma permanente, de modo a que 

as crianças nunca se esqueçam do dia do pijama e da importância da família. Visualizamos e contamos a história: Viviana – 

Rainha do Pijama e colocamos questões às crianças e/ou pedimos que recontem a história. 

Por fim, fazemos uma pequena festa do pijama na sala: as crianças ouvem e dançam a coreografia da canção do Dia do 

Pijama – Átoa (canção do ano 2017). 
 



Anexo: 
 
Quem tem o Botão? 
Trata-se de uma atividade onde participam todos sentados num círculo. As crianças fecham os olhos e põem as mãos abertas atrás das costas. A 

professora ou educadora dá a volta ao circulo, deixa o botão do Pijama do Quincas, sem ninguém ver, nas mãos de uma criança e vai sentar-se de 

novo e diz: 

“Abram os olhos e ponham as mãos fechadas à vossa frente”. 

A professora ou educadora começa dizendo o nome de uma criança (que não seja o nome da criança onde deixou o botão) e inicia uma espécie de 

canto/cantilena. 

Por exemplo, chama pela Joana! E diz: 

- Joana! 

A Joana responde: 

- Quem eu? 

A professora diz. 

- Tu tens o botão! 

A Joana responde: 

- Não tenho não! (e abre as mãos para confirmar, as outras crianças continuam com as mãos fechadas à sua frente). 



Logo de seguida, todos dizem: 

- Quem tem, então? 

Agora, passa a ser a Joana a chamar o nome de outro menino da sala, para tentar adivinhar quem tem o botão. Por exemplo, o Ricardo. E diz: 

- Ricardo! 

O Ricardo responde: 

- Quem eu?  

E a cantilena continua... Até que se descobre quem tem o botão, essa criança em vez de dizer: “Não tenho não!”, diz: “Está na minha mão!” E 

mostra. O jogo pode continuar do princípio, se foi por exemplo o Pedro que adivinhou, é ele agora que vai andar à volta do círculo para escolher 

uma das crianças onde vai colocar o botão, sem ninguém ver, e o jogo começa e continua da mesma forma. Para crianças mais pequenas, uma 

auxiliar pode inicialmente ajudar a modelar o jogo, sentando-se sucessivamente ao lado da criança que é chamada para a ajudar a responder e a 

nomear outra criança. 



 
 
 

Jogo “Salta o Botão”  
Material: 

- Cartão ou papelão e papel colorido 

- Marcador 

- Tesouras 



- Bacia ou tampa para desenhar o botão 

Faça alguns botões gigantes, pintando, colando papel colorido ou tecido em papelão grosso ou cartão resistente, usando uma tampa ou bacia para 

marcar a forma do botão. 

Como jogar? 

Coloque os botões espalhados pelo chão. A ideia é pedir às crianças (nomeando cada uma à vez) para se movimentar de um botão para outro. 

Pode pedir para se deslocarem a caminhar, a saltar ou a gatinhar, dizendo qual a cor do botão para onde se devem mover. Também pode fazer 

perguntas: Qual é a cor do botão para onde queres ir? Podes ir para o botão vermelho? Podes ir como se fosses (indicar o nome de um animal: 

gato, cobra, canguru, etc...). 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 



 
 

 PLANO DE ATIVIDADE                                 
Prática de Ensino Supervisionada 

 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Prof./Educador Cooperante: Francisca Oliveira 

Aluno: Ana Cláudia Dinis  Local de Estágio: Jardim – de – Infância da Sequeira 

Nível de Ensino: Educação Pré-Escolar Data: 30 – 10 – 2017 e 31 – 10 – 2017  

Turma/Grupo: Sala B (3, 4 e 5 anos) Tempo: Período da Manhã/Período da Tarde 

Área/ Domínio Objetivos Conteúdos Atividades/Estratégias Recursos Avaliação 

Área da 

Formação 

Pessoal e 

Social; 

 

Área de 

Expressão e 

Comunicação: 

Domínio da 

Linguagem 

Oral e 

Conhecer a história e os 

símbolos relacionados 

com o Halloween; 

 

Conhecer um método de 

fabrico de doce de 

abóbora; 

 

Fomentar nas crianças o 

gosto pelos eventos 

sociais/festividades; 

 

Receita do 

Doce de 

Abóbora; 

 

Doce de 

Abóbora; 

 

 

 

 

 

Decorar a sala; 

 

Fazer o doce de abóbora; 

 

Técnica do pontilhismo; 

 

Analisar poema do dia das bruxas. 

Enfeites de 

Halloween; 

 

Receita do 

Doce de 

Abóbora; 

 

Folha com 

Fantasmas; 

 

Guache; 

 

 

Registos; 

Desenho; 

Fotografias. 

  . 



Abordagem à 

Escrita; 

 

Domínio da 

Educação 

Artística; 

 

 

Área do 

Conhecimento 

do Mundo; 

Desenvolver a motricidade 

fina através da técnica do 

pontilhismo; 

 

Incutir a componente 

cultural nos hábitos de 

recreio das crianças, 

através de um poema. 

 

 

Paus 

redondos; 

 

 

 

 

 

Doce de 

Abóbora; 

 

Poema. 

 

 Sumário: 

 

Processo de Operacionalização:  

Segunda-feira (30-10-2017): 

• Rotinas da Manhã e Aula de Música; 

• Decoração da sala com enfeites de Halloween; 

• Questionar as crianças sobre: 

→ Quais os símbolos do Dia das Bruxas; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ A receita do doce de abóbora; 

• Realização do doce de abóbora; 

• Decorar fantasmas facultados às crianças com a técnica pontilhismo, através de paus, com tinta guache (ver anexo); 

Terça – feira (31/10/2017): 

• Realização das habituais rotinas; 

• Distribuição do doce de abóbora com as crianças aos meninos do 1º ano do 1º Ciclo; 

• Leitura do poema alusivo ao Dia das Bruxas (ver anexo).  
 



Anexos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 



 
 

 PLANO DE ATIVIDADE                                 
Prática de Ensino Supervisionada 

 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Prof./Educador Cooperante: Francisca Oliveira 

Aluno: Ana Cláudia Dinis  Local de Estágio: Jardim – de – Infância da Sequeira 

Nível de Ensino: Educação Pré-Escolar Data: 16 de janeiro 2018 

Turma/Grupo: Sala B (3, 4 e 5 anos) Tempo: Período da Manhã/Período da Tarde 

Área/ Domínio Objetivos Conteúdos Atividades/Estratégias Recursos Avaliação 

Área de 

Formação 

Pessoal e Social; 

 

Área de 

Expressão e 

Comunicação: 

Domínio da 

Linguagem Oral 

e Abordagem à 

Escrita; 

Sensibilizar as crianças para a 

importância da água no dia a dia e 

na sua vida; 

Reconhecer a importância da água 

na vida do planeta; 

Alargar os conhecimentos sobre a 

água; 

Estimular o desenvolvimento de 

atitudes científicas e de hábitos de 

pesquisa, a partir do estudo do 

fenómeno do arco-íris; 

 

 

 

 

O arco-íris. 

A água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arco-íris em papel de 

lustro. 

 

Contar a história “O 

homem de água”. 

Canetas de 

feltro; 

Lápis de Cor; 

Folha com arco-

íris; 

Papel de lustro; 

Tesoura; 

Cola: 

Quadro; 

Livro. 

Registos; 

Desenho; 

Fotografias. 

  . 



Domínio da 

Educação 

Artística:  

Subdomínio das 

Artes Visuais; 

 

Subdomínio do 

Jogo Dramático/ 

Teatro; 

 

. 

 

 

Área do 

Conhecimento 

do Mundo; 

Explorar diferentes técnicas de 

expressão plástica, nomeadamente, 

para a descoberta da formação das 

cores; 

 

Recriar experiências da vida 

quotidiana e situações imaginárias; 

 

Experimentar situações de faz-de-

conta, por iniciativa própria e/ou a 

partir de diferentes estímulos; 

 

Proporcionar a vivência de um clima 

democrático baseado no diálogo, na 

partilha, na cooperação, na  

entreajuda e na solidariedade; 
 

Valorizar o meio ambiente; 

 

Desenvolver a capacidade de 

 

 

 



aprender exercitando a memória, a 

atenção e o pensamento; 

 

Promover a reflexão sobre os 

valores expressos nas histórias; 

 

Estimular o interesse pelo ato de 

ouvir histórias; 

 

Favorecer momentos de prazer em 

grupo; 

 

Enriquecer o imaginário infantil; 

 

Favorecer o contato com textos de 

qualidade literária. 

 

 

  

 



 

 
Anexo: 
 
 
 

Processo de Operacionalização: 

As crianças realizam as habituais rotinas e terminam o trabalho do arco-íris do dia anterior (ver anexo abaixo). 

Contamos a história “O Homem de Água”, colocando questões sobre a água e sobre o livro. 

Por fim, as crianças brincaram ao faz-de-conta nos diferentes . 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 



 
 

 PLANO DE ATIVIDADE                                 
Prática de Ensino Supervisionada 

 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Prof./Educador Cooperante: Francisca Oliveira 

Aluno: Ana Cláudia Dinis e Joana Oliveira Local de Estágio: Jardim – de – Infância da Sequeira 

Nível de Ensino: Educação Pré-Escolar Data: 04-12-2017; 05-12-2017; 06-12-2017 

Turma/Grupo: Sala B (3, 4 e 5 anos) Tempo: Período da Manhã/Período da Tarde 

Área/ Domínio Objetivos Conteúdos Atividades/Estratégias Recursos Avaliação 

Área da 

Formação 

Pessoal e 

Social; 

 

Área do 

Conhecimento 

do Mundo; 

 

Área de 

Expressão e 

• Estimular a socialização;  

• Identificar os símbolos 

do Natal; 

• Compreender o 

significado do Natal; 

• Participar de atividades 

que envolvam histórias, 

brincadeiras e canções 

para despertar e esclarecer 

curiosidades sobre o 

Natal; 

 

 

 

 

 

 

Natal. 

 

Recriação das histórias de Natal; 

 

Construção de um Boneco de 

Neve; 

 

Ensaios de Natal. 

 

 

Imagens do 

Presépio; 

Tesoura; 

Cola; 

Folha Branca 

A4; 

Fichas com 

atividades; 

Meia; 

Arroz; 

 

 

Direta: 

Desenho; 

Registo do 

comportamento 

das crianças; 

Registo 

fotográfico. 

 



Comunicação: 

Domínio da 

Linguagem 

Oral e 

Abordagem à 

Escrita; 

 

Domínio da  

Matemática; 

 

Domínio da 

Educação 

Artística – 

Subdomínio 

das Artes 

Visuais; 

Subdomínio da 

Dramatização; 

Subdomínio da 

Dança. 

• Produzir trabalhos 

artísticos, utilizando a 

linguagem do desenho, da 

pintura, da colagem, da 

construção, 

desenvolvendo o gosto, o 

cuidado e o respeito pelo 

processo de produção e 

criação; 

• Promover e estimular a 

linguagem oral; 

• Estabelecer e ampliar as 

relações sociais; 

• Desenvolver atenção e a 

criatividade; 

• Praticar a coordenação 

motora fina e ampla; 

• Desenvolver a expressão 

corporal; 

• Produzir texto a partir de 

Botões; 

Retalhos de 

Panos; 

Linha; 

Elástico; 

Cola quente; 

Computador; 

Colunas; 

Músicas de 

Natal. 



 

 

imagens e enumerá-las; 

• Realizar atividades 

diversas sobre o Natal: 

diferenças, associações, 

labirintos, 

correspondências, 

contagens... 

• Propiciar para o 

raciocínio lógico e 

resolução de problemas. 

 Sumário: 

 

Processo de Operacionalização: 

Atividade orientada - “O Nascimento do Menino Jesus”: em grande grupo distribuem-se as imagens previamente recortadas, 

e as crianças vão recontando a história do Nascimento do Menino Jesus, à medida que vão enumerando e colando as 

imagens numa folha A4; 

Trabalhos orientados (fichas com atividades natalícias:  diferenças, associações, labirintos, correspondências, contagens…), 

dividir as crianças por faixas etárias e distribuir as atividades respetivamente; 

Construção de um boneco de neve: 

1. Começar por recortar a meia bem no meio do calcanhar; 



 
*Aula de coadjuvação de Expressão – Musical (segunda-feira, 4 de dezembro) 
  

2. De seguida, vira-se a meia do avesso e coloca-se um pedaço de elástico/linha firmemente amarrado na parte superior 

da meia. Logo após, vira-se a meia para o lado direito novamente; 

3. Enche-se a meia com arroz. Mas certificamo-nos de encher, e formar uma base redonda condizente com o “corpo” do 

boneco de neve; 

4. Coloca-se um elástico no topo da meia já cheia de arroz, e outro pedaço de elástico um pouco mais para baixo, 

formando a “cabeça” do boneco de neve; 

5. Com a base do boneco de neve já formada, decora-se a gosto. Podendo fazer-se cachecol com os retalhos de tecido; 

enfeites para a cabeça; gorro, olhos… 

Por faixas etárias: 

Ensaios para a Festa de Natal. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 



 
 

 PLANO DE ATIVIDADE                                 
Prática de Ensino Supervisionada 

 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Prof./Educador Cooperante: Francisca Oliveira 

Aluno: Ana Cláudia Dinis e Joana Oliveira Local de Estágio: Jardim – de – Infância da Sequeira 

Nível de Ensino: Educação Pré-Escolar Data: 29-11-2017 

Turma/Grupo: Sala B (3, 4 e 5 anos) Tempo: Período da Manhã/Período da Tarde 

Área/ Domínio Objetivos Conteúdos Atividades/Estratégias Recursos Avaliação 

Área da 

Formação 

Pessoal e 

Social;  

 

Área do 

Conhecimento 

do Mundo; 

 

Área de 

Expressão e 

Reconhecer a história do 

Nascimento do Menino 

Jesus; 

 

Relacionar as habitações 

com o local onde o 

Menino Jesus nasceu; 

 

Utilizar a técnica de 

dramatizar e fazer 

recontos; 

 

 

 

 

 

 

 

História do 

Menino Jesus. 

 

História interativa do “Nascimento do 

Menino Jesus”; 

 

 

Atividades no quadro interativo; 

 

Ensaios de Natal. 

 

 

História; 

 

Imagens; 

 

Cubos com 

imagens; 

 

Moldura de 

Natal; 

 

Direta; 

Registo 

fotográfico. 

 

  . 



Comunicação: 

Domínio da 

Linguagem 

Oral e 

Abordagem à 

Escrita; 

 

Domínio da 

Matemática; 

 

 

Produzir texto a partir da 

história; 

 

Inventar/improvisar 

histórias a partir de 

figuras; 

 

Proporcionar a 

criatividade, imaginação e 

humor; 

 

Adquirir o hábito de ouvir 

com atenção; 

 

Enriquecer e ampliar o 

vocabulário; 

 

Ouvir as músicas da 

Leopoldina para a Festa 

Imagens de 

Natal; 

 

Atividades de 

Natal; 

 

Quadro 

interativo; 

 

Músicas da 

Leopoldina. 



de Natal; 

 

Estimular o raciocínio 

lógico; 

 

Desenvolver a capacidade 

para a resolução de 

problemas.  

 Sumário: 

 

Processo de Operacionalização:  

Realização das habituais rotinas da manhã; 

Visualização da história interativa do “Nascimento do Menino Jesus”, separamos as crianças por faixas etárias: 

• 3/4 Anos 

Depois da visualização da história interativa de Natal, coloca-se a moldura de Natal - Kamishbai (caixa com o cenário do 

Nascimento do Menino Jesus) sobre a mesa e as diversas personagens de Natal. As crianças têm de recontar a história e 

colocar as imagens com velcro nos sítios adequados; 

 

• 5 Anos 

Com os cubos contadores de histórias de Natal as crianças sentam-se de roda no cantinho da leitura e individualmente 



 
Reflexão Semanal: 

 

Não houve condicionantes, aos poucos notamos que nos estamos a integrar cada vez mais, ainda assim, há momentos em que nos encontramos 

um pouco com medo de errar. Conseguimos colocar as atividades todas em prática, ou seja, conseguimos controlar melhor o tempo.  

lançam os dados, criando uma história a partir das imagens de Natal observadas nos dados. Os dados contêm personagens e 

símbolos de Natal. 

Posteriormente no quadro interativo e ainda divididos por faixas etárias, realizam as atividades lúdicas de Natal: 

• Labirintos; 

• Contagens; 

• Jogos das Diferenças; 

• Correspondência de figuras; 

• Objeto intruso. 

Por fim, também divididas, as crianças ensaiam as canções de Natal para posteriormente cantarem na Festa de Natal. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 



 
 

 PLANO DE ATIVIDADE                                 
Prática de Ensino Supervisionada 

 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Prof./Educador Cooperante: Francisca Oliveira 

Aluno: Ana Cláudia Dinis  Local de Estágio: Jardim – de – Infância da Sequeira 

Nível de Ensino: Educação Pré-Escolar Data: 24 – 10 – 2017 

Turma/Grupo: Sala B (3, 4 e 5 anos) Tempo: Período da Manhã/Período da Tarde 

Área/ Domínio Objetivos Conteúdos Atividades/Estratégias Recursos Avaliação 

Área de 

Formação 

Pessoal e 

Social; 

 

Área de 

Expressão e 

Comunicação:  

Domínio da 

Educação 

Artística: 

Identificar conceitos: mais alto/ mais 

baixo, igual, mais/menos; 

Ordenar as crianças pela altura: 

→ Compreender o processo de 

ordenação de acordo com o  

 critério altura; 

→ Compreender 

superficialmente unidades de 

medida como m (metros) e 

cm (centímetros); 

Criar o seu autorretrato; 

 

 

 

Alturas; 

 

Pesos 

 

 

 

Por grupos de faixas 

etárias procedemos ao 

registo das alturas em 

Papel de Cenário, 

primeiro com os mais 

“pequenos” (3 e 4 anos) 

e posteriormente com 

os “grandes” (5 anos); 

 

Realiza-se o desenho 

Fita métrica; 

Papel de 

Cenário; 

Tintas Guache; 

Recipientes; 

Papel A4; 

Lápis de Cor.   

Registos; 

Desenho; 

Fotografias. 

  . 



 
 
 
 
 
 
 
 

Subdomínio das 

Artes Visuais; 

Domínio da 

Matemática. 

 

do autorretrato. 

 

 

 Processos de Operacionalização: 

• Iniciamos a manhã com a habitual rotina; 

• Procedemos às medições das crianças e ao registo das alturas das mesmas; 

• Recortamos o papel de cenário às tiras, e consoante as alturas das crianças, individualmente, carimbam as mãos com 

tinta até à sua medida (ver anexo abaixo); 

• Por fim, cada criança faz o seu autorretrato com lápis de cor para colocar em cima da sua faixa de altura (ver anexo 

abaixo); 

• Posteriormente afixamos os registos num cantinho da sala, conversando com as crianças acerca das comparações das 

alturas. 

 Sumário: 



 

Anexo: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 



 
 

 PLANO DE ATIVIDADE                                 
Prática de Ensino Supervisionada 

 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Prof./Educador Cooperante: Francisca Oliveira 

Aluno: Ana Cláudia Dinis  Local de Estágio: Jardim – de – Infância da Sequeira 

Nível de Ensino: Educação Pré-Escolar Data: 10/11/2017 

Turma/Grupo: Sala B (3, 4 e 5 anos) Tempo: Período da Manhã/Período da Tarde 

Área/ Domínio Objetivos Conteúdos Atividades/Estratégias Recursos Avaliação 

Área de 

Formação 

Pessoal e Social; 

 

Área de 

Expressão e 

Comunicação: 

Domínio da 

Linguagem Oral 

e Abordagem à 

Escrita; 

Conhecer diversas histórias infantis; 

Oportunizar a criatividade, 

imaginação, humor; 

Desenvolver habilidades sociais; 

Desenvolver o hábito de ouvir com 

atenção; 

Enriquecer e ampliar o vocabulário; 

Favorecer momentos de prazer em 

grupo; 

Enriquecer o imaginário infantil; 

Favorecer o contato com textos de 

 

 

História: “As 

cores do Arco-

íris”; 

 

Experiência: 

“À descoberta 

do arco-íris.” 

 

 

  

 

História; 

 

Atividade 

Experimental. 

Livro infantil de 

história; 

Taça; 

Água; 

CD; 

Folhas A4; 

Lápis de Cor; 

Canetas de 

feltro; 

Marcadores. 

Registos; 

Desenho; 

Fotografias. 

  . 



 

Área do 

Conhecimento 

do Mundo; 

qualidade literária; 

Valorizar o livro como fonte de 

entretenimento e conhecimento; 

Utilizar conceitos científicos básicos 

para explicação da ocorrência do 

arco-íris;  

 Desenvolver o hábito de observar, 

pensar o observado e indagar 

questões incompreendidas a respeito 

dos fenómenos naturais; 

Pesquisar e executar atividades de 

experimentação;  

Organizar e registar informações por 

meio de desenhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumário: 

 

 



 
  

 

Processo de Operacionalização:  

A manhã inicia-se com as habituais rotinas. Para introduzirmos o tema acerca do arco-íris, contamos a história “As cores do 

arco-íris”. Colocamos questões acerca da história, como: 

Qual o título? 

De que fala a história? 

Quais as cores do arco-íris? 

Posteriormente fazemos a experiência “À descoberta do arco-íris”. Numa taça colocamos água e inserimos um CD e com 

uma lanterna direcionada ao CD e à água irá surgir um arco-íris. Explicamos às crianças como origina um arco-íris. 

Por fim, desenham a experiência e o seu resultado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 



  

  PLANO DE AULA                                   

Prática de Ensino Supervisionada 
 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Elisabete Brito, Florbela Antunes e Urbana Cordeiro Prof./Educador Cooperante: Isabel Leitão 

Aluno: Ana Cláudia Dinis  Local de Estágio: Escola Básica do Bonfim 

Nível de Ensino: 4º ano Data: 13-06-2018 

Turma/Grupo: D-14 Tempo Total: 4,5h 

Área/Domínio Objetivos Descritores de Desempenho Conteúdos Recursos Avaliação 

Estudo do Meio; 

Português; 

Matemática. 

(9h – 10:30m) 

 
Estimular o potencial 

lúdico dos alunos; 

 

Desenvolver 

atividades com jogos; 

 

Promover a 

sociabilidade através 

de jogos; 

  

Provérbios: 

“Já dizia a 

minha avó…”; 

 

História de 

Portugal: 

“Portugal é 

assim…”; 

 

 

 

 

 

 

 

Jogo; 

 

Folha de 

pontuações. 

 

 

 

 

 

 

Direta: 

Observação do 

comportamento, 

valores e atitudes; 



 

Valorizar o jogo 

como metodologia 

inovadora; 

 

Melhorar o 

aproveitamento dos 

participantes em 

atividades de 

animação e 

integração 

promovendo a 

solidariedade e a paz. 

Língua 

Portuguesa:  

“Palavra puxa 

palavra…; 

 

“Caça à 

palavra…”; 

 

“Falar 

depressa…”; 

 

“Escrever 

bem…”. 

 

 

 

 

 

Estudo do Meio  

(11h – 12h) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Direta: 

Observação do 



Reconhecer a 

existência dos ossos e 

respetivos músculos; 

 

Observar em 

representações do 

corpo humano; 

 

Nomear a função da 

proteção da pele; 

 

Conhecer regras de 

segurança 

antissísmicas 

(prevenção e 

comportamentos a ter 

durante e depois de 

um sismo); 

 

Os ossos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os músculos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de trabalho. 

comportamento, 

valores e atitudes; 

 

Indireta: 

Fichas de trabalho; 

Registos no 

caderno. 



Entender os factos 

históricos que se 

relacionam com os 

feriados nacionais e 

seu significado; 

 

Reconhecer e 

observar fenómenos 

do meio físico;  

 

Compreender que a 

água das chuvas se 

infiltra no solo dando 

origem a 

lençóis de água; 

 

Identificar nascentes 

e cursos de água; 

 

A pele; 

 

 

 

 

Prevenção 

sísmica; 

 

 

 

 

 

O passado 

nacional; 

 

 

Condensação 

(nuvens, 

nevoeiro, 

orvalho); 



Observar e 

representar os aspetos 

da Lua nas diversas 

fases; 

 

Compreender o 

sistema solar; 

 

Reconhecer a 

agricultura, pecuária, 

silvicultura, pesca, 

indústria, comércio 

e serviços como 

atividades 

económicas 

importantes em 

Portugal; 

 

 

Solidificação 

(neve, granizo, 

geada); 

Precipitação 

(chuva, neve, 

granizo); 

 

As fases da 

Lua; 

 

Movimentos 

de rotação e 

translação; 

 

O sistema 

planetário; 

 

 

Setores de 



Localizar e identificar 

oceanos e 

continentes. 

atividade: 

Primário; 

Secundário; 

Terciário; 

 

 

 

 

 

Oceanos; 

Continentes. 

Português 

(14h – 15h) 

 

 

 

 

Produzir um discurso 

oral com correção; 

 

 

 

Usar a palavra de forma 

audível, com boa articulação, 

entoação e ritmo adequados, e 

olhando o interlocutor; 

 

Mobilizar vocabulário cada vez 

mais variado e preciso, e 

estruturas frásicas cada vez 

mais complexas; 

 

 

 

 

Texto: Uma 

história cheia 

de heróis; 

 

 

 

 

 

Manual (p. 150 e 

151). 

 

 

Folha A4. 

 

 

 

 

 

Direta: 

Observação do 

comportamento, 

valores e atitudes; 



 

Ler textos diversos; 

 

Planificar a escrita de 

textos; 

 

 

Redigir corretamente;  

 

 

 

 

Escrever textos 

narrativos; 

 

 

 

 

 

 

 

Ler texto narrativo; 

 

Registar ideias relacionadas 

com o tema, organizando-as e 

hierarquizando-as; 

 

Utilizar uma caligrafia legível; 

 

Respeitar as regras de 

ortografia e de pontuação; 

 

Escrever pequenos textos, 

Integrando os elementos 

quem, quando, onde, o quê, 

como e respeitando uma 

sequência que contemple: 

apresentação do cenário e das 

personagens, ação e conclusão; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composição; 

 

 

 

 

 

 

Indireta: 

Fichas de trabalho; 

Registos no 

caderno. 



 

 

 

Compreender o 

essencial de textos 

escutados e lidos;  

Introduzir descrições na 

narrativa; 

 

Responder, oralmente e por 

escrito, de forma completa, a 

questões sobre os textos. 

 

 

 

Expressão 

Físico – Motora; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcionar o 

desenvolvimento de 

todos os domínios do 

comportamento 

humano, ou seja, 

comportamentos 

motor, afetivo-social, 

físico, psicológico de 

forma lúdica e 

harmoniosa;  

 

Contribuir para a 

formação de 

  

 

 

 

 

 

 

Dança; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direta: 

Observação do 

comportamento, 

valores e atitudes; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estruturas corporais e 

de movimentos 

simples ao complexo, 

associando 

movimentos, música 

e ritmo; 

 

Desenvolvimento da 

expressão e 

expressividade dos 

sentimentos, 

valorizando a 

criatividade, 

capacidade expressiva 

e espontânea; 

 

 

Recriar o enredo das 

histórias teatrais, 

espaços cenográficos, 

 

 

 

 

 

 

 

Valsa polaca; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direta: 

Observação do 

comportamento, 

valores e atitudes; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Expressão 

Dramática. 

(14 – 15h) 

 

 

efeitos sonoros, 

fantasias e  

personagens; 

 

Desenvolver o  

hábito de falar em  

público; 

 

Apreciar e refletir 

sobre peças teatrais; 

 

Dramatizar  

pequenas peças; 

 

Interagir com 

personagens 

caraterizados. 

 

 

 

 

 

 

 

As Lições do 

Tonecas. 

 

 

 

 

 

 

Direta: 

Observação do 

comportamento, 

valores e atitudes. 

 

 Processos de Operacionalização: 

No primeiro período da manhã, começo por distribuir uma folha de pontuações individuais e efetuamos um jogo de cultura geral (materiais 

como suportes de aprendizagem), mantendo sempre o aluno no centro. Através do jogo, os alunos devem responder corretamente às questões 



 

colocadas e que obtenham uma pontuação desejável, a fim de receberem o título, “O mestre da mente”, (incentivo pedagógico). 

Posteriormente, realizam uma ficha de trabalho, relembrando temas como: os ossos, os músculos, a segurança do meu corpo, o passado 

nacional, fenómenos do meio físico, os astros, a Europa e o mundo e os setores de atividade, visando a aplicação dos conhecimentos a novas 

situações, transferências de aprendizagens e a transformação de conteúdos adquiridos em aprendizagens significativas/consolidadas.  

No período da tarde, relativamente a Português, solicito que leiam o texto, Uma história cheia de heróis, na página 150 do manual e que 

efetuem as questões de compreensão oral do texto para posteriormente, realizarem a sua correção coletiva com recurso à interação social, a 

fim de obtermos as respostas corretas, justificando-as, e explicitando os processos mentais envolvidos e subjacentes (metacognição). Após o 

seu término, elaboram uma composição acerca dos seus heróis pessoais.  

Por fim, no último tempo, dirigimo-nos ao ginásio, de modo a prosseguirmos com os ensaios para a festa de finalistas, promovendo a 

criatividade (poiésis vs mimésis).  

 

 Sumário: 

Jogo: “O mestre da mente”. 

Resolução de uma ficha de consolidação de conhecimentos. 

Leitura e compreensão do texto – “Uma história cheia de heróis”. Correção da mesma.  

Elaboração de uma composição acerca dos heróis pessoais dos alunos. 

Ensaios para a festa de finalistas.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 



  

  PLANO DE AULA                                   

Prática de Ensino Supervisionada 
 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Elisabete Brito, Florbela Antunes e Urbana Cordeiro Prof./Educador Cooperante: Isabel Leitão 

Aluno: Ana Cláudia Dinis Local de Estágio: Escola Básica do Bonfim 

Nível de Ensino: 4º ano Data: 02-05-2018 

Turma/Grupo: D-14 Tempo Total: 3,5h 

Área/Domínio Objetivos 
Descritores de 

Desempenho 
Conteúdos Recursos Avaliação 

Estudo do Meio 

(11-12h) 

Fazer o levantamento das 

indústrias existentes no meio 

local; 

 

Identificar algumas matérias-

primas usadas nessas indústrias 

(de onde vêm, como vêm...); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A indústria. 

Cartazes; 

 

Manual (páginas 

140 e 141); 

 

Fichas de trabalho. 

 

 

 

 

 

Direta: 

Observação do 

comportamento, 

valores e atitudes; 

 

Indireta: 



Nomear fontes de energia 

utilizadas na sua transformação; 

 

Reconhecer a mão-de-obra e 

observar a maquinaria utilizada; 

 

Identificar para onde vão e como 

vão os produtos finais; 

 

Reconhecer as indústrias como 

fontes de poluição (atmosférica, 

aquática, sonora...); 

 

Distinguir conceitos: importação 

e exportação. 

 

O comércio. 

 

Fichas de trabalho; 

Registos no 

caderno. 

Matemática 

(14h – 15h) 

 

 

Medir comprimentos e áreas; 

 

Desenvolver o cálculo mental; 

 

 

 

Enquadrar a área de 

uma figura 

 

 

 

 

 

 

Manual (páginas 

126 e 127); 

 

Ficha de atividades. 

Direta: 

Observação do 

comportamento, 

valores e atitudes; 

 



 

Explicar os raciocínios efetuados. 

 

 

 

 

 

 

 

decomponíveis em 

unidades 

quadradas; 

 

Medir a área de 

figuras 

decomponíveis em 

unidades 

quadradas. 

 

 

Calcular áreas 

pelo método 

das metades. 

 

 

 

Indireta: 

Fichas de trabalho; 

Registos no 

caderno. 

Expressão e 

Educação 

Plástica 

(15 – 16h) 

 

 

Desenhar e pintar livremente um 

postal alusivo ao dia da mãe; 

 

Colar e decorar prendas; 

 

Promover a criatividade. 

 

 

 

 

 

Postal do dia 

da mãe; 

 

Livro de 

receitas dos 

alunos do 4º 

ano; 

 

 

Postais; 

 

Cola; 

 

Lápis de Cor; 

 

Decorações 

diversas. 

 

Direta: 

Observação do 

comportamento, 

valores e atitudes; 

 



 

  

Processos de Operacionalização: 

Os alunos começam o primeiro tempo da manhã com a realização da ficha intermédia de avaliação de Português. 

No segundo período, aprofundamos as seguintes temáticas: “A indústria” e “O Comércio”, com o auxílio de cartazes elucidativos da matéria 

(motivação inicial).  

Realizam fichas de atividades de Estudo do Meio, visando uma revisão para a ficha intermédia de avaliação da mesma (aquisição de 

conhecimentos), através de sínteses formais e respetivos registos. 

 No período da tarde, terminam as atividades iniciadas na disciplina de Matemática e realizam uma ficha sobre o calcular de áreas pelo método 

das metades, visando consolidar os conhecimentos adquiridos, transferências de aprendizagens e justificando os cálculos (metacognição). 

 Seguidamente, procedemos à sua correção coletiva. 

Por fim, elaboram o postal para o dia da mãe e a prenda para a mesma.   

  

 Sumário: 

 Ficha Intermédia de Avaliação de Português. 

A indústria e o Comércio. 

Revisões de Estudo do Meio.  

Realização e correção de uma ficha de cálculos de áreas pelo método das metades. 

Produção do postal para o dia da mãe e do livro de receitas.  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 



  

  PLANO DE AULA                                   

Prática de Ensino Supervisionada 
 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Elisabete Brito, Florbela Antunes e Urbana Cordeiro Prof./Educador Cooperante: Isabel Leitão 

Aluno: Ana Cláudia Dinis  Local de Estágio: Escola Básica do Bonfim 

Nível de Ensino: 4º ano Data: 12-06-2018 

Turma/Grupo: D-14 Tempo Total: 3,5h 

Área/Domínio Objetivos Descritores de Desempenho Conteúdos Recursos Avaliação 

Português  

(9h – 10:30m) 

 

 

 

 

Produzir um discurso 

oral com correção; 

 

 

 

 

 

Usar a palavra de forma 

audível, com boa articulação, 

entoação e ritmo adequados, e 

olhando o interlocutor. 

 

Mobilizar vocabulário cada 

vez mais variado e preciso, e 

estruturas frásicas cada vez 

mais complexas; 

 

 

 

 

Diálogo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogos de histórias 

(6 jogos); 

 

Folhas de Papel. 

 

  

Direta: 

Observação do 

comportamento, 

valores e atitudes; 

 

Indireta: 

Fichas de trabalho; 

Registos no 

caderno. 



 

 

 

 

Planificar a escrita de 

textos; 

 

 

 

 

Redigir 

corretamente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registar ideias relacionadas 

com o tema, organizando-as e  

hierarquizando-as; 

 

 

Utilizar uma caligrafia legível; 

 

Respeitar as regras de 

ortografia e de pontuação; 

 

Usar vocabulário adequado e 

específico dos temas tratados; 

 

Escrever frases completas, 

respeitando relações de 

concordância entre os seus 

elementos. 

 

Redigir textos, utilizando os 

 

 

 

 

Cubos 

contadores de 

histórias; 

 

 

O mapa das 

histórias; 

 

 

Quantos 

queres de 

histórias; 

 

 

A fábrica de 

histórias; 



 

 

 

 

 

 

 

Escrever textos 

narrativos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mecanismos de coesão e 

coerência adequados; 

 

 

Escrever pequenos textos, 

integrando os elementos: quem, 

quando, onde, o quê, como e 

respeitando uma sequência 

que contemple: apresentação 

do cenário e das personagens, 

ação e conclusão; 

 

Introduzir descrições na 

narrativa. 

 

 

Escrever descrições de pessoas, 

objetos ou paisagens, referindo 

caraterísticas essenciais; 

 

 

 

Cartões 

contadores de 

histórias; 

 

 

Receitas para 

construir 

histórias. 

 

 



Redigir textos 

descritivos; 

 

 

 

Dizer e escrever, em 

termos pessoais e 

criativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular a 

imaginação e a 

criatividade.  

 

 

Escrever pequenas narrativas, 

a partir de ajudas, que 

identifiquem a sequência: 

apresentação do cenário (tempo 

e lugar); das personagens, 

acontecimento desencadeador 

da ação; ação; conclusão; 

emoções ou sentimentos 

provocados pelo desfecho 

da narrativa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

(11 – 12h) 

 

 

 

 

 

Medir volumes e 

capacidades; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixar uma unidade de 

comprimento e identificar o 

volume de um cubo de aresta 

um como “uma unidade 

cúbica”; 

 

Medir o volume de figuras 

decomponíveis em unidades 

cúbicas; 

Reconhecer, fixada uma 

unidade de comprimento, que a 

medida, em unidades cúbicas, 

do volume de um 

paralelepípedo retângulo de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades de 

medida de 

volume e 

capacidade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual (p. 152). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direta: 

Observação do 

comportamento, 

valores e atitudes; 

 

Indireta: 

Fichas de trabalho; 

Registos no 

caderno. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolver problemas; 

 

 

arestas de medida inteira é dada 

pelo produto das medidas das 

três dimensões; 

 

Discernir o metro cúbico como 

o volume de um cubo com um 

metro de aresta; 

 

Entender que o volume de um 

cubo com um decímetro de 

aresta (decímetro cúbico) é 

igual à milésima parte do metro 

cúbico e relacionar as 

diferentes unidades de medida 

de volume do sistema métrico; 

 

 

Resolver problemas de vários 

passos relacionando medidas 

de diferentes grandezas. 



 

Desenvolver a 

destreza mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão 

Físico – Motora; 

 

 

 

 

Proporcionar o 

desenvolvimento de 

todos os domínios do 

comportamento 

humano, ou seja, 

comportamentos 

motor, afetivo-social, 

físico, psicológico de 

forma lúdica e 

harmoniosa;  

 

Contribuir para a 

formação de 

estruturas corporais e 

de movimentos 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dança; 

 

 

  

 

 

 

 

 

Computador; 

 

Colunas; 

 

Músicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direta: 

Observação do 

comportamento, 

valores e atitudes; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

simples ao complexo, 

associando 

movimentos, música 

e ritmo; 

 

Desenvolvimento da 

expressão e 

expressividade dos 

sentimentos, 

valorizando a 

criatividade, 

capacidade expressiva 

e espontânea; 

 

 

Recriar o enredo das 

histórias teatrais, 

espaços cenográficos, 

efeitos sonoros, 

fantasias e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsa polaca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Expressão 

Dramática. 

(14 – 15h) 

personagens; 

 

Desenvolver o  

hábito de falar em  

público; 

 

Apreciar e refletir 

sobre peças teatrais; 

 

Dramatizar  

pequenas peças; 

 

Interagir com 

personagens 

caraterizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lições do 

Tonecas; 

 

 Processos de Operacionalização: 

No primeiro período da manhã começo por apresentar diversos jogos de elevada propensão criativa – construção de histórias (anexo). Formo 

grupos de quatro elementos e distribuo um jogo por cada grupo, embora todos os elementos devem contribuir com a sua imaginação e 

criatividade, cada elemento tem delineada uma função, por exemplo, escrever o rascunho, passar o rascunho a limpo, reler e apresentar, visando 

a cooperação social entre os alunos de cada grupo.  



 
 

*Aula de Coadjuvação de Inglês, dia 12/06/2018 (15:00 – 16:00) 

 

 
 
 
 
 

Posteriormente, um elemento de cada grupo apresenta a sua história. 

No segundo período da manhã, prossigo com a correção das atividades matemáticas iniciadas no dia anterior, realizando a correção coletiva 

com recurso à interação social, a fim de obtermos as respostas corretas e justificando-as, explicitando os seus cálculos e processos mentais 

envolvidos (metacognição). 

Por fim, continuamos também com os ensaios para a festa de finalistas.    

 

     

 Sumário: 

Elaboração a apresentação de histórias através de jogos pedagógicos propícios.  

Continuação da resolução de matemáticas relativas às unidades de medida de volume e capacidade.  

Ensaio de coreografias de danças, teatros e músicas.  

  



 
Anexo: 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11 



  

PLANO DE AULA 

Prática de Ensino Supervisionada 
 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Elisabete Brito, Florbela Antunes e Urbana Cordeiro Prof./Educador Cooperante:Isabel Leitão 

Aluno: Ana Cláudia Dinis  Local de Estágio: Escola Básica do Bonfim 

Nível de Ensino:4º ano Data:30-04-2018 

Turma/Grupo:D-14 Tempo Total:3,5h 

Área/Domínio Objetivos Descritores de Desempenho Conteúdos Recursos Avaliação 

Matemática: 

Geometria e 

Medida 

(9h – 10:30m) 

 

 

 

Medir comprimentos e 

áreas.  

 

Enquadrar a área de uma 

figura decomponível em 

unidades quadradas; 

 

Medir a área de figuras 

decomponível em unidades 

quadradas. 

 

 

 

 

 

Calcular áreas pelo 

método das metades. 

 

Geoplano; 

 

Manual (páginas 

126 e 127). 

Direta: Observação 

do comportamento, 

valores e atitudes; 

 

Indireta: 

Fichas de trabalho; 

Registos no 

caderno. 

 

 



Português 

(11-12h) 

(14-15h) 

 

 

 

 

Produzir um discurso 

oral com correção; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizar os 

conhecimentos do 

texto; 

 

 

 

Usar a palavra de forma 

audível, com boa articulação, 

entoação e ritmo adequados, e 

olhando o interlocutor; 

 

Mobilizar vocabulário cada 

vez mais variado e preciso, e 

estruturas frásicas cada vez 

mais complexas; 

 

 

 

 

 

Identificar o tema e o assunto 

do texto e distinguir os 

subtemas, relacionando‐os, de 

modo a mostrar que 

compreendeu a organização 

interna das informações; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

Power Point; 

 

Manual (páginas 

122, 123, 124 e 

125).  

 

Direta: Observação 

do comportamento, 

valores e atitudes; 

 

Indireta: 

Fichas de trabalho; 

Registos no 

caderno. 



 

 

Ler e ouvir textos 

literários; 

 

 

 

 

 

 

Compreender o 

essencial dos textos 

escutados e lidos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ler poemas em coro ou em 

pequenos grupos; 

 

 

 

 

Reconhecer caraterísticas 

essenciais do texto poético: 

estrofe, verso, rima e 

sonoridade; 

 

Responder oralmente e por 

escrito, de forma completa, a 

questões sobre os textos; 

 

 

 

 

 

 

 

1º de Maio; 

 

Poema “A formiguinha 

descalça”; 

 

Tipos de frases; 

 

O Aviso.  

 

 

 



 

Conhecer 

propriedades das 

palavras e explicitar 

aspetos fundamentais 

da sua morfologia e 

do seu 

comportamento 

sintático; 

 

 

 

 

Reconhecer classes 

de palavras; 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar os graus dos 

adjetivos e proceder a 

alterações de grau; 

 

 

 

 

 

Integrar as palavras nas classes 

a que pertencem: 

determinante demonstrativo e 

possessivo; 

adjetivo: qualificativo e 

numeral; 

verbo; 

 

 

 



 

Analisar e estruturar 

unidades 

sintáticas; 

 

 

 

Produzir discursos 

com diferentes 

finalidades, tendo em 

conta a situação e o 

interlocutor. 

 

 

 

 

Relembrar os tipos de frase: 

declarativa, interrogativa e 

exclamativa; 

Identificar o tipo de frase 

imperativa; 

 

 

 

Formular avisos. 

 Processos de Operacionalização: 

Começamos o período da manhã com a habitual conversa acerca do fim de semana. De seguida, distribuímos o material didático, visando a 

manipulação do geoplano (motivação inicial), questionando os alunos se ainda se recordam do geoplano, o que é e para que serve. Solicitamos que 

sigam o manual de Matemática, nas páginas 126 e 127, de modo a compreenderem a matéria a lecionar “Calcular áreas pelo método das metades”. 

Com o auxílio do geoplano, realizam os exercícios contidos no manual e posteriormente procedemos à correção coletiva. 



 
 

*Aula de Coadjuvação de Música, dia30/04/2018 (15:00 – 16:00) 

No período seguinte relacionamos o poema do manual de Português, na página 122 com a sua área anteriormente dada (interdisciplinaridade). Leem 

o poema individualmente, depois a pares e por grupos. Resolvem a ficha de compreensão e de gramática do manual, relembramos os tipos de frase e 

introduzimos a frase imperativa, solicitamos aos alunos que copiem os quadros da matéria do manual para o caderno diário. De seguida, resolvem os 

exercícios relacionados com os tipos de frase, chamando atenção para a entoação correta de cada tipo de frase. Faz-se a correção coletiva das 

atividades realizadas. 

Seguidamente lecionamos “O aviso”. Redigem no caderno diário o que é o aviso e qual a sua finalidade, resolvem as atividades e elaboram um 

aviso seguindo os passos que aprenderam. E por fim, apresentamos um power point alusivo ao feriado do 1º de Maio.  

 Sumário: 

Calcular áreas pelo método das metades. Resolução de exercícios. 

1º de Maio – breve apresentação relacionada com o feriado. 

Leitura e compreensão do poema “Formiguinha descalça”. 

Tipos de frases – exercícios. 

O Aviso e a sua finalidade. 

Construção de um aviso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12 



 
 

PLANO DE AULA 
Prática de Ensino Supervisionada 

 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Elisabete Brito, Florbela Antunes e Urbana Cordeiro Prof./Educador Cooperante: Isabel Leitão 

Aluno: Ana Cláudia Dinis  Local de Estágio: Escola Básica do Bonfim 

Nível de Ensino: 4º ano  Data: 18-04-2018 

Turma/Grupo: D-14 Tempo Total: 4,5 h 

Área Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Estudo do Meio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar experiências, de transmissão 

do som através dos sólidos, líquidos e 

gases (construir um telefone de cordel, 

campainha dentro de um recipiente 

com água…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Som: 

experiências. 

 

 

 

 

 

Manual; 

Relógio despertador de 

corda; 

Recipiente com água; 

Saco de plástico com 

fecho hermético; 

2 copos de iogurte; 

Cordel (5 m); 

Prego de ferro. 

 

 

 

Direta: Observação do 

comportamento, valores e 

atitudes; 

 

Indireta: 

Fichas de trabalho; 

Registos no caderno. 

 

 

 



 

 

Português 

(11 – 12h) 

 

 Ler texto diverso: 

 

Organizar os conhecimentos do  

texto: 

Identificar o tema e o assunto do texto e 

distinguir os subtemas,  

relacionando-os, de modo a mostrar 

que compreendeu a organização  

interna das informações;  

 

Planificar a escrita de textos:  

Registar ideias relacionadas  

com o tema, organizando-as e  

hierarquizando‐as; 

 

Redigir corretamente: 

Utilizar uma caligrafia legível; 

Respeitar as regras de  

ortografia e de pontuação; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto: 

compreensão; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

Direta: Observação do 

comportamento, valores e 

atitudes; 

 

Indireta: 

Fichas de trabalho; 

Registos no caderno. 



 

Escrever textos narrativos: 

Escrever breves textos,  

integrando os elementos quem, quando,

 onde, o quê, como e respeitando uma  

sequência que contemple: apresentação 

do cenário e das personagens, ação e  

conclusão;   

Introduzir descrições na  

narrativa; 

 

Rever textos escritos: 

Verificar se o texto respeita o  

tema proposto;   

Verificar se o texto obedece à  

categoria ou ao género  

indicados;   

Verificar se o texto inclui as partes 

necessárias e se estas estão 

devidamente ordenadas;   

 

 

 

 

 

 

Atividades 

gramaticais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verificar se as frases estão  

completas e se respeitam as  

relações de concordância entre os seus 

elementos; proceder às correções  

necessárias;   

Verificar a adequação do  

vocabulário usado e proceder  

às reformulações necessárias;   

Identificar e corrigir os erros de 

ortografia e de pontuação;  

 

Compreender o  

essencial dos textos  

escutados e lidos: 

Identificar, justificando,  

personagens principais e  

coordenadas de tempo e de  

lugar; 

Delimitar os três grandes  

momentos da ação: situação  

 

 

 

 

 

Escrita de um 

texto. 

 

 

 



inicial, desenvolvimento e   

situação final; 

Fazer inferências (de agente –  

ação, de causa – efeito, de  

problema – solução, de 

lugar e de tempo); 

Recontar histórias lidas,  

distinguindo introdução,  

desenvolvimento e conclusão;  

Responder, oralmente e por  

escrito, de forma completa,  

a questões sobre os textos; 

 

Conhecer propriedades das  

palavras e explicitar aspetos  

fundamentais da sua morfologia e   

do seu comportamento sintático:  

Conjugar verbos regulares e   

Verbos irregulares muito frequentes no   

indicativo (presente, pretérito perfeito,  



pretérito imperfeito e futuro); 

Substituir nomes pelos  

correspondentes pronomes  

pessoais;  

 

Reconhecer classes de palavras: 

Integrar as palavras nas classes a que  

pertencem: verbo; 

determinante: artigo (definido e  

indefinido), demonstrativo e  

possessivo; pronome: pessoal,  

demonstrativo e possessivo;  

 

Compreender processos de formação  

e de organização do léxico: 

Produzir novas palavras a partir de  

sufixos e prefixos; 

 

 

 



 

Analisar e estruturar unidades  

sintáticas: 

Identificar as seguintes funções  

sintáticas: sujeito e predicado. 

 

Educação para a 

Cidadania 

(14h – 15h) 

Educar para a Cidadania; 

Valorizar a importância da amizade e 

da solidariedade entre pares; 

Orientar as suas atitudes pelo respeito 

por si e pelo Outro. 

 

 

 

 

Amizade. 

Livro infantil: “A 

Pior Amiga”. 

Folha A4. 

Direta: Observação do 

comportamento, valores e 

atitudes; 

 

Indireta: 

Registos no caderno. 

 

Expressão 

Físico-Motora 

(15h – 16h) 

 

Deslocar-se em toda a área 

(percorrendo todas as direções, sentidos 

e zonas), nas diferentes formas de 

locomoção; 

 

Combinar habilidades motoras, 

seguindo a evolução do grupo em rodas 

 

 

Jogos. 

Música. 

Direta: Observação do 

comportamento, valores e 

atitudes. 



e linhas (simples ou múltiplas), 

espirais, zigue-zague… 

Ajustar a ação, alterações ou mudanças 

da formação, associadas à dinâmica 

proposta pela música, evoluindo em 

todas as zonas e níveis do espaço; 

 

Criar pequenas sequências de 

movimentos. 

 

 Processos de Operacionalização: 

No período de lecionar Estudo do Meio, continuamos a matéria do dia anterior, acerca do som, dando continuidade às experiências e aos 

registos de observação das mesmas. Termina-se a matéria com o preenchimento de um relatório das atividades experimentais para entrega.  

Na hora de Português, continuamos as atividades iniciadas o dia anterior, procedendo à correção das mesmas.  

No que concerne à disciplina de Educação para a Cidadania, lemos metade da história “A Pior Amiga”, questionando algumas vezes o que 

vão percebendo da história e por fim pedimos aos alunos que registam um resumo, abordado oralmente durante a leitura do livro. 

Por fim, dirigimo-nos ao pavilhão, visando treinar a coreografia, para apresentação na festa de final de finalistas.  

 

  



 

 Sumário: 

Continuação das atividades de estudo do Meio. 

Realização de relatórios experimentais. 

Conclusão das atividades de Português. 

Elaboração de um resumo sobre o livro “A Pior Amiga”. 

Expressão físico-motora – dança.  
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25/06/2019 “Um estudo… A literatura infantil como recurso pedagógico”

https://docs.google.com/forms/d/1qSNUusqS6jbLfzAdhKDKk28YUU__QRXa8Kx526X1sL8/edit 1/7

“Um estudo… A literatura infantil como recurso
pedagógico”
Este questionário é dirigido a docentes da Educação Pré-Escolar. Integra-se na realização de um 
projeto de investigação intitulado: “Um estudo… A literatura infantil como recurso pedagógico”.
As suas respostas são importantes e significativas para o referido estudo. Solicita-se-lhe que reflita 
e elabore as respostas de acordo com a sua realidade e vivências profissionais. As respostas são 
confidenciais e anónimas. Apenas são solicitados alguns dados de identificação, pertinentes para o 
tratamento da informação recolhida. Obrigado, desde já, pela sua colaboração.

DADOS PESSOAIS/PROFISSIONAIS

1. Idade
Marcar apenas uma oval.

 20 - 30 anos

 31 - 40 anos

 41 - 50 anos

 Mais de 51 anos

2. Sexo
Marcar apenas uma oval.

 Feminino

 Masculino

3. Habilitações literárias
Marcar apenas uma oval.

 Bacharelato em Educação de Infância

 Bacharelato e Complemento de Formação em Educação de Infância

 Bacharelato e Diploma de Estudos Superiores Especializados (DESE/CESE)

 Licenciatura em Educação de Infância

 Mestrado

 Doutoramento

 Outras

4. Quais?
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5. Experiência profissional
Marcar apenas uma oval.

 Entre 1 e 6 anos de serviço

 De 6 a 10 anos de serviço

 De 10 a 16 anos de serviço

 De 16 a 21 anos de serviço

 Mais de 21 anos de serviço

6. Situação profissional
Marcar apenas uma oval.

 Contratado

 Quadro de Zona Pedagógica

 Quadro de Escola

7. Zona Pedagógica:

8. Jardim de Infância:

9. Funções profissionais atualmente desempenhadas
Marcar apenas uma oval.

 Educador de infância

 Educador de infância com funções no Conselho Executivo

 Educador de infância na Educação Especial

 Educador de infância na Educação Pré-Escolar Itinerante

 Outras funções

10. Quais?

11. Tipologia da instituição onde desempenha funções
Marcar apenas uma oval.

 Rede Pública

 Ensino Particular e Cooperativo

 Rede Privada Solidária: Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS)

 Outra instituição

12. Qual?
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13. A instituição onde desempenha funções situa-se...
Marcar apenas uma oval.

 Meio Rural

 Meio Urbano

14. Número de crianças com que trabalha
Marcar apenas uma oval.

 Até 10 crianças

 De 11 a 15 crianças

 De 16 a 20 crianças

 De 21 a 25 crianças

 Mais de 25 crianças

15. Faixa etária do grupo de crianças com que trabalha
Marcar apenas uma oval.

 3 anos

 4 anos

 5 anos /6 anos

 3/6 anos (grupo heterogéneo)

DADOS ESPECÍFICOS: LITERATURA INFANTIL

16. Considera importante o uso do livro infantil na Educação Pré – Escolar?
Marcar apenas uma oval.

 Nada importante

 Pouco Importante

 Importante

 Muito importante

17. Qual a idade que considera apropriada para o primeiro contacto com o livro infantil?
Marcar apenas uma oval.

 Inferior a 1 ano

 1 ano

 2 anos

 3 anos

 4 anos

 5 anos
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18. Que tipos de livros infantis conhece?
Marcar tudo o que for aplicável.

 Livro de banho

 Livro-brinquedo

 Livro de pano

 Livro-álbum

 Livro de embalar

 Livros lúdico-didático

 Livro-teatro

 Livro máscara

 Livro perfurado

 Livro Pop-Up

 Outro(s)

19. Quais?

20. Dos conteúdos temáticos infra apresentados, quais os que considera essenciais…
Marcar tudo o que for aplicável.

 Livros temáticos: a família, histórias de animais, o tempo, festividades...

 Aprendizagem formal: formas, cores, números, letras, resolução de problemas

 Aprendizagem de regras: educação, higiene, condutas morais

 Natureza, meio ambiente e ecologia

 Aspetos sociais na infância: solidão, preconceito, solidariedade, deficiência, amizade…

 Cultura popular e outras

 Ficção: fantasia, mistério, aventura

 Livro sem texto escrito

 Livro interativo: livro-brinquedo, livro-objeto, livro para pintar…

 Poesia, Poemas, Rimas, Lengalengas

 Livros de humor: diversão em situações quotidianas, personagens engraçadas…

 Arte e música

 Contos de fada e fábulas (tradicionais e modernos)

 Histórias bíblicas

 Outros

21. Quais?
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22. No grupo de crianças com quem trabalha os preferidos das mesmas são:
 

 

 

 

 

23. Com que frequência utiliza o livro como ferramenta pedagógica?
Marcar apenas uma oval.

 Nunca

 1 vez por semana

 2 a 3 vezes por semana

 4 a 5 vezes por semana

 Todos os dias

24. Sempre que inicia um tema na Pré-Escola (por exemplo: O Natal), utiliza o livro de
histórias como introdução ao tema?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

25. 17. De quantos livros infantis dispõe a sala de pré-escolar onde exerce a sua atividade
profissional?
Marcar apenas uma oval.

 Entre 0 – 10 livros

 Entre 11 – 20 livros

 Entre 21 – 30 livros

 Mais de 30 livros

26. Está satisfeito com a quantidade de livros disponíveis?
Marcar apenas uma oval.

 Nada Satisfeito

 Pouco Satisfeito

 Satisfeito

 Muito Satisfeito

27. Em alguns momentos da utilização do livro infantil são utilizadas ferramentas
pedagógicas?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não
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28. Se "Sim", quais?
Marcar tudo o que for aplicável.

 Fantoches

 Teatro de Sombras

 Dedoches

 Tapete contador de histórias

 Cubos contadores de histórias

 Teatro de papel chinês

 Outras

29. Quais as ferramentas pedagógicas
preferidas das crianças com que trabalha?

30. Conhece o PNL – Plano Nacional de Leitura?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

Se respondeu “Não”, o questionário termina aqui.

Obrigado pela sua colaboração. 

31. Na seleção de livros infantis recorre ao PNL – Plano Nacional de Leitura?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Talvez

32. Enumere 3 livros do PNL, que considere relevante para o grupo com quem trabalha?
 

 

 

 

 

33. Quais os livros do PNL preferidos das crianças com que trabalha?
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Com tecnologia

34. Considera os livros do PNL importantes?
Marcar apenas uma oval.

 Nada Importante

 Pouco Importante

 Importante

 Muito Importante

Obrigado pela colaboração.
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26/06/2019 Email – Cláudia Dinis – Outlook

https://outlook.live.com/mail/sentitems/id/AQMkADAwATY0MDABLThjYwBhLTIyADQ0AC0wMAItMDAKAEYAAAOs0oa9tPKXQbpWn6C%2FntJlB… 1/1

Outlook    
1
Pesquisar

  Nova mensagem

Favoritos

 Itens Enviados

 Itens Excluídos 538

 Lixo Eletrônico 69

Adicionar aos favo…

Pastas

Caixa de Entrada 7

McAfee Anti-S…

 Lixo Eletrônico 69

 Rascunhos 105

 Itens Enviados

 Agendado

 Itens Excluídos 538

 Arquivo Morto

EB - Programas e …

Feeds RSS

Histórico de Conv…

Nova pasta







Atualizar para o
Office 365 com
Recursos premium
do Outlook

   

 Responder  Excluir  Arquivo Morto  Mover para   Categorizar     

Formulário: “Um estudo… A literatura infantil como recurso pedagógico”

Qua 26/06/2019 20:44

Boa ta de,

E  o fo idade o  o ue a Edu ado a F a is a Olivei a o u i ou a eu ião de do e tes, ve ho
po  este eio e via  o fo ulá io pa a p ee hi e to. Sou alu a do u so de Mest ado e  Edu ação
P é-Es ola  e E si o do º Ci lo e estou a ealiza  u  estudo a e a do liv o i fa �l. Ne essito das
vossas esposta pa a a ealização deste t a alho. Peço ue p ee ha  até  de Ja ei o. 
 
Antecipadamente grata pela atenção.
Ana Cláudia Dinis

Está a ter dificuldades em ver ou enviar este formulário?

PREENCHER NO GOOGLE FORMS

Convidei-o a preencher um formulário:

“Um estudo… A literatura infantil como recurso pedagógico”
Este questionário é dirigido a docentes da Educação Pré-Escolar. Integra-se na realização de um
projeto de investigação intitulado: “Um estudo… A literatura infantil como recurso pedagógico”.
As suas respostas são importantes e significativas para o referido estudo. Solicita-se-lhe que reflita e
elabore as respostas de acordo com a sua realidade e vivências profissionais. As respostas são
confidenciais e anónimas. Apenas são solicitados alguns dados de identificação, pertinentes para o
tratamento da informação recolhida. Obrigado, desde já, pela sua colaboração.

DADOS PESSOAIS/PROFISSIONAIS

Idade
 20 - 30 anos
 31 - 40 anos

   
Cláudia Dinis

Para:  franciscaoliveira315@gmail.com; alice_paixao@live.com.pt; ampg.coelho@gmail.com;
ana.aragao2008@gmail.com; ainicil@gmail.com; ana-terras@hotmail.com; anunciacaogoncalves@gmail.com;
m.beatriz.campos@gmail.com; bertanunes@live.com.pt; cecilia.lopes@live.com.pt; saocmsilva@gmail.com;
marques-cristina@live.com.pt; garciapeople@gmail.com; ginamartins1962@gmail.com;
gina.maria.a@hotmail.com; Dulce Caldeira; educa_elsagoncalves@outlook.pt; emariavm@hotmail.com;
esperancapinto22@hotmail.com; fatimaana@sapo.pt; mariafatimapina@hotmail.com; mgracaf56@gmail.com;
helenafaria1020@hotmail.com; helenammartins@sapo.pt; isache@live.com.pt; valeoliveira1959@hotmail.com;
lurdescarabina@hotmail.com; lurdesvsaraiva@sapo.pt; lu-lopes@live.com.pt; lurditaspires@hotmail.com;
manuela_r_lopes@hotmail.com; manuelacorreia24@gmail.com; mariacrfontes@gmail.com; helena.28@sapo.pt;
ivonemariag@gmail.com; maria.jose.1959@gmail.com; mariajosenascimento8@gmail.com;
marianapresa@hotmail.com; rosasaraiva62@hotmail.com; saolemosnunes@gmail.com;
tomimarques@live.com.pt; tgalinho@gmail.com; franciscaoliveira315@gmail.com; alice_paixao@live.com.pt;
ampg.coelho@gmail.com; ana.aragao2008@gmail.com; ainicil@gmail.com; ana-terras@hotmail.com;
anunciacaogoncalves@gmail.com; m.beatriz.campos@gmail.com; bertanunes@live.com.pt;
cecilia.lopes@live.com.pt; saocmsilva@gmail.com; marques-cristina@live.com.pt; garciapeople@gmail.com;
ginamartins1962@gmail.com; gina.maria.a@hotmail.com; Dulce Caldeira; educa_elsagoncalves@outlook.pt;
emariavm@hotmail.com; esperancapinto22@hotmail.com; fatimaana@sapo.pt; mariafatimapina@hotmail.com;
mgracaf56@gmail.com; helenafaria1020@hotmail.com; helenammartins@sapo.pt; isache@live.com.pt;
valeoliveira1959@hotmail.com; lurdescarabina@hotmail.com; lurdesvsaraiva@sapo.pt; lu-lopes@live.com.pt;
lurditaspires@hotmail.com; manuela_r_lopes@hotmail.com; manuelacorreia24@gmail.com;
mariacrfontes@gmail.com; helena.28@sapo.pt; ivonemariag@gmail.com; maria.jose.1959@gmail.com;
mariajosenascimento8@gmail.com; marianapresa@hotmail.com; rosasaraiva62@hotmail.com;
saolemosnunes@gmail.com; tomimarques@live.com.pt; tgalinho@gmail.com 
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Atualizar para o
Office 365 com
Recursos premium
do Outlook

   

 Responder  Excluir  Arquivo Morto  Lixo Eletrônico   Limpar    

RE: Formulário: “Um estudo… A literatura infantil como recurso pedagógico”

Qua 26/06/2019 20:47

Boa oite,

Ve ho pedi  e a e ida e te ue espo da  ao fo ulá io até  de feve ei o, pois se  as vossas
espostas, ão pode ei o lui  este estudo. 

G ata pela ate ção.

A a Cláudia Di is

Para: f a is aolivei a @g ail. o ; ali e_paixao@live. o .pt; a pg. oelho@g ail. o ;
a a.a agao @g ail. o ; ai i il@g ail. o ; a a-te as@hot ail. o ; a u ia aogo alves@g ail. o ;

. eat iz. a pos@g ail. o ; e ta u es@live. o .pt; e ilia.lopes@live. o .pt; sao silva@g ail. o ;
a ues- is� a@live. o .pt; ga iapeople@g ail. o ; gi a a � s @g ail. o ;

gi a. a ia.a@hot ail. o ; Dul e Caldei a; edu a_elsago alves@outlook.pt; e a iav @hot ail. o ;
espe a api to @hot ail. o ; fa� aa a@sapo.pt; a iafa� api a@hot ail. o ; g a af @g ail. o ;
hele afa ia @hot ail. o ; hele a a � s@sapo.pt; isa he@live. o .pt; valeolivei a @hot ail. o ;
lu des a a i a@hot ail. o ; lu desvsa aiva@sapo.pt; lu-lopes@live. o .pt; lu ditaspi es@hot ail. o ;

a uela_ _lopes@hot ail. o ; a uela o eia @g ail. o ; a ia fo tes@g ail. o ; hele a. @sapo.pt;
ivo e a iag@g ail. o ; a ia.jose. @g ail. o ; a iajose as i e to @g ail. o ;

a ia ap esa@hot ail. o ; osasa aiva @hot ail. o ; saole os u es@g ail. o ;
to i a ues@live. o .pt; tgali ho@g ail. o ; f a is aolivei a @g ail. o ; ali e_paixao@live. o .pt;
a pg. oelho@g ail. o ; a a.a agao @g ail. o ; ai i il@g ail. o ; a a-te as@hot ail. o ;
a u ia aogo alves@g ail. o ; . eat iz. a pos@g ail. o ; e ta u es@live. o .pt;
e ilia.lopes@live. o .pt; sao silva@g ail. o ; a ues- is� a@live. o .pt; ga iapeople@g ail. o ;

gi a a � s @g ail. o ; gi a. a ia.a@hot ail. o ; Dul e Caldei a; edu a_elsago alves@outlook.pt;
e a iav @hot ail. o ; espe a api to @hot ail. o ; fa� aa a@sapo.pt; a iafa� api a@hot ail. o ;

g a af @g ail. o ; hele afa ia @hot ail. o ; hele a a � s@sapo.pt; isa he@live. o .pt;
valeolivei a @hot ail. o ; lu des a a i a@hot ail. o ; lu desvsa aiva@sapo.pt; lu-lopes@live. o .pt;
lu ditaspi es@hot ail. o ; a uela_ _lopes@hot ail. o ; a uela o eia @g ail. o ;

a ia fo tes@g ail. o ; hele a. @sapo.pt; ivo e a iag@g ail. o ; a ia.jose. @g ail. o ;
a iajose as i e to @g ail. o ; a ia ap esa@hot ail. o ; osasa aiva @hot ail. o ;

saole os u es@g ail. o ; to i a ues@live. o .pt; tgali ho@g ail. o
Assunto: Fo ulá io: U  estudo… A lite atu a i fa �l o o e u so pedagógi o
 
Boa ta de,

E  o fo idade o  o ue a Edu ado a F a is a Olivei a o u i ou a eu ião de do e tes, ve ho
po  este eio e via  o fo ulá io pa a p ee hi e to. Sou alu a do u so de Mest ado e  Edu ação
P é-Es ola  e E si o do º Ci lo e estou a ealiza  u  estudo a e a do liv o i fa �l. Ne essito das
vossas esposta pa a a ealização deste t a alho. Peço ue p ee ha  até  de Ja ei o. 
 
Antecipadamente grata pela atenção.
Ana Cláudia Dinis

Está a ter dificuldades em ver ou enviar este formulário?

PREENCHER NO GOOGLE FORMS

Convidei-o a preencher um formulário:

“Um estudo… A literatura infantil como recurso pedagógico”

   
Cláudia Dinis

Para:  Cláudia Dinis 

RE: Formulário: “Um estud…  ENC: Formulário: “U… 
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