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Resumo 
 

O presente relatório de estágio foi elaborado para a obtenção do grau de mestre em 

Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, surge no âmbito da Unidade Curricular da 

Prática Supervisionada, integrada no plano de estudos da Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto, do Instituto Politécnico da Guarda, realizada no Jardim de Infância da 

Sequeira, pertencente ao Agrupamento de Escolas da Sé e na Escola Básica do Bonfim, 

pertencente ao agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque. Neste relatório encontram-se 

expressas as duas práticas do ensino supervisionado desenvolvidas e a consequente reflexão 

crítica e fundamentada das mesmas.  

Neste trabalho, e na extensão destes dois contextos, é também apresentado, no 3.º 

capítulo, um pequeno estudo empírico que pretende percecionar de que modo o recurso a 

estratégias pedagógicas contribui para melhorar a compreensão/motivação das histórias infantis 

por parte das crianças. O corpus, constituído por 12 crianças que frequentavam a Educação Pré-

Escolar, com idades compreendidas entre os 3 aos 6 anos. foi realizado no estabelecimento onde 

se realizou a PES I.  

 As histórias, primeiramente contadas de modo tradicional com recurso ao livro/leitura, 

foram, depois, recontadas utilizando-se estratégias diferenciadas, nomeadamente, um teatro de 

fantoches e um avental de histórias. Metodologicamente foi realizada uma investigação-ação 

com recurso à observação direta, tendo o registo das observações sido feito em grelhas 

previamente pensadas e elaboradas pela investigadora. Os resultados obtidos, tendo em conta a 

metodologia utilizada, mostraram que a diversificação de estratégias influencia a compreensão 

das histórias por partes das crianças em idade pré-escolar, aumentando a sua motivação. 

 

 

Palavras-chave: Educação Pré-Escolar; Literatura Infantil; Estratégias pedagógicas. 
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Abstract 
 

This internshipreport was elaborated to obtain the Master`s Degree in Kindergarten and 

Elementary school, it arises within the scope of the Supervised Practice Subject, integrated in 

the School of Education, Communication and Sports Curriculum, of the Polytechnic Institute of 

Guarda, accomplished in the Sequeira Kindergarten, belonging to Bonfim Elementary School. 

In this abstract are expressed the two teatching practices developed, and the consequent critical 

and justified reflection of them. 

 In this work, and in the extension of these two contexts, a small empirical study is also 

presented in the third chapter, which intends to understand how the use of pedagogical strategies 

contributes to improve children`s understanding/motivation in the children`s stories. The 

corpus, composed of 12 children attending Kindergarten, with ages ranging from 3 to 6 years, 

was carried out at the establishment where PES I took place, 

 The stories, first told in a traditional way using the book/Reading, were then retold 

using different strategies, namely through a puppet theater and a story apron. Methodologically, 

an action-research was made using direct observation, and the observations were recorded in 

grids previously designed and elaborated by the researcher. The results obtained, in 

consideration of the methodology used, showed that the diversification of strategies influences 

the understanding of the stories by preschool children, increasing their motivation. 

 

Keywords: Pre-School Education; Children`s literature; Pedagogical strategies. 
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Introdução 
 

 O presente relatório de estágio de Prática de Ensino Supervisionada (PES) é um conjunto 

de ações por nós realizadas, surgiu no âmbito do Mestrado em Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo 

do Ensino Básico, ministrado pela Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da 

Guarda (ESECD) do Instituto Politécnico da Guarda (IPG). 

Consideramos que a prática profissional é um momento de aprendizagem durante o qual 

existe a possibilidade de contacto com a realidade educativa, permitindo aplicar e consolidar os 

conhecimentos adquiridos ao longo do percurso teórico. Neste sentido, a PES é um elemento 

necessário, tanto para o contato com o mercado de trabalho, como para a obtenção e 

desenvolvimento de competências profissionais que dificilmente poderiam ser adquiridas, 

apenas, em aulas teóricas.  

Segundo Almeida (s/d, p.6)  

o estágio supervisionado é um espaço que capacita o acadêmico a uma 

postura crítica e reflexiva, constituindo um momento único para a formação 

profissional. Ele proporciona ao estudante a inserção na prática profissional, 

possibilitando entrar em contato com uma realidade concreta e contraditória. 

Constitui um espaço de extrema importância para capacitar os discentes na 

intervenção social. 

A PES é assumida como um período de oportunidades de experimentação, de 

metodologias e estratégias no âmbito do processo de ensino e de aprendizagem. É uma etapa em 

que podemos obter e melhorar competências tendo em conta as caraterísticas e necessidades do 

grupo de crianças com as quais temos a oportunidade de trabalhar, proporcionando-lhes 

situações e momentos ricos em aprendizagens, construção de saberes e conhecimentos diversos. 

  Este relatório procura demonstrar as atividades desenvolvidas dentro e fora da sala de 

atividades/aula, contextualizadas pelas características da turma e das escolas. Assim, encontra-

se organizado em três capítulos que se completam.  

 A PES I realizou-se no Pré-Escolar, nomeadamente, no jardim-de-infância da Sequeira, 

pertencente ao Agrupamento de Escolas da Sé, sob a orientação da educadora Teresa Galinho 

com um grupo de crianças dos 3 aos 6 anos e, a PES II, realizada no 1.º Ciclo de Ensino Básico 

(CEB), especificamente, na Escola Básica do Bonfim, com uma turma de 3º ano, sob a 

orientação da professora Ana Margarida Cardoso. 

 O capítulo I, denominado de Enquadramento Institucional: Organização e Administração 

Escolar diz respeito à caraterização do meio envolvente, dos estabelecimentos educativos e à 

caracterização psicopedagógica e socioeconómica dos grupos onde foram realizadas a PES I e 

PES II. 



Prática do Ensino Supervisionada 

2 

 

 No capítulo II é feita a descrição da PES, refletindo o percurso dos dois contextos 

formais, Ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB). 

Para finalizar, no capítulo III, apresenta-se um estudo empírico, relativamente à 

compreensão de histórias infantis a partir de diferentes estratégias. O mesmo permitiu-nos 

perceber o quão importante é, para as crianças, o contacto com as histórias. Possibilitou-nos 

também percecionar que a diversificação de estratégias pedagógicas “no contar” das histórias, 

permite às crianças uma maior compreensão e motivação das mesmas.  

Metodologicamente, foi realizada uma investigação-ação com recurso à observação 

direta, tendo o registo das observações sido feito em grelhas previamente pensadas e elaboradas 

pelas estratégias. 

Este trabalho conclui-se com uma reflexão geral da análise realizada ao longo do 

estágio, seguindo-se as referências bibliográficas e os respetivos anexos que complementaram 

todo o relatório. 
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1. Organização e Administração Escolar 

 

 O sistema Educativo, regido pela Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) (Lei n.º 

85/2009 de 27 de agosto, art.º 4.º), envolve a educação pré-escolar (compreendida entre os 3 e 

os 6 anos) e a educação escolar (1.º, 2.º, e 3.º CEB, ensino secundário e ensino superior.)  

 A nossa Prática de Ensino Supervisionada (PES) decorreu no Jardim de Infância da 

Sequeira com um grupo de crianças dos 3 aos 6 anos, sob a supervisão da docente Filomena 

Velho, tendo como cooperante a educadora Teresa Galinho (PES I). No que concerne ao 1º 

CEB, o estágio foi realizado na Escola Básica do Bonfim com uma turma de 3.º ano, sob a 

supervisão das docentes Elisabete Brito, Florbela Antunes e Urbana Cordeiro e tendo como 

cooperante a professora Ana Margarida Cardoso (PES II). 

 De seguida, iremos apresentar uma caracterização do meio envolvente das duas 

instituições, porque entendemos que fazer uma análise da caracterização do meio e dos grupos 

em que se inserem os diferentes contextos educativos é relevante para uma atitude investigativa. 

Neste capítulo será também referida a caracterização socioeconómica e psicopedagógica dos 

grupos onde se realizaram a PES I e a PES II. 

 

1.1  Caracterização do meio envolvente 
 

Segundo Arroteia (2008) a  

 escola é considerada de extrema importância na construção da personalidade 

da criança, contribuindo para o saber e progresso da mesma, sendo que 

também a família e o meio envolvente devem estar em sintonia, com o 

objetivo de contribuir para uma apropriada formação, que leve a criança a 

integrar-se na sociedade, tendo em conta os seus valores e costumes. 

Picanço (2012, p.15) completa esta ideia salientado que a escola não deve ser só um lugar 

de aprendizagem, mas também um campo de ação no qual haverá continuidade da vida afetiva 

que deverá existir a 100% em casa.  

Neste contexto, é importante salientar que conhecer a escola e o meio envolvente facilitam 

a interligação das aprendizagens com a comunidade, tendo como principal objetivo desenvolver 

na criança o gosto pelo saber e pela aquisição de aprendizagens significativas, profícuas e mais 

diversificadas. 
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1.1.1 Caracterização da cidade Guarda 
 

 A cidade da Guarda situa-se no Norte de Portugal (Figura 1). Este concelho1 está 

situado no centro da região beirã, entre o Planalto Guarda-Sabugal e a Serra da Estrela. A 

Guarda tem cerca de 712,11 km2 de área relativa às bacias hidrográficas de cursos de águas que 

são muito importantes, tal como os Rios Mondego, Zêzere e Côa. Geograficamente, a Este 

concelho da Guarda, confina a Nascente com os concelhos de Pinhel, Almeida e Sabugal, a Sul 

com Belmonte e Covilhã e, finalmente, a Poente, com Manteigas, Gouveia e Celorico da Beira. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tendo em consideração o seu posicionamento geográfico, Neves (2014) diz que a 

cidade da Guarda se encontra na vertente oriental da Serra da Estrela, limitada a Norte pelo 

distrito de Bragança, a Sul pelo distrito de Castelo Branco, a Oeste pelos distritos de Viseu e 

Coimbra e a Este pela Espanha, atingindo no seu ponto mais alto, uma altitude de 1056 metros, 

na Torre de Menagem. 

 A 27 de novembro de 1199, foi concedido, o foral, à cidade da Guarda, por D. Sancho I, 

“o Povoador”, com o propósito de trazer mais população para defender este território de 

possíveis invasões, recebendo em troca regalias e terras para cultivar, iniciando-se, no século 

seguinte, a construção da linha fortificada que cobriu esta região. 

 Hoje em dia, a Guarda é capital de Distrito e de acordo com os Censos de 2011, 

referenciados na página do Município, este concelho acolhe um total de 42 541 habitantes, 

sendo em extensão, um dos maiores concelhos de Portugal, abrangendo 43 freguesias e 14 

municípios. 

                                                             
1 Município da Guarda. http://mun-guarda.pt/Portal/concelho.aspx. Consultado a 1 de junho de 2018 

Figura 1: Mapa de Portugal/Localização Geográfica da Cidade da Guarda. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_da_Guarda 
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 Esta cidade é herdeira de um património cultural rico e único, que encerra nas suas 

muralhas mais de 800 anos de história. No ponto mais alto da cidade está a Torre de Menagem 

(figura 2), que é o símbolo máximo de toda a estrutura defensiva e sinal de altivez que, ao longo 

dos séculos, defenderam a fronteira, tornando-se importante devido à consolidação das 

fronteiras do atual território português. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Outro monumento a destacar e motivo de visita anual é a Sé Catedral (figura 3) um dos mais 

importantes da cidade. Este é um templo inserido no ciclo de arquitetura gótica, com evidências 

claras da influência manuelina. Recebe influências do grande estaleiro do Mosteiro da Batalha 

revelando ainda traços estéticos que se prendem com os tempos e artistas que participaram na 

construção.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Sé Catedral 
Fonte: https://nit.pt/out-of-town/back-in-town/8-programas-de-borla-para-esta-
quarta-feira-dia-mundial-do-turismo/attachment/162261 

Figura 2: Torre de Menagem. 
Fonte:http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalhePDI?tipo=1&idpdi=a0L
2000000WvIxdEAF 



Prática do Ensino Supervisionada 

7 

 

Cidade conhecida como a cidade dos 5 F’s (Figura 4): Forte pela dureza do granito, 

característica da sua paisagem e devido ao sistema defensivo que em tempos foi erguido e que 

ainda prevalece nos dias de hoje; Farta pelos seus vales férteis e cursos de água que garantem a 

sustentabilidade de quem a habita; Fria devido ao seu clima montanhoso; Fiel pelo resultado da 

recusa, por parte de Álvaro Gil Cabral, alcaide-mor do castelo, na entrega das chaves da cidade 

do Rei de Castela durante a Crise de 1383-85; Formosa devido à beleza dos seus monumentos, 

praças, jardins, ruas e vielas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Hoje em dia demonstra-se cada vez mais a importância da educação para o 

desenvolvimento do concelho da Guarda e, por isso, esta dispõe de um variadíssimo leque de 

opções a nível da educação, desde os primeiros anos de idade, com os infantários e escolas 

básicas, passando pela formação profissional, até ao ensino superior. 

 A cidade da Guarda possui uma rede educativa que aglomera, desde 2013, dois grandes 

agrupamentos: o Agrupamento de Escolas da Sé2 (AES), do qual fazem parte a Escola 

Secundária da Sé; a EB 2, 3 Carolina Beatriz Ângelo (Escola da Sequeira); a EB 2, 3 de São 

Miguel; como também 16 escolas do 1.º CEB, 15 Jardins de Infância; 2 centros escolares com 

1.º Ciclo e Pré-escolar; o Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque3 (AEAAG), que 

abrange a EB 2, 3 de Santa Clara, 10 escolas do 1.º CEB; 5 Jardins de Infância e 1 Centro 

escolar com 1.º Ciclo e Pré-escolar (Neves, 2014).  

 De referir ainda, que a cidade da Guarda possui uma riqueza de natureza cultural, 

realçando a Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL); a Quinta da Maunça; o Museu da 

Guarda; o Parque Urbano do Rio Diz (POLIS); o Teatro Municipal da Guarda (TMG); as 

                                                             
2 Agrupamento de Escolas da Sé, Guarda. https://aese.edu.pt/joomla/index.php. Consultado a 1 de junho 
de 2018.+ 
3 Agrupamento Afonso de Albuquerque, Guarda. https://www.aeaag.pt/index.php/2-uncategorised/30-
escolasagrupamento. Consultado a 1 de junho de 2018. 

Figura 4:Rotunda dos 5 F's 
Fonte: https://vitorbaiameteo.pt/tempo/guarda/ 



Prática do Ensino Supervisionada 

8 

 

Piscinas; o Estádio Municipal; o Pavilhão Desportivo de S. Miguel; o Jardim José de Lemos e o 

Parque Municipal da Guarda, entre outros, que se articulam com as diversas escolas, com o 

objetivo de tornar as aprendizagens mais significativas, proveitosas e em integração com o meio 

envolvente. 

 

2. Caracterização do meio escolar 
 

 Os estabelecimentos de ensino onde se realizou a nossa PES, o Jardim de Infância da 

Sequeira e a Escola Básica do Bonfim, situam-se na cidade da Guarda e ambos apresentavam 

muitos recursos e equipamentos, que permitiam a diversificação das atividades nas salas de 

atividades/aulas. Dewey (2002, cit. por Paulino, 2017, p.19) refere que a utilização de materiais 

deve ser entendida como um suporte ao envolvimento da criança nas ocupações do seu dia-a-

dia. Gambôa (2004, cit. por Paulino, 2017, p.19) complementa esta ideia salientando que os 

materiais constituem a base das oportunidades e da liberdade de se exprimir, pensar, desejar e 

decidir.  

 Desta forma, a opção dos recursos/equipamentos usados por docentes em salas de aula é 

importante e útil no processo ensino-aprendizagem, uma vez que recursos adequados e variados 

podem representar instrumentos facilitadores, capazes de estimular e enriquecer a vivência 

diária não só dos educadores/professores mas, também, das crianças. 

 

3. Caracterização do Jardim de Infância da Sequeira 
 
 O Centro Escolar da Sequeira4 (Figura 5) foi inaugurado a 14 de setembro de 2011. A 

nova instituição, que foi construída no local onde antigamente funcionava a Cooperativa das 

Frutas da Guarda, abriu com oito turmas do 1.º CEB e duas do pré-escolar, num total de cerca 

de 170 alunos. A maior parte das crianças são provenientes da escola do 1.º CEB e do jardim-

de-infância da Sequeira, havendo também algumas oriundas das escolas da Estação e da 

Arrifana. 

  

 

 

 

                                                             
4 Centro Escolar da Sequeira. 
http://www.ointerior.pt/noticia.asp?idEdicao=611&id=31703&idSeccao=7522&Action=noticia. 
Consultado a 14 de janeiro de 2018. 
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Figura 6: Refeitório 
Fonte: Própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mesmo pertence à rede pública do Ministério da Educação (ME) e está inserido no 

Agrupamento de Escolas da Sé. No ano em que nos encontrávamos a realizar o PES I, 

frequentavam no Jardim de Infância 36 crianças, com idades compreendidas entre os 3 e os 6 

anos. 

 Este estabelecimento possui dois níveis de ensino bem distintos, que determinam os 

dois espaços principais da construção: o Pré-escolar e o 1.º CEB. O edifício é funcional e tem 

espaços complementares comuns, ou seja, um refeitório com cozinha (Figura 6) e um salão 

polivalente/ginásio (Figura 7), nomeadamente usado para a atividade de Físico Motora. 

 

 

 Dentro da própria instituição, existe um espaço denominado de recreio, destinado às 

crianças do pré-escolar, sendo um espaço de areia e de alcatrão, onde elas podem brincar, tendo 

acesso a vários brinquedos, como bicicletas, arcos, legos, entre outros.  

Figura 7: Salão Polivalente 
Fonte: Própria 

Figura 5: Centro Escolar da Sequeira. 
Fonte:http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheDB?tipo=1&idpdi=a0L2000000
WvDu0EAF&idcat=a0O2000000EOVc7EAH 
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 A área do pré-escolar é constituída por um hall de entrada (Figura 8) que dá acesso a 

três salas de atividades (Sala A, Sala B e Sala C), duas casas de banho, uma para as crianças da 

sala B e C e uma outra que se encontra no interior da própria sala A. O espaço da Componente 

de Apoio à Família (CAF) (Figura 9) é um lugar destinado às festas das crianças como as festas 

de Natal, as festas do fim do ano letivo, entre outras, decorrendo também nesse espaço 

atividades de Expressão Dramática.  

 

 

É também ali que as crianças comem o lanche da manhã e o lanche da tarde. É 

considerado um lugar bastante importante porque, a par das salas de atividades, é o lugar onde 

as crianças passam grande parte do seu tempo.  

 A Lei-Quadro (Lei n.º 5/97 de 10 de Fevereiro) consigna os objetivos da educação pré-

escolar e prevê que, para além dos períodos específicos para o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas, curriculares ou letivas, existam atividades de animação e apoio às famílias, de 

acordo com as necessidades destas (art.12.º). As OCEPE referem que a educação pré-escolar é 

importante e que 

o facto de, por vezes, se chamar a este serviço "guarda" não nos pode fazer 

apressadamente deduzir que são tempos dos quais a qualidade educativa pode 

estar ausente. O termo "guarda" tem um sentido ambíguo e significa "tomar 

conta", "cuidar", expressões familiares na nossa cultura educativa tradicional. 

A guarda protetora e estimulante de familiares, amigos, vizinhos que 

deixavam um grande espaço para a brincadeira, marcando contudo limites 

que envolviam riscos, nomeadamente físicos (M.E., 2016, p.12). 

 Para além destes espaços do pré-escolar, o edifício ainda é composto por um Centro de 

Recursos, Biblioteca (Figura 10) fazendo, assim, parte da área administrativa com a Direção 

Executiva, Secretaria/reprografia e uma sala de Professores. 

Figura 8: Hall de entrada do Pré-Escolar 
Fonte: Própria 

Figura 9: CAF (Componente de Apoio à Família) 
Fonte: Própria 
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 A biblioteca escolar é utilizada para realizar atividades do Plano Anual de Atividades 

(PAA) como por exemplo, a leitura dos contos (promovida pela Biblioteca Municipal Eduardo 

Lourenço) ou outras atividades de articulação curricular com o 1º CEB. A biblioteca pode 

também ser utilizada pelas crianças como espaço de lazer ou requisição de livros.  

 A sala de atividades onde realizamos a PES I foi a sala C (Figura 11), que se encontra 

ao lado de uma casa de banho (Figura 12) e tinha acesso ao corredor onde se encontram as 

restantes salas (sala B, sala A e CAF).  

 

 

 

 Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) (Lei n.º 85/2009 de 27 de agosto, 

art.º 4.º), 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 

Figura 10: Biblioteca 
Fonte: Própria 

Figura 11: Sala C 
Fonte: Própria 

Figura 12: Casa de Banho 
Fonte: Própria 
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atividades da comunidade e a sua adaptação em função das alterações dos diferentes níveis de 

ensino. 

 No que diz respeito às condições físicas do JI, podemos referir que são muito boas, 

relativamente ao arejamento, luz natural e artificial, aquecimento e segurança, possuindo 

alarme, luzes internas de sinalização permanente e extintores de incêndio.  

 Conclui-se, deste modo, que este JI possui as condições necessárias para o seu bom 

funcionamento. 

 

3.1  Organização da equipa educativa 
 
 No ano letivo de 2017/2018, ano em que realizámos a nossa PES nesta instituição, a 

equipa pedagógica era constituída por três educadoras do Quadro de Agrupamento de Escolas 

da Sé.  Neste JI encontrava-se ainda colocada uma educadora de apoio. Para além das 

educadoras que asseguram as três salas de atividade encontra-se, ainda, em cada sala, uma 

assistente operacional. Neste contexto formal, estão também três docentes de apoio, referentes à 

terapia da fala e a crianças com NEE, havendo também três professores de Atividade de 

Enriquecimento Curricular (AECS). A CAF é assegurada por duas assistentes técnicas e uma 

assistente operacional que desempenham funções de animadoras.   

 Verifica-se que no jardim-de-infância, existem também apoios para as crianças com 

NEE, existindo um bom funcionamento no processo de ensino e aprendizagem. Grande & Pinto 

(2011, cit. por Morgado, 2014, p.14) refere que a participação de crianças com Necessidades 

Educativas Especiais em contextos onde estejam inseridos é um fator promotor do 

desenvolvimento de aptidões e das suas capacidades, uma vez que a participação tem uma 

grande influência na aprendizagem. 

A equipa educativa manteve sempre uma comunicação aberta, apoiando as crianças no 

decorrer do dia e na resolução de problemas. Tomavam decisões em conjunto acerca de todos os 

acontecimentos e aspetos relacionados com a sala e com as crianças. 

 

3.2 Organização do tempo educativo/ rotinas diárias 
 

 Antes de refletir sobre as rotinas no jardim-de-infância, pensamos ser relevante refletir 

sobre a definição da mesma. De acordo com Zabalza (1998, cit. por Macedo, 2015, p.11) a 

rotina é a repetição de atividades e ritmos na organização espácio-temporal da sala. E segundo 

Formosinho (1998, cit. por Macedo, 2015, p.11) desenvolver uma rotina é transformar o tempo 

num “tempo de experiências educacionais ricas e interações positivas”.  
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 De acordo com as (OCEPE), a consciencialização das rotinas, dos diferentes momentos 

que se sucedem ao longo do dia, a elaboração e uso de horários e calendários são importantes 

para a compreensão de unidades básicas do tempo (ME, 2016, p. 91). 

 Na opinião de Hohmann & Weikart (2004, cit. por Pereira, 2014, p.29) 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. 

 Neste seguimento, também Pereira (2014, p. 30), afirma que as rotinas diárias são 

construídas pelas equipas educativas, a partir de segmentos temporais, e desenvolvem-se 

através do planear-fazer-rever; tempo em pequenos grupos; tempo em grandes grupos; tempo 

de recreio; tempos de transição e tempo de comer e descansar. 

 Para além de ser útil para a criança seguir rotinas, é também importante para o adulto, 

neste caso o/a educador/a, pois ajuda a delinear o seu tempo com as crianças, com o objetivo de 

lhes proporcionar experiências e aprendizagem ativas. 

 As rotinas são importantes para o dia-a-dia no JI pela estabilidade, pela aquisição de 

regras e hábitos de higiene, pelo desenvolvimento pessoal, cognitivo e social, pela construção 

do “Eu”, pelo respeito pelos outros, entre outros aspetos. O jardim-de-infância surge, assim, 

como um complemento à família, que recebe as necessidades afetivas, intelectuais e sociais das 

crianças, dando-lhe sentido, previsibilidade e, consequentemente, estabilidade. 

 Embora a rotina estimule um ambiente estável e previsível, é possível que sofra 

modificações podendo, portanto, considerar-se flexível.  

 Na tabela 1 podem-se verificar as várias rotinas que a instituição proporcionava 

diariamente às crianças. 

 
Tabela 1: Rotinas diárias 

Fonte: Própria 

 
 

 

Horas Atividades Local 
9h00-10h00 Jogos de mesa Sala de atividades (mesa) 
10h00-10h10 Higiene Casa de banho 
10h10-10h40 Lanche da manhã C.A.F. 
10h40-11h50 Atividades guiadas  Sala de atividades 
11h50-12h00 Higiene Casa de banho 
12h00-13h00 Almoço Refeitório/Salão polivalente 
13h00-14h00 Visualização de filmes/jogos C.A.F. 
14h00-16h00 Atividades guiadas Sala de atividades 
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3.3 Caracterização e organização do espaço educativo 
 

 De acordo com as OCEPE 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 a fundamentar as razões dessa 

organização (ME, 2016, p.28). Podem e devem criar-se novos espaços que irão ao encontro do 

interesse do grupo de crianças, mediante os projetos que se estiverem a desenvolver para, assim, 

haver mais interesse e motivação por parte das mesmas. 

 Neste contexto, todos os espaços da sala são importantes para a aprendizagem da 

criança. A sala de atividades deve ser organizada de forma a proporcionar diversas 

aprendizagens. Por isso, esta deve ser preparada para que todas as crianças tenham igual forma 

de participar nas atividades e na construção dos seus conhecimentos. Assim, o educador possui 

um papel preponderante no que concerne à organização dos diferentes espaços educativos, uma 

vez que é ele o mediador do processo ensino-aprendizagem. Deste modo, e de acordo com as 

ME (2016, p.26) a importância dos materiais na aprendizagem das crianças implica que o/a 

educador/a defina prioridades na sua aquisição, de acordo com as necessidades das crianças e 

o projeto curricular de grupo 

 É possível verificar que todas as salas de atividades do pré-escolar se encontram 

organizadas, tendo em conta diversas áreas, que todas as crianças reconhecem. Essas áreas são 

benéficas para elas, segundo Hohmann & Weikart (2009, cit. por Pires, 2015, p.42) a criação 

destas áreas dentro da sala de atividades envolvem as crianças em aprendizagens ativas, 

encorajando-as a descobrir, a usar e a desenvolver as coisas por elas próprias, promovendo o 

educador deste modo a independência, a competência e o sucesso das crianças, pois é onde as 

crianças passam a maior parte do seu tempo.   
A sala de atividades (figura 13), relativamente à organização espacial, divide-se em 

diferentes áreas/espaços que permitem às crianças usufruir das mesmas de forma segura. É 

possível diferenciar quatro áreas distintas, onde é permitido às crianças brincar individualmente 

ou em grupo, sendo elas jogos de mesa e jogos de chão, área da casinha, área da expressão 

plástica e área da leitura/diálogo. 

 Na figura 13 em complementaridade com a tabela 2, abaixo descritas, podemos 

visualizar as várias áreas da sala de atividades onde foi efetuada a nossa PES. 
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                              Figura 13: Planta da sala de atividades 
               Fonte: Própria 
 
 

Tabela 2: Legenda da planta da sala de atividades 

Fonte: Própria 

1. Porta de entrada e saída da sala de atividades 2. Estante com jogos de construções e legos 

3. Área dos jogos de chão 4. Mesas retangulares 

5. Estante de jogos de mesa 6. Área da casinha 

7. Estante das marcações das 

presenças/calendário/objetos da casinha 
8. Estante de material 

9. Área de leitura/diálogo 10. Móveis com materiais 

11. Porta para o exterior 12. Computador educativo 

13. Cesta com materiais 14. Estante de Expressão Plástica 

15. Gavetas com material reciclado 16. Livros infantis 

17. Mesa redonda 18. Mesas retangulares 

19. Ecopontos 20. Lavatório 

 

 Cada uma ocupava uma parte da sala com os recursos materiais relacionados. A mesma 

é o lugar onde tudo acontece e, como tal, é um lugar de grande importância para as crianças, 

pois é nele que elas aprendem, brincam, constroem a sua identidade, interagem com outras 

crianças, jogam e desenvolvem competências. Silveira (2012, p.7) refere que o espaço infantil 

deve ser lúdico, dinâmico, vivo, brincável, explorável, transformável e, principalmente, 
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acessível a todos, uma realidade presente neste espaço, onde as diversas áreas se encontram 

dispostas sob critérios de funcionalidade e proporcionam um ambiente de segurança. 

3.3.1. Descrição das diferentes áreas 
 

 A sala C, onde decorreu a PES I, é um espaço facilitador de aprendizagens e de 

conhecimentos, auxiliando a criança na aquisição de competências. Segundo Dias (2017, p.18) a 

criação e elaboração de áreas distintas com materiais próprios e adequados a cada uma 

permite definir uma melhor organização do espaço que facilite a “construção de aprendizagens 

significativas”. 

 

Área da casinha  

 A área da casinha (figura 14) é bastante procurada tanto por meninas como por 

meninos, porque é a área mais semelhante à sua casa. Na área da casinha prevalece o jogo 

simbólico, com diferentes materiais que presenteiam múltiplas oportunidades de faz-de-conta, 

possibilitando à criança reproduzir experiências da vida quotidiana e situações imaginárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para Dias (2017, p.23) o “faz de conta” é uma zona da sala que integra brinquedos 

propícios para o desenvolvimento do jogo simbólico, neste local existe também um conjunto de 

adereços que permitem a realização de algumas pequenas dramatizações. 

 Esta área encontra-se entre a área da leitura/diálogo e a área dos jogos de mesa, possui 

diversos materiais de plástico, de madeira, roupas, etc, permitindo que as crianças brinquem ao 

Figura 14: Área da casinha  
Fonte: Própria 
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“faz de conta”, pois é nesta faixa etária que as mesmas imaginam, inventam, recriam, imitam o 

que observam, o que é muito importante e significativo para as suas aprendizagens. Bandet 

(1973, cit. por Fernandes, 2012, p.15) refere que o brinquedo, tal como todo o material didático 

das escolas, quando bem escolhido, contribui para o desenvolvimento harmonioso das 

atividades mentais da criança, ao mesmo tempo que lhe proporciona a alegria indispensável à 

expansão da sua afetividade. 

 

Área dos jogos de mesa/chão 

 Esta área é uma das mais utilizadas ao longo do dia. No período da manhã, as crianças 

reúnem-se para realizar, em pequeno grupo, os diversos jogos de mesa que se encontram na 

sala, sendo os mesmos escolhidos por elas. No final da tarde, as crianças podem optar pelos 

jogos de chão, que são bem diferentes dos de mesa, visto que utilizam sobretudo jogos de 

construções e legos. Deste espaço fazem parte duas estantes com diferentes jogos e uma mesa 

de atividades. 

 Segundo Huizinga (1951, cit. por Duarte, 2009, p.15) o jogo define-se como uma ação 

ou uma atividade voluntária, realizada segundo uma regra livremente consentida, mas 

imperativa, desprovida de um fim em si, acompanhada por um sentimento de alegria e tensão e 

por uma consciência de ser diferente do que se é na vida real. Já Neto (2003, cit. por Duarte, 

2009, p.13) considera o jogo, enquanto atividade, uma das formas mais comuns de 

comportamento durante a infância e altamente atrativa e intrigante para os investigadores 

interessados nos domínios do desenvolvimento humano, educação, saúde e intervenção social. 

 Nesta sequência, o jogo é realmente importante para o desenvolvimento cognitivo e 

emocional da criança. Através dele, é possível refletir sobre a realidade e, ao mesmo tempo, 

questionar regras e papéis. Com os jogos, a criança experimenta, inventa, descobre, aprende e 

controla habilidades, para além de estimular a psicomotricidade, favorecendo assim a 

concentração, a atenção e a imaginação. Os mesmos promovem o desenvolvimento do 

raciocínio, da lógica, os números e as formas, de uma forma lúdica.  

 Para Piaget (1990, cit. por Baranita, 2012, p.40) a atividade lúdica é o berço 

obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo por isso, indispensável à prática 

educativa. Assim, o jogo constitui uma condição para o desenvolvimento da criança, já que esta 

quando joga, assimila e pode transformar a realidade.  
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No decorrer do estágio tivemos a oportunidade de verificar a importância dos jogos na 

vida das crianças (figuras 15/16), pois todos os dias elas brincam com puzzles, jogos de 

contagens, jogos com cores e números, jogos sobre o corpo humano, entre outros. Ou seja, só o 

facto de as deixarem escolher livremente os jogos que querem ou de que mais gostam, permite 

que a criança fique muito mais relaxada, conseguindo pensar com calma e aguardar sempre a 

sua vez.  

 

Tendo em conta os aspetos anteriormente referidos, o educador deve garantir às crianças 

aprendizagens significativas, tornando-as, por sua vez, divertidas e atrativas, a fim de que uma 

possa ter oportunidade de ser ativa na construção do seu saber e que, para isso, tenha acesso a 

todos os materiais e recursos de que necessita. 

Área da leitura/diálogo 

 A área da leitura/diálogo (figura 17) é a zona dedicada às atividades em grande grupo, 

com mini sofás e pufs em círculo, onde as crianças, todos os dias, fazem o acolhimento, marcam 

as presenças numa tabela (figura 18), tendo em conta o mês em que se encontram para que, 

consequentemente, o grupo contacte com o calendário e, assim, aprenda a noção de tempo. 

Nesse espaço conversam com a educadora, abordam temas do interesse de cada uma, falam de 

atividades já realizadas no dia anterior, lêem-se histórias, abordando diferentes áreas. 

 

 

 

Figura 18: Tabela das presenças 
Fonte: Própria 

Figura 17: Área da leitura 
Fonte: Própria 

Figura 15: Jogos educativos de mesa 
Fonte: Própria 

Figura 16: Jogos educativos de chão  
Fonte: Própria 
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Nesta área encontram-se diferentes livros infantis num pequeno armário. Quando uma 

criança escolhe o espaço da leitura é possível presenciar que cada uma folheia, observa e “lê” 

um determinado livro, à sua maneira. 

Área da expressão plástica 

 Na área da expressão plástica encontram-se dois móveis com diversos materiais (figura 

19) como por exemplo: cartolinas, tintas, lápis de cor, folhas brancas, materiais reciclados, 

canetas de feltro, entre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neste espaço as crianças podem realizar, sentadas às mesas, um desenho com pincéis e 

guaches, com lápis e canetas de feltro, fazer recorte e colagem ou trabalhar com plasticina, de 

forma a desenvolver a motricidade fina, a coordenação motora e a imaginação. 

 Para Dias (2017, p.23) a área das artes deve conter materiais propícios para o 

desenvolvimento de atividades de artes plásticas, tais como desenho, pintura, modelagem, entre 

outros. 

 

4. Caracterização do grupo 
 

 A caraterização do grupo de crianças foi apoiada na observação direta realizada durante 

o ano (2017/2018), aquando da realização da PESI realizada entre outubro e janeiro. Entende-se 

que, para se poder fazer a caracterização do grupo é necessário observar o que as crianças 

fazem, dizem e como interagem e aprendem constitui uma estratégia fundamental de recolha de 

informação (ME, 2016, p.13). 

Figura 19: Armários de arrumação de materiais  
Fonte: Própria 
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 Neste seguimento, apresenta-se uma caracterização psicopedagógica e socioeconómica 

do grupo. Para além das observações diretas que foram realizadas ao longo do estágio, houve 

também conversas com a educadora cooperante e ainda a visualização de fichas de cada criança. 

 

4.1  Descrição psicopedagógica do grupo 
 

 A PES I foi realizada como se disse na sala C, com um grupo heterogéneo de crianças 

com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos. Deste modo, e tendo em conta os estudos de 

Piaget (1995), nestas idades as crianças encontram-se no estádio Pré-operatório, em que se 

expressa através do faz de conta e utiliza o jogo simbólico. Segundo Schaffer (2004, cit. por 

Freitas, 2012, p.23) esta fase de desenvolvimento ocorre no período do pré-escolar, onde as 

crianças começam a conseguir utilizar símbolos e imagens dos objetos do meio ambiente. As 

crianças tornam-se capazes de realizar pensamento simbólico e deixam de estar presas à 

realidade do aqui-e-agora. Portanto é nesta fase que as crianças começam por desenvolver 

fantasias e brincadeiras de faz de conta. Foram vários os momentos em que o grupo recorreu ao 

jogo simbólico, ao longo da PES I, não só, mas maioritariamente aquando da utilização do 

espaço do jogo simbólico. Nesse espaço verificámos que as crianças imitavam (cozinheiros, 

médicos, desenhos animados), inventavam, imaginavam, interpretavam sem medo da imposição 

do adulto, tendo em conta o que elas próprias já haviam presenciado, ou vivenciado. Deste 

modo, partindo do mundo que a criança estabelece, conseguirá compreender as regras do mundo 

que a rodeia. Na perspetiva de Kishimoto (2003, cit. por Oliveira, 2013, p.2) a brincadeira do faz 

de conta, 

também conhecida como simbólica, de representação de papéis ou 

sociodramática, é a que deixa mais evidente a presença da situação 

imaginária. Ela surge com o aparecimento da representação e da linguagem, 

em torno 2/3 anos, quando a criança começa a alterar o significado dos 

objetos, dos eventos, a expressar seus sonhos e fantasias e a assumir papéis 

presentes no contexto social.   

 

 Complementando esta ideia, este ambiente lúdico do faz de conta, dá à criança 

diferentes oportunidades de experimentação, pois ela necessita de brincar para entrar nesse 

mundo, o mundo da fantasia. Existem crianças que gostam de brincar sozinhas havendo outras 

que preferem brincar em grupo, e ambas têm o direito de ter à sua disposição brinquedos para, 

assim, desenvolverem as suas capacidades sensoriais e cognitivas. Froebel (2014, cit. por 

Crespo, 2016, p.57) defende o brincar como sendo uma conduta espontânea da educação de 

Infância. É através dele que as crianças podem desenvolver várias habilidades e aperfeiçoá-las 
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junto dos seus colegas e de adultos. Torres (2008, cit. por Pires, 2018, p.25) refere que através 

do jogo, a criança satisfaz o “eu”, porque transforma o real em função dos seus pensamentos.  

 Complementando esta ideia, tendo em conta a teoria de Piaget (1995, cit. por Oliveira, 

2013, p.4) a brincadeira de faz de conta ou o jogo simbólico, seria o método ou refúgio que a 

criança usa para poder assimilar e acomodar a realidade em que está submetida. 

 É nesta faixa etária que surge também o egocentrismo quando, por exemplo, a criança 

vê o mundo unicamente à sua maneira sem se preocupar com quem está à sua volta e acha que 

todos pensam da mesma forma que ela. Assim, o JI torna-se importante pelo facto, de a criança 

poder expressar-se, desenvolver competências, promover atitudes mais relevantes, descobrir a 

sua autonomia, etc. Esta característica foi observada, principalmente quando as crianças se 

encontravam nas diferentes áreas, por exemplo não querer dividir os brinquedos/jogos. Este 

comportamento mostra a dificuldade que a criança tem em separar a realidade daquilo que ela 

pensa. É nesta fase que o pré-escolar é muito útil por ser o ponto de partida onde a criança pode 

socializar e brincar com os outros. É também nesta fase que surge o desenvolvimento da 

linguagem, considerado um aspeto importante neste período. Na perspetiva de Lima (2000, cit. 

por Oliveira, 2013, p.3) a  

linguagem é um meio de expressão e de comunicação com os outros pela 

fala; é dizer o que se pensa e se sente. Esta, além de verbal, é também 

gestual, escrita e desenhada, permitindo graças a símbolos (palavras, gestos, 

sons) comunicar com os outros que compreendem e utilizam os mesmos 

símbolos. 

 Neste sentido, o desenho infantil é a maneira que a criança utiliza para fazer 

reproduções da aprendizagem que alcançou. Para Moreira (1984, cit. por Pereira, 2016, p.4) o 

desenho é uma linguagem para a criança, que comunica e regista a sua fala, esta desenha 

também para escrever. Também Moreira (1984, cit. por Pereira, 2016, p.4) refere que para a 

criança o desenho é a sua primeira escrita.  

 O brincar, é fundamental na vida da criança, pois é um meio que ela utiliza para 

desenvolver, aprender a relacionar-se com as outras crianças e com o mundo em que está 

inserida. Assim, é no brincar, e somente no brincar que o indivíduo, criança, pode ser criativo e 

utilizar a sua personalidade integral e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu 

(Winnicott, 1971, cit. por Oliveira, 2013, p.4).  

 No desenvolvimento global das crianças, verificamos que algumas apresentam 

dificuldades na linguagem, sendo pouco interessadas e pouco empenhadas. Ainda assim, 

pensamos que o seu bom comportamento e alegria para trabalhar foi crescendo, o que se deve 

ao trabalho da educadora. De notar que foi difícil a adaptação da educadora, pois não 

acompanhou as crianças desde início, nomeadamente as de 5 anos. Contudo, no último mês de 
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estágio (janeiro), observamos que as crianças tinham vindo a desenvolver melhor algumas das 

competências e, para isso, ela tentava diversificar as atividades. Quando uma criança chorava ou 

fazia birra, a atitude da educadora era de insistência para com a criança até ela conseguir ficar 

mais calma, não cedendo nem ignorando. Porém, uma das crianças com seis anos apresentava 

algumas dificuldades, tanto a nível motor, como da linguagem, sendo uma criança referenciada, 

pela educadora, a uma professora de educação especial. Apesar dessas dificuldades, não deixava 

de ser uma criança participativa, bem-disposta, necessitando somente de mais atenção.  

 Neste contexto, a educadora sempre tentou diversificar as atividades, por forma a dar-

nos a conhecer diferentes maneiras de trabalhar com as crianças nas nossas intervenções. 

Concluímos que apesar das diferenças de idades, todas participavam. A educadora e nós 

próprias tínhamos o cuidado de, na mesma atividade, colocar graus de exigência adequados a 

cada uma.  

 

4.2 Caracterização demográfica do grupo  
 

 O grupo no qual se desenrolou a PES I era constituído por 12 crianças, seis do sexo 

masculino e seis do sexo feminino. Como se pode verificar no gráfico abaixo (gráfico 1), sendo 

um grupo equilibrado a esse nível. 

                          
                        Gráfico 1: Distribuição das crianças de acordo com ao seu género  

                 Fonte: Própria 
 

Já as idades das crianças variavam, por se tratar de um grupo heterogéneo, com idades 

compreendidas entre os 3 e os 6 anos. Relativamente às idades, três crianças tinham 3 anos, três 

tinham 4 anos, quatro tinham 5 anos e duas tinham 6 anos (gráfico 2). 
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                              Gráfico 2: Distribuição das crianças de acordo com a sua idade 
                              Fonte: Própria 

 

 No que respeita ao número de irmãos (gráfico 3), duas das crianças têm dois ou mais 

irmãos, cinco crianças tem um irmão/irmã e as restantes cinco crianças não têm irmãos. 

De acordo com McHale, Crouter & Whiteman (2003, cit. por Costa, 2011, p.29) os 

irmãos são figuras importantes na vida cotidiana das crianças, tanto como companheiros de 

atividades, quanto como cuidadores. 

 

                 
     Gráfico 3: Distribuição das crianças de acordo com o número de irmãos 

                      Fonte: Própria 

5. Caracterização da Escola Básica do Bonfim 

 

 A Escola Básica do Bonfim (figura 20), local onde foi realizada a PES II, encontra-se 

sediada no Bairro do Bonfim. Apresenta infraestruturas excelentes, proporcionando 

aprendizagens significativas, profícuas, diversificadas e disponibilizando diversos materiais e 

recursos que ajudam os professores nas suas práticas.  
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 De acordo com a LBSE (Lei n.º 85/2009 de 27 de agosto, art.º 42º), os edifícios devem 

ser planeados na ótica de um equipamento integrado a ter suficiente flexibilidade para 

permitir, sempre que possível, a sua utilização em diferentes atividades da comunidade e a sua 

adaptação em função das alterações dos diferentes níveis de ensino, dos currículos e métodos 

educativos. 

 O trabalho que aqui se apresenta reflete a ação pedagógica desenvolvida numa sala de 

1.º CEB da Escola do Bonfim, integrada no Agrupamento e Escolas Afonso Albuquerque. Esta 

escola destina-se somente ao 1º CEB, sendo frequentada por 102 crianças, com idades 

compreendidas entre os 6 e os 10 anos. 

A escola encontra-se dividida em 3 pisos (rés-do-chão, 1º piso e 2º piso).  

No que concerne ao rés-do-chão, podemos encontrar: 

 Duas salas de aula (1º e 2º anos); 

 Um salão polivalente; 

 Uma biblioteca escolar; 

 Uma reprografia; 

 Uma copa; 

 Três instalações sanitárias (estas estão equipadas de acordo com a idade das crianças 

que delas usufruem, havendo uma destacada a portadores de deficiência). 

 

 O salão polivalente (figura 21) é um lugar destinado às festas de Natal, do final do ano 

letivo, às atividades da área de Expressão Dramática, Socioeducativas, aulas de Expressão 

Físico-Motora, Expressão Musical sendo, também, onde os alunos passam os intervalos caso 

Figura 20: Escola Básica do Bonfim 
Fonte: Própria 
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chova e/ou esteja frio, e onde festejam os aniversários dos alunos, de titulares de turma, de 

assistentes operacionais e dos professores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Biblioteca Escolar Adriano Vasco Rodrigues (figura 22) foi inaugurada no ano letivo 

de 2003/2004). Este espaço veio promover a leitura e o livro entre os alunos, sendo usufruído 

diariamente pelos docentes/alunos. Esta biblioteca apresenta um vasto leque de recursos, tanto a 

nível de livros, que abordam diversos temas e conteúdos, como de jogos e de outros materiais, 

que proporcionam o desenvolvimento de atividades nas várias áreas curriculares, sendo 

adequadas a cada ano de escolaridade. Esta tem um papel fundamental neste processo e é 

importante sabermos geri-la para que os alunos se interessem por ela, e não fazerem da 

biblioteca apenas “mais um sítio” da escola.  

 

 

Figura 21: Salão Polivalente 
Fonte: Própria 
 

Figura 23: Sala 4 - 3.º ano 
Fonte: Própria 

Figura 22: Biblioteca 
Fonte: Própria 
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No 1.º piso, existem: 

 Uma sala de 3º ano (figura 23); 

 Uma sala de 4º ano. 

 

 Relativamente à sala onde foi realizado o estágio (3.ºano) podemos referir que, à 

semelhança das restantes, se encontra em bom estado de conservação geral.  

No 2.º piso, podemos encontrar: 

 Uma sala de informática; 

 Uma casa de banho; 

 Uma arrecadação; 

 Uma sala de professores. 

O exterior possui: 

 Área exterior; 

 Um campo de futebol; 

 Um campo de basquetebol; 

 Duas arrecadações. 

 Relativamente ao espaço exterior, o campo de futebol (figura 24) e o campo de 

basquetebol (figura 25) são utilizados em aulas de Expressão Físico-Motora mas também 

quando os alunos estão no recreio. Pellegrini (1995, cit. por Machado, 2014, p.13) refere que 

para as crianças, o espaço de recreio é tão importante como a sala de aula, neste local a 

criança aprende a viver em sociedade e a interagir com os outros, sendo um local fulcral para 

o desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 24: Campo de futebol  
Fonte: Própria 

Figura 25: Campo de basquetebol 
Fonte: Própria 
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 A área exterior (figura 26) é muito agradável e segura para os alunos, não só quando 

estão no recreio e brincam mas, também, quando se realizam atividades relativas às diferentes 

áreas curriculares, onde podem trabalhar ao ar livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Para além destas áreas, no que respeita aos recursos e equipamentos, a escola, faculta 

uma grande variedade de recursos a todas as salas de aula, tais como: material para a área de 

Expressão Físico-Motora, Expressão Plástica, quadro interativo, portátil, vídeo-projetor, 

computadores e tabletes. Como diz Formosinho (1998, cit. por Pacheco, 2013, p.34)  

os recursos didáticos operacionalizam metodologias e estratégias de ensino e 

visam a construção de experiências de aprendizagem significativas. Estes, 

quando adequados, dado o seu potencial de concretização, manipulação e 

ludicidade, permitem desconstruir a complexidade e a abstração e tornar 

acessíveis e relevantes informações e experiências de aprendizagem. 

 Nesta sequência, os recursos possibilitam aos estagiários e aos professores uma maior 

multiplicidade na seleção de estratégias e materiais a utilizar para, assim, os alunos poderem 

usufruir de uma aprendizagem mais satisfatória.  

 Todas as salas do 1.º CEB estão equipadas com um computador, três têm um vídeo-

projetor e uma delas tem um quadro interativo. É neste espaço físico que acontecem as 

atividades extracurriculares. 

  Importa, ainda, referir que toda a escola está apetrechada com aquecimento central, que 

muito auxilia no bem-estar de todos os que dela usufruem, dadas as condições climatéricas que 

nesta região se fazem sentir durante alguns meses de outono e de inverno. 

 Para além do que já foi referido anteriormente, encontram-se outros materiais, 

apresentados na tabela que se segue: 

Figura 26: Área exterior 
Fonte: Própria 
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   Tabela 3: Material da instituição 
   Fonte: Própria 

Local Material 

Sala de informática 
Computadores, televisão, leitores de dvd’s, instrumentos 
musicais,… 

Sala de aulas Computador, vídeo-projetor, quadro, impressora, ábaco, … 

Copa 
Micro-ondas, frigorífico, caixa de primeiros socorros, 
cafeteira elétrica, máquina de café, copos, … 

Biblioteca 
Livros, cd’s, dvd’s, tabletes, computadores, rádio, máquina 
fotográfica, jogos, fantoches,… 

Reprografia Fotocopiadora, material escolar diverso, MAB,… 
Arrecadação exterior Bolas, arcos, cordas, sinalizadores, colchões,… 

Arrecadação interior 
Geoplanos, sólidos geométricos, mapas, cartazes, material de 
decoração,… 

 

 Neste seguimento, não só é importante o professor utilizar todos os materiais de que 

dispõe para melhorar as aprendizagens, devendo também preocupar-se com a forma como esses 

materiais estão disponíveis para os alunos e a liberdade que lhes é dada para os usar. 

 O professor deve, portanto, adequar o seu desempenho enquanto organizador de 

saberes/estratégias para, assim, oferecer aos alunos boas aprendizagens. Neste seguimento, e de 

acordo com Nicola & Paniz (2016, p.358) é de realçar a importância da existência de uma 

grande variedade de materiais didáticos, que  favorecem o desenvolvimento da aprendizagem 

dos alunos, pois propiciam meios de motivá-los e envolvê-los ao conteúdo que está sendo 

discutido, proporcionando, assim, uma melhor compreensão e interpretação do que está sendo 

trabalhado. 

 

6. Organização da equipa pedagógica 

 

 A equipa pedagógica é constituída por quatro professores titulares que asseguram a 

docência dos 4 níveis de ensino. Neste contexto formal, encontram-se ainda colocados dois 

professores de apoio, que auxiliam os alunos com mais dificuldades de aprendizagem. Um 

encontra-se nas salas do 1º e 2º anos e outro nas salas do 3º e 4º, um deles é também responsável 

por lecionar as aulas de Expressão Musical a todas as turmas da escola. 

 É ainda importante salientar que nesta escola se encontram três assistentes operacionais, 

sendo que uma delas é responsável pela biblioteca escolar, e quatro professores de Atividades 

de Enriquecimento Curricular (AECS).  

 Para além dos docentes desta escola serem uma parte integrante do ensino das crianças, 

é importante ainda contar com o apoio da família, pois também é uma componente que faz parte 
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do processo de ensino e, por essa razão, é realizada uma reunião de pais/encarregados de 

educação no início do ano e no final de cada período, aquando da entrega dos registos de 

avaliação. A estes compete a participação na resolução de problemas relacionados com o 

comportamento e avaliação dos seus educandos. Neste seguimento, pelo que pudemos constatar, 

as crianças e as suas famílias estão muito bem integradas na escola. As relações entre as 

famílias e a instituição são muito positivas, pois os familiares são muitas vezes convidados a 

participar em atividades, sugeridas pelas professoras. 

 Conclui-se este ponto referindo que  

a família é o lugar indispensável para a garantia da sobrevivência e da 

proteção integral dos filhos e demais membros, independentemente do 

arranjo familiar ou da forma como vêm se estruturando. É a família que 

propícia os aportes afetivos e sobretudo materiais necessários ao 

desenvolvimento e bem-estar dos seus componentes. Ela desempenha um 

papel decisivo na educação formal e informal, é em seu espaço que são 

absorvidos os valores éticos e humanitários, e onde se aprofundam os laços 

de solidariedade. É também em seu interior que se constroem as marcas entre 

as gerações e são observados valores culturais Kaloustian (S/d.,cit. por 

Picanço, 2012, p.44). 

 Considera-se assim, que a escola apresenta muito boas condições físicas e humanas para 

que haja um ensino de qualidade.  

 

6.1. Organização do tempo educativo 

 

 De acordo com o despacho normativo nº13-A/2012  

cada escola, dentro de limites estabelecidos, pode continuar a decidir a 

duração dos tempos letivos, a gestão das cargas curriculares de cada 

disciplina, as opções nas ofertas curriculares obrigatórias ou complementares 

e, com liberdade e independência, a gestão dos seus recursos humanos e a 

implementação das atividades pedagógicas que se mostrem necessárias ao 

longo do ano letivo. 

 Neste contexto, o Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque define o horário dos 

alunos no início de cada ano letivo. Pode-se verificar na tabela 4 o horário da turma do 3º ano da 

Escola Básica do Bonfim, sendo que este horário é flexível e pode ser alterado, consoante as 

necessidades. 
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Tabela 4: Horário dos alunos do 3.º ano 
Fonte: Própria 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

9h00 - 10h30 Matemática Português 

Est. 

Meio/Apoio ao 

Estudo 

Matemática Português 

10h30 – 11h00 Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 

11h00 – 12h00 Português Matemática Matemática Português Matemática 

12h00 – 14h00 Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

14h00 – 15h00 Português Inglês 
Educação 

Cidadania 

Estudo do 

Meio 

Estudo do 

Meio 

15h00 – 16h00 
Exp. Físico 

Motora 

Apoio ao 

Estudo 

Exp. Artística 

Plástica 

Apoio ao 

Estudo 

Exp. Artística 

Dramática 

 

 Como se pode analisar, a turma tem uma maior carga horária (6 horas semanais) de 

Português e Matemática, seguindo-se a área do Estudo do Meio, com uma carga horária de 3 

horas semanais. Na terça-feira, no horário das 14h00 às 15h00, os alunos têm inglês com uma 

professora que pertence ao Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, que se desloca até 

à Escola do Bonfim. O Apoio ao Estudo é lecionado por um professor de apoio que coadjuva a 

turma, com o qual os alunos realizam fichas referentes à matéria lecionada no próprio dia na 

área do Estudo do Meio, ou terminam os trabalhos de casa referentes às outras áreas. O Apoio 

ao Estudo tem uma carga horária de 1h30 semanal.  

 No que concerne às áreas das Expressões, cada uma delas tem uma carga horária de 1h 

semanal. A área de Expressão Musical é lecionada por um professor de apoio. Para além do 

horário da componente letiva da Escola Básica do Bonfim, esta propicia um horário de 

funcionamento mais alargado para, assim, os encarregados de educação poderem ajustar os seus 

horários de trabalho com os horários de abertura e encerramento da mesma. Na tabela 5 pode-se 

verificar o horário da componente letiva do estabelecimento de ensino e o respetivo horário de 

funcionamento. 
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Tabela5: Horário da componente letiva do estabelecimento e de funcionamento 
Fonte: Própria 

Escola Básica do Bonfim 

 Entrada Saída 

Manhã 8h30 min 12h30 min 

Tarde 13h30 min 18h00 min 

 Atividades Letivas  

Manhã 9h00 min 12h00 min 

Tarde 14h00 min 16h00 min 

 Atividades Extracurriculares  

Tarde 16h00 min 17h30 min 

 

 Neste contexto, de manhã, as atividades letivas, iniciam-se às 9h00. Ente as 10h30 e as 

11h00, os alunos vão para o intervalo para poderem comer e brincar. De seguida, das 11h00 ao 

12h00 voltam novamente para a sala de aula e, para finalizar a manhã, às 12h00 os alunos 

dirigem-se ao ATL ou a casa para almoçar. Durante a tarde, das 14h00 às 16h00, não existe 

interrupção das atividades letivas. Por fim, depois do horário da componente letiva, realizam-se 

as atividades extracurriculares (AEC). Na opinião de Silva (2017, p.15) a criação das AECS 

veio responder a uma necessidade das famílias que, devido aos tempos laborais, muitas vezes 

incompatíveis com os horários escolares, não conseguem assegurar a guarda dos seus 

educandos, muitas vezes são deixados a familiares próximos ou em centros de tempos livres. 

 As mesmas são destinadas aos alunos do 1.º CEB, sendo lecionadas por professores nas 

Escolas do Ensino Básico, e realizam-se sempre depois das atividades letivas. Neste ponto, 

consideramos ser importante referir que 19 alunos da escola frequentam as AEC. 

 Na Escola Básica do Bonfim as atividades de enriquecimento curricular envolviam as 

seguintes atividades: mundo digital, atividade física, artes plásticas, explorar/experimentar, 

dança, música e teatro. A tabela que se segue mostra o número de alunos inscritos em cada uma 

das AEC, verificando-se que a maioria tinha preferência pela atividade física. 
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Tabela 6: Atividades de Enriquecimento Curricular. 
Fonte: Dados fornecidos pela docente cooperante. 

Atividades de Enriquecimento Curricular Número de alunos 

Mundo Digital 1 

Atividade Física 10 

Artes Plásticas 2 

Explorar/Experimentar 3 

Dança, Música e Teatro 3 

 

 

6.2. Caracterização e organização do espaço educativo 

 

 Todos os espaços na escola são importantes para a aprendizagem da criança. Segundo 

Lier (1996, p.22) a sala de aula é um espaço único que pode ser definido como a reunião, por 

dado período de tempo, de duas ou mais pessoas (um dos quais geralmente assume o papel de 

instrutor) com propósitos de aprender uma língua. Neste sentido, a mesma deve ser organizada 

de forma a oferecer diversas aprendizagens, por isso esta deve proporcionar a todos os alunos 

uma igual forma de participação nas atividades e na construção dos seus conhecimentos. Para 

que isso aconteça, e de acordo com Carvalho (2011, cit. por Paulo, 2011, p.35) os professores, 

enquanto principais responsáveis pela condução do processo de ensino aprendizagem, devem 

promover medidas de carácter pedagógico que estimulem o harmonioso desenvolvimento da 

educação, quer nas atividades na sala de aula quer nas demais atividades da escola. 

 Por outro lado, na sala de aula os alunos utilizam e manipulam diversos materiais e, 

para isso, a mesma deve ser organizada e trabalhada para que as atividades/aprendizagens sejam 

bem-sucedidas por parte dos alunos, pois sempre que havia necessidade a estrutura da sala era 

alterada, de modo a facilitar trabalhos de grupo, de pintura, de discussão, etc. Barbosa & Moura 

(2013, cit. por Lopes, 2015, p.6) referem que as metodologias ou estratégias que incentivam à 

aprendizagem ativa dão a possibilidade aos alunos de assimilar um maior volume de 

conteúdos, reter informação por mais tempo e aproveitar as aulas com mais satisfação e 

prazer. 

 Em síntese, o professor assume diversas funções em todo o processo educativo, entre as 

quais a organização da sala de aula. Segundo Zabalza (1987, cit. por Caixinha, s./d., p. 39) o 

espaço físico exerce sempre um papel ativo no processo de ensino. Podem e devem criar-se 

novos espaços que vão ao encontro do interesse do grupo de alunos, mediante os projetos que se 

estiverem a desenvolver para, assim, haver mais interesse e motivação por parte dos mesmos. 
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 Como já foi referido anteriormente, realizámos estágio na turma do 3.º ano, sala 4 e, por 

essa razão, a nossa sala fica situada no 1º andar.  

 Relativamente “aos espaços” que existem na sala de aula, podemos distinguir: 

 Espaço de arrumação (2 armários e uma estante, onde se encontram, os dossiês 

individuais, as capas com as fichas sumativas e o material de cada aluno); 

 Espaço de trabalho (constituído por 15 mesas); 

 Espaço do professor (constituído por uma secretária e uma cadeira, um computador e 

uma estante com materiais); 

 Zona do quadro (1 quadro para escrever, 1 vídeo-projetor); 

 Uma bancada com lavatório; 

 Três aquecedores, que mantêm o ambiente da sala ameno. 

 Na figura 27, apresenta-se a planta da sala de aula onde foi realizada a PES II com a 

caracterização dos vários espaços/zonas presentes na mesma: 

 

          

                                                             

7. Caracterização da turma 

 

Marques (2009, cit. por Abreu, 2015, p.10) afirma que os docentes devem estar atentos  

aos interesses dos alunos, tendo em vista o desenvolvimento do seu potencial, 

a formação livre da sua personalidade e o desenvolvimento de competências 

metacognitivas e de descoberta do saber (…) caracterizam-se uma maior 

individualização das tarefas de aprendizagem, valorização do trabalho em 

pequenos grupos, papel facilitador e orientador do professor e respeito pelos 

ritmos de cada aluno. 

De seguida, seguir-se-á a caracterização psicopedagógica e socioeconómica da turma.  

Legenda da planta da sala de aula: 

1- Entrada da sala de aula 

2- Mesas dos alunos 

3- Estante com os materiais dos alunos 

4- Bancada com lavatório 

5- Armários com dossiês individuais e capas 

com as fichas sumativas de cada aluno 

6- Estante com livros 

7- Secretária da professora 

8- Quadro para escrever e vídeo-projetor 

     -Cadeiras dos alunos e da docente 

Figura 27: Planta da sala de aula do 3º ano 
Fonte: Própria 
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Para isso, foi imprescindível conversar com a professora, observar os alunos, e ter 

acesso a todas as fichas de trabalho individuais, para desta forma, conhecer o grupo e fosse 

possível criar estratégias/atividades mais profícuas, no momento da prática pedagógica.  

 

7.1 Descrição psicopedagógica da turma 

 

 Os alunos da turma onde se realizou a PES II possuem idades entre os 9 e os 11 anos. 

Tendo em conta a idade das crianças pode salientar-se, de acordo com a caracterização dos 

estádios de desenvolvimento mencionados por Piaget (1990), que este grupo de alunos se 

encontra no estádio operatório-concreto. Neste estádio, a criança acaba por evoluir 

significativamente no que respeita o egocentrismo, passando a dar mais interesse aos 

sentimentos e atitudes dos outros. A criança de sete anos começa a libertar-se do seu 

egocentrismo social e intelectual”, tornando-se “capaz de coordenações novas, que terão a 

maior importância para a inteligência e ao mesmo tempo para a afetividade. Freitas (2012, 

p.31). Deste modo, a criança já não é mais tão egocêntrica, ou seja, não está tão centrada em si 

mesma e já se consegue colocar-se abstratamente no lugar do outro, dando-se um aumento da 

empatia com os sentimentos e em relação aos outros. 

 Neste estágio, o pensamento da criança torna-se mais eficaz, surgindo assim, o 

pensamento lógico e de acordo com Piaget (2003, cit. por Souza & Wechsler, 2014 p.143) o 

indivíduo inicia o processo de reflexão, ou seja, pensa antes de agir, diferente do estágio pré-

operatório, em que o sujeito agia por intuição, no entanto, as crianças continuam a necessitar de 

objetos e acontecimentos concretos de forma a sustentarem as suas operações mentais. 

 De Acordo com Freitas (2012, p.31) a partir deste período, as atividades lúdicas 

passam a incluir: os jogos coletivos de regras, os jogos de concentração, de resistência e 

perseverança; jogos de aperfeiçoamento de habilidades; jogos de classificação e organização. 

 Com base nesta teoria, os professores podem conceber didáticas baseadas no 

crescimento dos alunos, visto que apresentam características próprias de sua faixa etária, não 

devendo expor os alunos a atividades que sejam de um grau de complexidade muito diferente do 

seu estágio de desenvolvimento.  

 Segundo Goulart (2005, cit. por Souza & Wechsler, 2014 p.144) neste período, a 

organização social passa a ser de grupos, ou seja, começa-se a formar grupos de amigos fixos, 

ao invés do sujeito ficar trocando de amizades o tempo todo. Neste estágio a criança já começa 

a estabelecer compromissos com outros sujeitos. A afetividade nas relações sociais aumenta 

neste período, relacionando-se com o desenvolvimento cognitivo. Segundo o mesmo autor, vale 
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a pena lembrar que as relações inter-individuais têm uma importância significativa no 

desenvolvimento das operações lógicas, que são acima de tudo cooperações. 

 No que respeita ao desenvolvimento psicossocial foi possível verificar que a maioria da 

turma era interessada, organizada, empenhada e produtiva a todos os níveis, nomeadamente nas 

aprendizagens realizadas. Revelou-se uma turma que, devido às suas características, permitiu 

que se realizassem diversas atividades lúdicas, quer elas implicassem uma organização 

individual ou de grupo. Foram sempre alunos bastante meigos e carinhosos e com atitudes 

calorosas e entusiastas, embora por vezes mostrassem o seu lado conversador. Em contrapartida, 

verificou-se a existência de seis alunos que, de acordo com a professora cooperante eram mais 

preguiçosos, um pouco lentos, desmotivados e irrequietos, revelavam algumas dificuldades ao 

nível das aprendizagens e, para tal, tornou-se necessário um esforço motivacional diário, com 

reforço positivo constante, para que eles se motivassem e se tornassem capazes de focalizar a 

sua atenção.  

 

7.2. Caracterização demográfica da turma 

 

 O grupo com o qual se desenvolveu a Prática de Ensino Supervisionada II no âmbito do 

Ensino do 1.º CEB era constituído por 26 alunos, 14 meninos e 12 meninas, com idades 

compreendidas entre os 9 e os 11 anos, sob a orientação da professora Ana Margarida Cardoso. 

No gráfico 4, que se segue, verifica-se que o número de meninos é superior ao número de 

meninas, contudo esta não é uma diferença significativa. 

 

           

          

 

Masculino

54%

Feminino

46%

Sexo das crianças

Masculino

Feminino

Gráfico 4: Distribuição dos alunos por género 
Fonte: Própria 
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 No que concerne às famílias, nem todos os alunos viviam com os seus pais, devido ao 

facto de estes estarem separados, ou por um dos progenitores já ter falecido. Segundo Santos 

(2004, cit. por Pires, 2018, p.46) refere que a  

família é o contexto relacional e afetivo que permite à criança desenvolver-se 

e construir a sua identidade. Para que este processo decorra de forma 

harmoniosa é necessário que a família se constitua como um contexto 

estruturante e organizador, com particular destaque para dois parâmetros que 

me parecem especialmente relevantes, designadamente a diferença de 

gerações, e a diferença de género, feminino e masculino. As figuras parentais, 

pai e mãe, e a forma como se relacionam entre si e com os filhos, têm 

naturalmente muito significado neste processo (…). 

 Em relação ao número de irmãos verifica-se, no gráfico abaixo, que na sua maioria os 

elementos da turma têm um irmão. 

 

                     

 

 

 As idades dos alunos não variavam muito, como podemos verificar no gráfico 6, a 

turma apresentava idades compreendidas entre os 9/11 anos de idade. 

                       

                    

Filho único

1 irmão/irmã

2 ou mais irmãos

0 5 10 15 20

Número de irmãos

Filho único

1 irmão/irmã

2 ou mais irmãos

85%

11% 4%

Idade dos alunos

9 anos 10 anos 11 anos

Gráfico 5: Distribuição dos alunos de acordo com o número de irmãos. 
Fonte: Dados fornecidos pela docente cooperante. 

Gráfico 6: Distribuição dos alunos de acordo com as idades. 
Fonte: Ficha biográfica dos alunos. 
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 Para a elaboração do gráfico que se segue (gráfico 7), recolheu-se a informação 

necessária, de modo a compreender quais são as habilitações literárias dos encarregados de 

educação. 

 Através do gráfico pode concluir-se que as famílias se situavam num nível médio alto 

atendendo a que a maioria concluiu o ensino superior: licenciatura (12) e doutoramento (1). 

Concluíram o ensino secundário (10) e o ensino básico (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segundo Stevenson & Baker (1987, cit. por Barradas, 2012, p.118) o nível de 

escolaridade surge como um fator de experiência sobre a escola e a perceção do sucesso 

escolar como impacto positivo no percurso escolar da criança. Reforçando esta ideia, os pais 

que têm um nível de escolaridade superior, os filhos (alunos) acabam por ter resultados mais 

significativos. Por outro lado, os pais que não possuem um nível de escolaridade alto devem 

envolver-se no percurso escolar do seu educando, quer em atividades de aprendizagem quer em 

atividades da escola. Deste modo, os responsáveis pelas crianças precisam entender que a vida 

escolar das mesmas deve ser acompanhada diariamente. É preciso incentivá-las, motivá-las e 

valorizá-las, para que, elas se consigam envolver da melhor forma.

Gráfico 7: Habilitações literárias dos encarregados de educação. 
Fonte: Dados fornecidos pela docente cooperante. 
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Capítulo II 
Descrição do Processo da Prática de Ensino Supervisionada 
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1. Prática de Ensino Supervisionada 

 

 A nova regulamentação de Habilitação para a Docência (Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 

de maio), prevê que a formação dos educadores de infância e dos professores do 1º CEB passe a 

ser feita em dois ciclos obrigatórios: 

- 1º Ciclo de estudos que corresponde à licenciatura em Educação Básica com a duração de 6 
semestres (3 anos); 
- 2º Ciclo de estudos (Mestrado) que conferir a habilitação profissional para a docência e onde 

cada aluno pode escolher a sua especialidade, neste caso, a Educação Pré-Escolar e Ensino do 

1.º Ciclo do Ensino Básico, com duração de 4 semestres (2 anos), que inclui a aprovação, em 

ato público, da defesa de dissertação (Lei n.º 43/2007 de 22 de fevereiro). 

Neste contexto, a licenciatura em Educação Básica, criada pela portaria nº1419/2007 de 

30 de outubro de 2007, teve início no ano letivo 2007/2008 e substituiu os cursos de Educação 

de Infância e de Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Esta situação foi alterada devido ao 

processo de Bolonha, que preconiza, segundo Morais (2013, p.59) que o ensino e a 

aprendizagem não se reduzem à transmissão da informação, sendo imperativo aliciar os 

estudantes na aprendizagem no sentido de cada um construir o seu próprio conhecimento.  

O mesmo decreto-lei identificou, ainda, algumas componentes de formação a incluir 

nestes ciclos de estudos, das quais se destaca a (…) a prática de ensino supervisionada na 

escola (estágio), devendo 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. 

A PES permite aos futuros docentes, ainda estagiários, o contacto com o ensino e com a 

escola, local onde se pode colocar em prática aquilo que foi aprendido, teoricamente, ao longo 

da licenciatura e do mestrado, uma vez que tal como refere Lopes (1965, p.15) a teoria, sem o 

complemento da prática, constitui um erro em educação, e a prática, sem uma segura teoria 

que a suporte, torna-se atividade vazia e sem sentido. Nesta linha de pensamento, Gonçalves & 

Silva (s/d, p.780) definem a PES como sendo 

mais do que uma simples unidade curricular, um período de tempo cuja 

dimensão prática representa o culminar de um momento relevante do curso 

de formação de professores (…) é um momento a privilegiar em toda a 

formação, uma vez que inclui a formação prática em contexto escolar e 

permite a aplicação dos conhecimentos teórico-práticos fornecidos pela 

formação prévia. 

A mesma não garante uma preparação completa para o estagiário, mas possibilita um 

futuro profissional melhor, uma vez que permitirá a aquisição de noções básicas do que é ser 
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professor dando a conhecer qual a realidade dos alunos que frequentam o/a jardim-de-

infância/escola. Piconez (1991, cit. por Marandino, 2003, p.171) defende que a PES tem uma 

especificidade em relação à Didática e, não sendo tarefa exclusiva desta área, deve estar em 

interação com o projeto pedagógico do curso, estando com isso articulado aos demais 

componentes dele. Além disso, este projeto pedagógico  

deve envolver todos aqueles que participam do processo alunos, docentes, 

supervisão, incluindo os professores do campo de estágio e, desta forma, esta 

disciplina não pode ser responsabilizada de forma isolada pela qualificação 

profissional do aluno. 

Formosinho (2001, cit. por Jesus, 2011, p.17) afirma que a componente prática na 

formação inicial integra os objetivos da iniciação profissional, ou seja, aprender a transformar 

os conhecimentos curriculares em conhecimentos profissionais suscetíveis de serem 

mobilizados na ação quotidiana. 

 Em termos gerais, e segundo Alegria et al. (2001, cit. por Jesus, 2011, p.18) a PES 

dinamiza o relacionamento de realidades distintas, levando-as a assumirem diretrizes teóricas 

e práticas que estejam de acordo com a realidade. Esta fase de formação é verdadeiramente 

importante, pois cria a possibilidade de aproximar o futuro professor/educador com a forma de 

se relacionar com o aluno, como ensinar, que atitudes adotar, como se relacionar com os pais, a 

escola e a comunidade educativa. Neste contexto, pode entender-se que o objetivo principal da 

prática é, segundo Figueira (2017, cit. por Pires, 2018, p.57), a aquisição do conhecimento 

profissional e a experiência de aprendizagem e formação. O Guia de Funcionamento da 

Unidade Curricular da ESECD (2017/2018) define alguns objetivos dos quais se citam como 

principais: 

 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; 
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 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. 

 Os dois estabelecimentos onde foi realizada a PES I/II foram definidos tendo em conta 

os protocolos que os respetivos agrupamentos possuem com o IPG, sendo que a cada grupo, de 

dois elementos, foi atribuída uma educadora/docente cooperante e uma professora supervisora 

pertencente da ESECD. Durantes as duas primeiras semanas houve a oportunidade de observar 

o grupo/turma. Reis (2011, p.11) afirma que a observação desempenha um papel fundamental 

na melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, constituindo uma fonte de inspiração e 

motivação e um forte catalisador de mudança na escola. 

 Deste modo, a observação significa ter a atenção direcionada para as crianças, com o 

intuito de, posteriormente, avaliar, analisar ou investigar. Para se conseguir observar, deve 

aprender-se a ver, pois o educador/professor precisa primeiro de se adaptar, desenvolver 

maneiras próprias de observação para chegar a determinadas conclusões, sendo através dessa 

atitude que o mesmo poderá identificar dificuldades e criar métodos ou estratégias que ajudem 

no desempenho de cada uma delas. Nesta sequência, devem recolher-se episódios considerados 

significativos, que podem ser anotados durante o processo, e/ou completados num momento 

posterior; utilizar instrumentos pedagógicos de observação sistemática, construídos pelo/a 

educador/a ou já existentes (ME., 2016, p.14). 

Zabalza (2000, cit. por Alvarenga, 2011, p.23) ressalta que a planificação é um 

fenómeno de planear, de algum modo as nossas previsões, desejos, aspirações e metas num 

projeto que seja capaz de representar, dentro do possível, as nossas ideias acerca das razões 

pelas quais desejaríamos conseguir, e como poderíamos levar a cabo, um plano para 

concretizar.  
Ainda, em conformidade com Gama et al (s/d., cit. por Alvarenga, 2011, p.23) a 

planificação docente 

é uma atividade que consiste em definir e sequenciar os objetivos do ensino e 

da aprendizagem dos alunos, determinar processos para avaliar se eles foram 

bem conseguidos, prever algumas estratégias de ensino/aprendizagem e 

selecionar recursos/materiais auxiliares. 

Conclui-se, neste ponto, que planificar é estabelecer o que deve ser ensinado, como deve ser 

ensinado e o tempo que se deve destinar a cada conteúdo, antevendo estratégias para a aquisição 

e a aprendizagem úteis por partes dos alunos. 
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1.1  Contexto Institucional 

 

No decorrer do nosso Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1.º CEB, a PES 

lecionada no 2º ano de Mestrado, subdivide-se em dois semestres. No 1.º semestre começamos 

por estagiar na Pré-Escola, no Jardim de Infância da Sequeira com a cooperação da Educadora 

Teresa Galinho e supervisão da professora Filomena Velho e, no 2.º semestre, estagiámos na 

Escola Básica do Bonfim com a cooperação da professora Margarida Cardoso e supervisão das 

professoras Elisabete Brito, Florbela Antunes e Urbana Cordeiro. No decorrer dos dois estágios, 

deslocávamo-nos aos respetivos locais, JI e escola, de segunda-feira a quarta-feira, entre as 9h00 

e as 16h00, com pausa de duas horas (12h00 à 14h00) para o almoço.  

Nas primeiras semanas procedeu-se à observação das aulas dos orientadores cooperantes 

responsáveis pelos grupos com as quais desenvolvemos as atividades educativas. Nessas 

semanas de observação (duas semanas), começámos por conhecer os comportamentos das 

crianças e os seus processos individuais, para que se recolhesse um conjunto de dados sobre o 

desenvolvimento de competências das mesmas. 

Após a observação seguiu-se um trabalho de planificação, para as quais se devem seguir 

as normas que estão definidas nos documentos orientadores, como as OCEPE e os Programas e 

Metas Curriculares. No decorrer do nosso estágio foram feitas observações em ambos os 

contextos. Seguidamente, foi-nos pedida a realização de planificações sendo as mesmas 

organizadas em grelhas que continham os conteúdos, os objetivos e os recursos a utilizar, o tipo 

de avaliação e o processo de operacionalização, se deveriam especificar o modo como se iriam 

desenvolver as atividades que iriam decorrer.  

A PES I foi realizada com uma colega de estágio, entre o dia 16 de outubro de 2017 e o 

dia 25 de janeiro de 2018. 

Na PES II, a ida à instituição foi também de três dias por semana, o estágio decorreu de 

20 de fevereiro de 2018 a 21 de junho de 2018. Neste ciclo de ensino as regências eram 

alternadas entre as duas estagiárias, ou seja, cada estagiária regia uma semana. 

No final da realização da PES é elaborado o Relatório de Estágio Profissional, sendo este, 

um instrumento que reflete a observação, a planificação e a reflexão daquilo que o formando 

pôde vivenciar durante o período de estágio. 
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2. Experiências de ensino e aprendizagem 

 

A Educação Pré-escolar assume um papel fundamental, pois é uma etapa onde é 

necessário corresponder aos interesses e curiosidades das crianças, estimulando-as para lhes 

proporcionar condições que fomentem o seu desenvolvimento global. 

Assim, o educador deve agir de forma a transmitir às crianças ensinamentos de maneira 

a fomentar um ambiente social saudável, possibilitando que as mesmas se integrem no grupo e 

que também contribuam para esse ambiente social saudável. Vasconcelos (1990, cit. por 

Fernandes, 2012, p.49) afirma que o educador é, então, um condutor de aprendizagens e 

fomentador de experiências enriquecedoras, é estar em permanente busca, estar comprometido 

e solidário com o seu projeto, com sua missão, onde cada criança é uma missão.  

De facto, é necessário que os docentes apresentem uma boa formação, para que 

consigam transmitir os seus conhecimentos, tendo em conta diversas estratégias e processos 

estudados no decorrer da licenciatura e do mestrado, uma vez que, tal como Estrela (1986, p. 

57) o êxito ou o fracasso de um sistema educativo depende, em grande parte, da qualidade dos 

seus professores. 

Neste contexto, e tal como foi referido, a formação inicial de um educador/professor é 

importante para que se formem, cada vez mais, profissionais aptos para diversificar estratégias e 

metodologias, de modo a que as crianças consigam procurar e adquirir as suas próprias 

aprendizagens. Assim, de acordo com o Relatório Mundial de Educação da UNESCO (1998, cit. 

por Pereira, 2011, p.81) os professores são centrais na questão da qualidade e relevância da 

educação. O modo como são formados e preparados para o seu trabalho constitui um indicador 

crítico do tipo de qualidade e relevância educativa que se procura. Portanto, é preciso 

considerar que o educador/professor é um ser humano que está em constante desenvolvimento e 

aprendizagens. 

A PES foi, durante dois semestres, um elo de ligação entre o conhecimento construído 

durante a vida académica, o que nos proporcionou uma visão mais ampla deste “universo” 

escolar, um crescimento e desenvolvimento a nível pessoal e profissional, e a oportunidade de 

aplicar diversos conhecimentos em situações da prática profissional. 
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2.1.Experiências de ensino e aprendizagem na Educação Pré-escolar 

 

De acordo com as ME (2016, p.5) a educação pré-escolar é considerada a primeira 

etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida. É nesta primeira fase que 

irão ser criadas as bases necessárias para todas as outras etapas de formação. Por isso, é 

importante que se criem condições necessárias para que as crianças aprendam a aprender.   

 Neste sentido, é realmente importante o educador observar o grupo e cada criança 

individualmente, para conhecer as suas capacidades, interesses, dificuldades, o meio em que as 

crianças vivem e compreender melhor as suas características para, posteriormente, proceder à 

organização do processo educativo. Nesta perspetiva, cabe ao educador criar um ambiente 

favorável de modo a poder proporcionar às crianças diferentes aprendizagens e experiências, 

com o intuito de fomentar oportunidades de construção e desenvolvimento de experiências e 

aprendizagens. O educador deve compreender os resultados, num processo de modificação, 

como motivo para melhorar os seus educandos. Para tal, acresce Dewey (2002, citado por Cruz, 

2017, p.9), a observação é a base que serve de garantia ao respeito pela criança e pelo seu 

direito à participação ativa. 

 Para realizar as planificações, no que concerne à Educação Pré-Escolar, o educador tem 

como documento orientador as OCEPE, as quais não se constituem como um plano a cumprir, 

mas sim uma referência para construir e gerir o currículo, que deverá ser adaptado às 

características das crianças, à evolução das aprendizagens de cada criança e do grupo (ME., 

2016, p.13). O educador deve seguir estas orientações, devendo certificar-se de que irá 

desenvolver e trabalhar adequadamente com o grupo de crianças, para assim garantir 

aprendizagens benéficas e produtivas.   

 Este documento possui três áreas de conteúdo: a área de Formação Pessoal e Social, 

área de Expressão e Comunicação (onde encontramos a construção de conceitos matemáticos e 

a relação entre eles, a linguagem oral e a abordagem à escrita) e a área do Conhecimento do 

Mundo (onde se faz a sensibilização às diversas ciências), e onde se encontra o Domínio das 

Expressões (dramática, musical, plástica e motora), o Domínio da Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita e, por último, o Domínio da Matemática. 

No desenrolar da PES, foram produzidas planificações diárias, partindo de um 

determinado tema, e onde constavam os objetivos e as atividades a realizar, tendo em conta as 

diferentes áreas de conteúdo compreendidas neste documento. De seguida, iremos fazer 

referência a cada uma das áreas, apresentando para cada uma delas um exemplo de atividade 

planificada e elaborada ao longo da PES I no JI da Sequeira.  
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2.1.1 Área de Formação Pessoal e Social  
 

A área de Formação Pessoal e Social é considerada uma área transversal,  

tendo conteúdos e intencionalidades próprios, insere-se em todo o trabalho 

educativo realizado no jardim de infância, uma vez que tem a ver com a 

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

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

disposições (ME., 2016, p.33). 

 

Tal como referem as ME (2016, p.34) 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. 

Na Educação Pré-Escolar foram planificadas diversas atividades, visando a articulação 

dos diferentes conteúdos que, segundo as OCEPE, representam um fator determinante na prática 

educativa, pois a construção do saber processa-se de uma forma integrada e complementar e 

existe uma relação entre as diferentes temáticas (ME, 2016). 

Ao longo das PES foram realizadas várias atividades que se enquadravam nesta área 

com vista ao desenvolvimento da formação pessoal e social da criança.  

É possível, em diferentes contextos, proporcionar às crianças atividades/experiências o 

seu sentido de justiça, honestidade e civismo, pois é constante a sua interação com os diferentes 

pares educativos. Essa mesma interação vai permitir à criança atribuir valor a comportamentos 

e atitudes seus e dos outros conhecendo, reconhecendo e referenciando modos de interagir 

(ME, 2016, p. 52), com vista ao desenvolvimento da sua autonomia. 

Ao longo do estágio, e de acordo com as atividades proporcionadas, as crianças tiveram 

a possibilidade de adquirir atitudes de respeito, valores, cooperação e partilha com os outros. 

Uma das atividades realizada relativa à área da Formação Pessoal e Social foi a 

elaboração de molduras que remetem para a diversidade e diferenças das famílias de cada 

criança. Esta atividade (anexo I) foi elaborada no âmbito do Dia Mundial do Pijama e pretendia 

lembrar a todas as crianças que cada uma tem direito a crescer numa família, seja ela com 

muitos irmãos, com dois pais, com duas mães, com um pai e uma mãe, refletindo com elas 

sobre a importância de nos respeitarmos uns aos outros, procurando transmitir-lhes a mensagem 

de que no fundo somos todos iguais, somos todos seres humanos. Parolin (2007, cit. por Zane, 

2013, p.14) faz uma demonstração do seu pensamento em relação à família, 

a grande arte da família é manter-se família, seja ela composta por pai, mãe e 

filhos; por mãe e filhos; por padrasto, mãe e filhos; por avó, mãe e filhos/ 
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netos; por avô, mãe e filhos ou outras composições. É continuar promovendo 

o desenvolvimento, a mudança e permanecer sendo família. 

Desta forma, iniciámos o dia Mundial do Pijama com jogos, introduzindo o jogo do 

limbo e a colher de madeira das fadas. Em grande grupo, pediu-se para as crianças explicarem o 

porquê de trazerem o pijama para o JI, qual a importância deste dia, se as famílias eram todas 

iguais, se eram parecidas ou se eram todas diferentes, com quem vivem, e assim por diante. De 

seguida, explicou-se às crianças em que consistia a atividade que iriam realizar sobre a família. 

À medida que se explicava a mesma, foram colocadas algumas questões a cada uma das 

crianças, tais como: na folha de desenho que vamos entregar, que pessoas vão desenhar?, Então 

quantas pessoas vão estar desenhadas na folha?, etc. A atividade foi dividida em várias fases, 

tendo em conta as diferentes faixas etárias das crianças. É importante também que as crianças de 

diferentes faixas etárias possam aproveitar e manipular diversos materiais envolvendo e 

ocupando assim as mesmas no seu dia-a-dia, pois segundo Dewey (2002, cit. por Paulino, 2017, 

p.19) constituem a base das oportunidades e da liberdade de se exprimir, pensar, desejar e 

decidir. Assim, as crianças de 3 anos carimbarem os dedos das mãos na folha de registo com 

tintas. Segundo Serrano & Luque (2015) relativamente ao progresso em termos de desenho, as 

crianças de 3 anos começam a fazer linhas para tentar realizar cruzes e tentam contornar os 

desenhos de formas geométricas como triângulos e quadrados, assim como, tentam pintar 

dentro do contorno dos desenhos, embora com pouco sucesso. Deste modo, foi criada esta 

estratégia, reconhecendo a existência de diferentes etapas/fases no desenvolvimento do desenho, 

que se tornam comuns a todas as crianças, como também a presença das diferentes faixas 

etárias. Neste seguimento, quando terminaram, os trabalhos foram colocados, em cima de um 

móvel, já com o nome delas atrás do cartão para que estas secassem.  

No grupo da faixa etária dos 4 e 5 anos a mão dominante já está definida. Deste modo, 

segundo o mesmo autor, relativamente ao progresso em termos de desenho, estas já fazem 

linhas diagonais, copiam cruzes e já desenham a figura geométrica, sempre utilizando os 

materiais com preensão em tripoide. Neste seguimento, as crianças tiveram que desenhar numa 

folha branca os vários membros da família. Por fim, ajudámos as crianças a terminarem a sua 

moldura, colando a folha num cartão em forma de quadrado/retângulo de diferentes cores 

(figura 28). 
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2.1.2  Área de Expressão e Comunicação 
 

A área de Expressão e Comunicação é entendida 

 como área básica, uma vez que engloba diferentes formas de linguagem que 

são indispensáveis para a criança interagir com os outros, dar sentido e 

representar o mundo que a rodeia. Sendo a única área que comporta 

diferentes domínios, é precedida de uma introdução que fundamenta a 

inclusão e articulação desses domínios (ME., 2016, p.6).  

No que concerne ao domínio das expressões, as OCEPE incluem educação física, 

artística, linguagem oral e abordagem à escrita e o domínio da matemática. Esta área 

compreende aprendizagens relacionadas com o desenvolvimento psicomotor e simbólico que 

determinam a compreensão e o progressivo domínio de diferentes formas de linguagem. 

 Estes domínios encontram-se interligados por terem uma íntima relação entre si, por 

constituírem formas de linguagem indispensáveis para a criança interagir com os outros, 

exprimir os seus pensamentos e emoções de forma própria e criativa (M.E., 2016, p.43). 

 

 

 

 

 

Figura 28: Molduras com as diferentes famílias. 
Fonte: Própria 
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2.1.2.1. Domínio da Educação Física 

 

De acordo com as ME (2016, p.43) a Educação Física possibilita à criança um 

desenvolvimento progressivo da consciência e do domínio do seu corpo e, ainda, o prazer do 

movimento numa relação consigo própria, com o espaço e com os outros. 

Na abordagem lúdica pertencente à Educação Física, o jogo (anexo II) constitui um 

recurso educativo que é apresentado de forma atrativa (ME., 2016. P.44). 

Neste contexto ao longo da PES I as atividades coadjuvadas de Expressão Físico Motora 

eram dadas por uma professora pertencente ao Agrupamento de Escolas da Sé, mas por esta não 

conseguir estar presente numa das sessões, pudemos participar no planeamento de uma atividade 

para as crianças. Esta atividade teve como tema principal jogos com regras, e foi realizado no 

salão polivalente do JI.  

Tal como as OCEPE preconizam  

os jogos com regras, progressivamente mais complexas, são, ainda, ocasiões 

de desenvolvimento da coordenação motora e de socialização, de 

compreensão e aceitação das regras e de alargamento da linguagem, 

proporcionando, ainda, uma atividade agradável que dá prazer às crianças 

(M.E., 2016, p.44). 

Começámos primeiro com o grupo dos quatro e cinco anos, iniciando a parte da ativação 

funcional, com o jogo das flores (pinos), que as crianças deveriam fechar e abrir, ou seja, 

deveriam virar os pinos, pois os mesmos representavam as flores (figura 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, seguiu-se a parte fundamental, introduzindo dois jogos: o jogo dos 

coelhos e das tocas e o jogo da raposa e das galinhas. Por último, terminámos a atividade com 

Figura 29: Atividades coadjuvadas. 
Fonte: Própria 
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retorno à calma, fazendo o alongamento das diferentes partes do corpo. No grupo dos 3 anos, a 

ativação funcional iniciou-se com a criação de um círculo, tendo as crianças de contornar os 

pinos que se encontravam no chão, devendo repetir e imitar os vários movimentos da estagiária, 

tais como: saltar com os dois pés juntos, bater as palmas, correr, etc. Depois, seguiu-se a parte 

fundamental, introduzindo o jogo do urso. Por fim, terminámos com a parte de retorno à calma, 

realizando alongamentos nas diferentes partes do corpo. 

Neste contexto, depois de realizados alguns jogos, onde pudemos observar os diferentes 

grupos em atividades de expressão física, podemos mencionar que, relativamente ao primeiro 

grupo, este conseguiu realizar todas as atividades que apresentámos sem dificuldades, não sendo 

preciso a ajuda de um adulto. Por outro lado, o segundo grupo apresentou grandes dificuldades 

ao nível da coordenação de movimentos, executando-os, mas nem sempre de forma correta, 

devido à sua faixa etária. 

 Desta forma, cabe ao educador estar atento às capacidades e habilidades motoras de 

cada criança e à sua influência nas relações que se estabelecem nos jogos (escolhas de 

parceiros, marginalização de algumas crianças, receio de participar por se considerar menos 

capaz, etc.) (M.E., 2016, p.45). 

 

2.1.2.2 Domínio da Expressão Artística  
 

Uma outra expressão que faz parte desta área, e de acordo com Sousa (2003, cit. por 

Conceição, 2015, p.23) é a expressão plástica, a qual é considerada como uma atitude 

pedagógica distinta, não se cinge à criação de obras de arte, mas sim à criança, ao seu 

desenvolvimento quer das capacidades quer da satisfação das suas necessidades. Assim, a 

expressão plástica deve ser vista como uma atividade natural, livre e instintiva da criança, pois 

desde muito ela gosta de brincar com areia, água, plasticina, tintas e tracejar folhas com os lápis. 

Assim, a expressão plástica deve proporcionar oportunidades de desenvolvimento do 

interesse, da expressão verbal e não-verbal e de resolução de dificuldades, que facilitam a sua 

articulação com essas áreas e também com os outros domínios compreendidos na área de 

Expressão e Comunicação (M.E., 2016). 

Neste contexto, por meio das criações das crianças, o educador consegue verificar quais 

as suas sensibilidades no que concerne a determinado conteúdo, por esse motivo, apoia-as nos 

seus registos e atitudes com um diálogo aberto e construtivo que incentive a criança a 

encontrar formas criativas de representar aquilo que pretende e promove simultaneamente o 

desejo de aperfeiçoar e melhorar (M.E., 2016, p.48). 
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Subdomínio das Artes Visuais 
 

As Artes Visuais segundo as OCEPE (M.E.,2016, p.49) 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 sentido. 

Neste contexto, as crianças necessitam de explorar e estar em contacto com diversos 

materiais que lhes possibilitem explorar e manipular os mesmos para, assim, se conseguirem 

exprimir. A multiplicidade e diversidade de todos estes materiais exigem uma organização 

cuidada que facilite o acesso e utilização autónoma por parte das crianças, incentivando o 

desenvolvimento da capacidade expressiva de cada criança e do grupo (M.E., 2016, p.49). É 

extremamente importante que o educador faculte vários recursos apropriados, partindo sempre 

daquilo que a criança já sabe para, assim, poder conseguir orientar a atividade, de maneira a 

garantir uma aprendizagem e um desenvolvimento produtivo e desafiante para a criança, 

enriquecendo, deste modo, a sua criatividade e expressividade. 

É no desenho que a criança expressa e cria algo que já viveu/observou ou que quer 

imitar. Nesta linha de pensamento Felicidade (2015, p.27), refere que  

os desenhos da criança são o espelho das suas vivências, daquilo que 

conhecem e sabem, refletem coisas ou situações que tiveram mais significado 

para elas e também o que elas vêm, não necessariamente do mesmo modo 

que os adultos, mas da maneira como elas interpretaram o que observaram. 

No decorrer do estágio foram realizadas várias atividades ao nível da expressão plástica, 

nas quais as crianças conseguiram expressar-se através de várias técnicas. A construção da 

árvore de Natal (anexo III) é um exemplo de atividade que foi colocada em prática, pois nela 

desenvolveram a pintura e a estampagem com as mãos para a criação da árvore de Natal (figura 

30). 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Atividade de Natal. 
Fonte: Própria 
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Nesta sessão, ao colocarmos em prática algumas das técnicas das Artes Visuais, 

verificou-se que apesar de terem idades distintas, por ser um grupo heterogéneo, e com a 

presença de uma criança com Necessidades Educativas Especiais, todas conseguiram realizá-las, 

algumas com o nosso auxílio, outras sem ajuda. A atividade foi bem aceite por todas as 

crianças, pois sentiram uma grande alegria quando perceberam que iam trabalhar com tintas. 

Por fim, os desenhos foram expostos na sala de atividades. 

Conclui-se, portanto, que a expressão plástica permite à criança uma série de 

potencialidades, as quais passam pelas diversas técnicas e recursos que se podem desenvolver 

nesta área. De acordo com Sousa (2003, cit. por Sousa, 2014, p.15) são as técnicas e os 

materiais utilizados que estão estreitamente associados ao desenvolvimento emocional, 

sentimental e cognitivo da criança. 

 

 Subdomínio do Jogo dramático/Teatro 

 

No subdomínio do Jogo Dramático/Teatro são abordadas as formas de expressão e 

comunicação. A criança tem oportunidade de se manifestar através dos movimentos do corpo, 

dos gestos, ou seja, por ações espontâneas. 

O jogo simbólico é uma atividade espontânea que a criança efetua através do corpo 

recriando experiências da vida quotidiana, situações imaginárias e utiliza livremente objetos, 

atribuindo-lhes múltiplos significados. 

Segundo as OCEPE (M.E., 2016, p.52) o jogo dramático ou 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. 

Em contexto de estágio destacamos a atividade que remetia para os medos e 

preocupações em que realizámos a apresentação da história de As preocupações do Billy de 

Ducla Soares (anexo IV), através da utilização de fantoches, deixando que as crianças também 

os pudessem manipular. Deste modo, a disponibilização de objetos (fantoches de dedo, de luva 

ou marionetas de vara, etc.) que facilitem a expressão e a comunicação, através de “um outro”, 

são também um suporte fundamental para atividades de jogo dramático da iniciativa da 

criança (M.E., 2016, p.52). De salientar que, esta atividade foi realizada no âmbito do estudo 

empírico, que mais à frente irá ser analisado.  
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Subdomínio da Música 
 

A música, para além de ser um elemento presente no nosso quotidiano, é também uma 

mais-valia no desenvolvimento completo do ser humano, sobretudo em idades mais precoces. 

Neste sentido, a música permite à criança desenvolver aspetos relacionados com a sociabilidade, 

a afetividade e a personalidade.  

De facto, a criança deve ser preparada desde cedo para o mundo da música, pois este 

estímulo transmite sensibilidade para o som e assim possibilita, à criança, encontrar as suas 

qualidades e desenvolver a sua memória e atenção. 

Segundo Silva (2012, p.39): 

o contacto com a Expressão Musical permite à criança desenvolver o 

conhecimento relativo à música propriamente dita, mas também conhecer-se 

melhor a si própria, ao outro e à vida, expandir os seus conhecimentos 

relativos ao mundo que a rodeia, desenvolver a sua personalidade, através do 

contacto com novos valores, estabelecer uma boa comunicação com o outro. 
 

No decorrer do estágio, foram muitas as sessões orientadas por um professor da área da 

Música com as crianças e, por isso, foram muito poucas as atividades que realizámos com o 

grupo. Contudo, pudemos participar e ajudar nos ensaios das canções de Natal que foram 

trabalhadas na sala de atividades e na Componente de Apoio à Família (C.A.F.), onde 

participaram as crianças das três salas do jardim-de-infância. O grupo, no início, teve algumas 

dificuldades em interiorizar a letra da música (Leopoldina), devido a esta ter um elevado grau de 

dificuldade. Esta música foi ensaiada bastantes vezes e, no final, as crianças já se sentiam mais à 

vontade e capacitadas, conseguindo cantá-la. Com esta atividade, conseguiram adquirir um novo 

vocabulário, trabalhando simultaneamente a linguagem. 

Veríssimo (2012, p.14-15) refere que 

 a Expressão Musical relaciona-se com a linguagem, pois há a compreensão 

do que se está a cantar, conhecendo novos sons, associando as rimas, 

conhecendo novas palavras e até mesmo criando outras versões de letras para 

aquela música (…) formando a sua identidade, percebendo que é diferente 

dos outros e ao mesmo tempo procura integrar-se com os outros. Nesse 

processo a autoestima e a autorrealização desempenham um papel 

fundamental. 

Para além das sessões de música, que decorriam todas as semanas com o professor 

dessa área, utilizámos algumas vezes a música quando as crianças estavam a desempenhar 

alguma atividade, por considerarmos que ouvir música enquanto trabalhavam as ajudaram na 

concentração e criatividade. 
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2.1.2.3 Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

 

Tanto a linguagem oral como a abordagem à escrita são duas aprendizagens que surgem 

ao longo da infância da criança, fazendo parte integrante do seu desenvolvimento e 

aprendizagem, sendo através delas que a criança comunica. Segundo as OCEPE (M.E., 2016, 

p.60) a abordagem da linguagem oral e escrita pretende não só acentuar a sua inter-relação 

como também a sua complementaridade, enquanto instrumentos fundamentais de 

desenvolvimento e de aprendizagem.  

Lima (2000, cit. por Oliveira, 2013, p.3) refere que a linguagem é um meio de expressão 

e de comunicação com os outros pela fala; é dizer o que se pensa e se sente. Esta, além de 

verbal, é também gestual, escrita e desenhada, permitindo graças a símbolos (palavras, gestos, 

sons) comunicar com os outros que compreendem e utilizam os mesmos símbolos  

A criança vai adquirindo a linguagem, compreendendo as regras da língua da 

comunidade onde está inserida e construindo assim o seu próprio conhecimento. Estas regras 

dizem respeito a domínios específicos como a aquisição de regras fonológicas, de regras 

sintáticas, morfológicas e semânticas e de regras pragmáticas da língua (Sim-Sim, Silva & 

Nunes, 2008, cit. por Seixas, 2012, p.21). 

Apesar dessa aprendizagem “natural” da linguagem em contexto informal, é função do 

educador criar condições para que as crianças aprendam de modo orientado e intencional. Por 

essa razão, o educador deve estar atento às manifestações/expressões que as crianças 

apresentam, no sentido de quererem aprender a ler ou a escrever, até mesmo na produção de 

novas palavras. Partindo dessas manifestações/expressões, o mesmo deve agir e, 

consequentemente, tirar proveito dessa vontade e de qualquer situação que possa surgir, com a 

intenção de facilitar o seu desenvolvimento, ou seja, deve arranjar estratégias e meios para que 

esses ambientes sejam proveitosos e profícuos para elas. 

Neste âmbito, no estágio utilizou-se e aplicou-se muito o domínio da linguagem oral 

(anexo V), uma vez que todos os dias, na área da leitura/diálogo que se encontra na sala de 

atividades, conversávamos com as crianças, liamos histórias, analisávamos as mesmas (figura 

31).   
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O diálogo é de extrema importância, apresentando-se como uma das características mais 

marcantes no processo de aprendizagem das crianças. Ao dialogar com as crianças, estamos em 

envolver-nos com elas. O diálogo exige delas a intencionalidade para o envolvimento, levando-

as à produção de frases mais ou menos complexas/completas, obedecendo às regras da língua 

portuguesa. Sim-Sim et al (2008, cit. por Seixas, 2012, p.22) referem que a conversa é a forma 

de interação comunicativa verbal. Pela conversa, a linguagem transforma-se em ferramenta 

social para expressarmos pedidos e ordens, perguntarmos, exigirmos, negarmos e recusarmos, 

chantagearmos, mentirmos, agradecermos e controlarmos as interações sociais.  

Tendo em conta este domínio, referimos a história Sonho de neve de Eric Carle (figura 

32), como exemplo de uma história que foi lida e interpretada no decorrer da PES I. 

 
  

 
 

 

 

 

 

Figura 31: Área de leitura/diálogo. 
Fonte: Própria 

Figura 32: História: Sonho de neve 
Fonte: Própria 
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Nesta atividade o mais marcante foi o facto de não se ter iniciado logo a leitura da 

história, tendo sido analisado primeiro o respetivo título. Cada criança falou sobre o sonho que 

mais gostava de poder realizar. É com a criação de estratégias diferenciadas, que as atividades 

se tornam mais motivantes e intensas não só para a criança, mas também para o educador que 

está aplicá-la. 

Assim, depois de lida a história, pedimos às crianças que nos contassem a mesma 

através das figuras do livro (figura 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a interpretação da história, as crianças fizeram um registo em folhas brancas. O 

trabalho de registo é indispensável, pois o educador perceberá, assim, se a criança interiorizou 

ou não o conteúdo. Registar (…) as regras debatidas em conjunto, o que se pretende fazer ou o 

que se fez, reler e aperfeiçoar (…) são meios de abordar a escrita e a sua funcionalidade. 

(ME.,2016, p.67).  

A abordagem à escrita, também se reflete nesta atividade, tal como referem as OCEPE 

(M.E., 2016, p.66) as histórias (…) recontadas e inventadas pelas crianças, de memória ou a 

partir de imagens, são um meio de abordar o texto que, para além de outras formas de 

exploração, noutros domínios de expressão, suscita o desejo de aprender a ler. 

A criança tem ainda contacto com a escrita quando aprende a escrever o seu nome. 

Aprender a escrever o seu nome tem um sentido afetivo para a criança, permitindo-lhe fazer 

comparações entre letras que se repetem noutras palavras e aperceber-se de que o seu nome se 

escreve sempre da mesma maneira (M.E., 2016, p.70). Não há, hoje em dia, crianças que não 

contatem com o código escrito e que, por isso, ao entrarem para a educação pré-escolar não 

Figura 33: Figura do livro. 
Fonte: Própria 
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tenham já algumas ideias sobre a escrita. Assim, no ensino pré-escolar procura-se tirar partido 

do que a criança já sabe, permitindo-lhe contatar com as diferentes funções do código escrito. 

No que concerne ao grupo, podemos observar que conseguiam distinguir letras de 

números. Nestas idades o desenho infantil é considerado como um conjunto de signos e 

esquemas concretos, sendo objetivo da criança lhe atribuir significados. Esta forma de 

expressão assume uma forma de comunicação pelo facto de transmitir a mensagem da criança 

(Passarinha, 2012, p.16). Deste modo, a linguagem através do desenho é uma atividade 

importante que deve ser trabalhada no jardim-de-infância, devendo o educador ser capaz de 

entender o que as crianças querem transmitir. Destaca-se a atividade em que conversámos sobre 

os diferentes animais. Após a abordagem do tema entregámos a cada criança uma folha, onde 

tinham de registar os animais da história (figura 34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a realização do desenho, fomos perguntando a cada criança quem eram os 

animais, ao mesmo tempo que registávamos no desenho as suas respostas, para que 

compreendessem que as palavras podem ser representadas através da organização de símbolos 

(letras), na escrita (anexo V). 

 

Figura 34: Registo dos animais da história: A que sabe a lua? 
Fonte: Própria 
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2.1.2.4 Domínio da Matemática 
 

Cada vez mais a Matemática está presente no nosso quotidiano. Moreira & Oliveira 

(2003, cit. por Bicho, 2016, p.7) afirmam que é importante que todas as crianças tenham a 

possibilidade de conhecer e apreciar este modo de pensar que contribui para que se 

desenvolvam como seres competentes, críticos e confiantes nas variadas situações que 

envolvem a Matemática. Como refere Baroody (2002, cit. por Bicho, 2016, p.7) é nos níveis 

iniciais que é moldada a predisposição para a aprendizagem e uso da matemática e, em muitos 

casos, fixada para sempre.  
Como tal, é necessário que enquanto educadores desenvolvamos o raciocínio 

matemático e lhes ofereçamos situações para que possam explorar e raciocinar, através da 

manipulação de objetos, desenvolvendo noções de enumerar e ordenar. 

Assim, é fundamental que a atividade matemática seja valorizada pelo educador de 

infância na medida em que favorece a interação e a comunicação e segundo Rodrigues (2010, 

cit. por Bicho, 2016, p.8) contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico e 

proporciona o estabelecimento de ligações entre conhecimentos adquiridos anteriormente e 

novos. 

Nesta sequência, o educador tem um papel essencial, no que respeita à comunicação 

matemática, uma vez que deve fomentar o diálogo entre as crianças e desenvolver situações em 

que elas sejam participantes ativas. 

Segundo as OCEPE (M.E., 2016, p.75) o brincar e o jogo favorecem o envolvimento da 

criança na resolução de problemas, pois permitem que explore o espaço e os objetos, 

oferecendo também múltiplas oportunidades para o desenvolvimento do pensamento e 

raciocínio matemáticos. 
Ao longo da PES I foram várias as atividades que tinham por objetivo o 

desenvolvimento no domínio da matemática, tanto a nível da rotina como, também, na 

utilização de jogos lúdicos, atividades planeadas para desenvolver o conceito de sequências, as 

cores, a formação de conjuntos, entre outros. De entre as atividades destaca-se a atividade 

relacionada com a alimentação (anexo VI). 

Para iniciar o tema começamos por questionar as crianças sobre quais os ingredientes 

mais saudáveis, menos saudáveis e as bebidas proibidas, através de um semáforo. Ou seja, 

tiveram de colocar os ingredientes saudáveis na cartolina verde, as bebidas proibidas na cartolina 

vermelha e os ingredientes menos saudáveis na cartolina amarela, para ser afixado na sala de 

atividades, juntamente com o semáforo em 3D (figura 35). 
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Partindo desta atividade, realizámos o jogo da glória (figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de se iniciar o jogo, explicamos as regras do mesmo, tendo as crianças sido os 

peões. Todas as casas tinham alimentos e as mesmas continham números pintados de vermelho, 

verde e amarelo (podiam ser casas com uma banana, com chocolates, com frango, etc). Cada 

casa foi enumerada com um número. O dado foi emprestado pela educadora. De seguida, as 

crianças dirigiram-se em fila até ao jogo e, à medida que o lançavam, cada criança teria que 

Figura 36: Jogo da glória 
Fonte: Própria 

Figura 35: Semáforo em 3D e cartolinas com os respetivos ingredientes e bebidas. 
Fonte: Própria 
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andar o número de casas que lhe calhava, e assim sucessivamente.  

À medida que elas avançavam nas casas com alimentos/bebidas, perguntávamos às 

crianças se esse alimento ou bebida correspondia à cor vermelha, amarela ou verde. Por fim, 

quem chegasse primeiro à casa número dez, onde havia vários ingredientes saudáveis, ganhava 

o jogo. Esta atividade teve como objetivo, verificar se elas adquiriram ou não os conhecimentos, 

da atividade anterior. De acordo com as OCEPE (M.E., 2016, p.76) o envolvimento das 

crianças em situações matemáticas contribui não só para a sua aprendizagem, como também 

para desenvolver o seu interesse e curiosidade levando assim a criança a querer saber mais e 

entender melhor as noções matemáticas.  

 

2.1.3  Área do Conhecimento do Mundo 
 

As crianças são curiosas por natureza. Elas adoram descobrir o mundo ao seu redor, são 

questionadoras e adoram saber o porquê de tudo, sendo através da interação com o meio que 

elas se desenvolvem, aprendem e descobrem respostas às suas incertezas. 

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 (M.E., 2016, p.85).  

Ao longo da PES, foi realizada uma atividade referente ao dia do Halloween que, por 

sua vez, remetia para a alimentação.  

Uma das maneiras mais efetivas de diversificar e estimular o desenvolvimento das 

crianças é por meio de atividades que fogem do padrão tradicional, como a culinária. Afinal, 

quando saímos da sala de atividades e conduzimos as crianças para contextos diferentes, como a 

cozinha, é possível aprender novas temáticas e desenvolver habilidades, porque tal como 

referem as OCEPE (M.E., 2016, p.85), as crianças vão compreendendo o mundo que as rodeia 

quando brincam, interagem e exploram os espaços, objetos e materiais. 

Neste contexto, Silva et al. (1997, cit. por Gonçalves, 2011, p. 26) refere que devemos 

proporcionar às crianças oportunidades para contactarem com novas situações para que 

possam descobrir, investigar e explorar o mundo, fomentando a sua curiosidade natural. 
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Através desta atividade (anexo VII), de um modo geral, observámos que todas as 

crianças se mostraram curiosas e interessadas em conhecer um pouco mais das diferentes fases 

que levaram à produção do doce de abóbora (figura 37). 

 

 

2.2  Experiências de ensino e aprendizagem no 1º CEB 
 

O primeiro dia de estágio iniciou-se com a atribuição da escola do 1.º CEB e do respetivo 

ano de escolaridade a cada grupo. O nosso grupo realizou a PES II na Escola Básica do 1.º Ciclo 

do Bonfim, na sala do 3.º ano, sob a orientação da professora Ana Margarida Cardoso. Ainda 

nesse mesmo dia, dirigimo-nos à respetiva escola, acompanhada pela supervisora da ESECD 

professora Elisabete Brito, onde foram feitas as apresentações, tendo a nossa professora 

cooperante mostrado as instalações e alguns recursos que estariam ao nosso dispor, ao longo do 

estágio. 

O 1.º CEB é uma fase de grandes mudanças, de um nível elevado de exigência e, também, 

de novidades, como horários de trabalho mais complexos, novas posturas na sala de aula, novos 

materiais de trabalho e novas aprendizagens. Para além destas particularidades, no 1.º CEB, os 

professores são obrigados a seguir um programa estabelecido pelo Ministério da Educação com 

os conteúdos e objetivos a atingir durante o ano. Para além da Organização Curricular do 

Programa, os professores devem preparar as suas próprias planificações conforme aquilo que 

vão trabalhar. Devem, ainda, cooperar na construção e na avaliação do projeto curricular da 

escola e desenvolver as aprendizagens, mobilizando plenamente os saberes científicos relativos 

às áreas e conteúdos curriculares, tendo em conta as características de cada disciplina. 

Figuras 37: Doce de abóbora 
Fonte: Própria 
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A PES II organizou-se, tal como a PES I, em dois momentos. No primeiro momento, houve 

um período de observação, que decorreu nas duas primeiras semanas de estágio. Estas 

permitiram uma melhor compreensão e um bom conhecimento da turma em si e da própria 

instituição. No decorrer destas semanas, pudemos compreender melhor os métodos da 

professora cooperante, que recorria muitas vezes ao lúdico (jogos e histórias), tornando as aulas 

mais apelativas para a turma do 3.º ano. O segundo momento foi dedicado à prática pedagógica 

e às respetivas regências das estratégias. Foi um momento onde tivemos oportunidade de aplicar 

e lecionar os vários conteúdos e métodos de cada disciplina assumindo, assim, o papel de 

professora em sala de aula. 

No que concerne às duas semanas de observação, considerámos bastante importante e 

imprescindível a existência da mesma antes de se iniciar a prática pedagógica, uma vez que nos 

possibilitou um melhor conhecimento dos comportamentos e das aprendizagens que cada aluno 

apresenta nas diferentes áreas curriculares. Neste sentido, e tal como menciona Estrela (1978, 

cit. por Schulz & Santos, 2016, p.1), a observação feita pelo professor é o principal meio de 

conhecimento do aluno e o principal instrumento de regulação da sua atividade, constituindo a 

base da avaliação, de diagnóstico e formação. 

Após as duas semanas de observação, iniciámos o estágio propriamente dito, colocando em 

prática as planificações com os diferentes conteúdos definidos para cada semana. Planificar é 

indispensável, pois é nas planificações que se definem os objetivos, os conteúdos a lecionar, os 

diferentes recursos a utilizar em sala de aula no processo de operacionalização. Neste 

seguimento, Barroso (2013, p.11) refere que a planificação docente deve contribuir para a 

otimização, maximização e melhoria da qualidade do processo educativo. É um guião de ação 

que ajuda o professor no seu desempenho. 

No decorrer do estágio, foram realizadas várias atividades lúdicas, aplicando estratégias e 

recursos para a turma em questão (3.º ano). Ao longo das várias semanas de regência, houve 

uma grande aproximação e afinidade com os alunos, criando-se diálogo e afetividade para que 

eles se sentissem à vontade para tirarem as suas dúvidas e superarem as suas dificuldades. As 

características da turma, permitiram que se realizassem diversas atividades lúdicas, quer elas 

implicassem uma organização individual ou em grupo. Nesta perspetiva, é essencial fomentar 

uma aproximação ao aluno pois interessa conhecê-lo na sua totalidade, ganhar a sua confiança 

e desenvolver as suas capacidades, tarefas que exigem tato e sobretudo sensibilidade nas 

relações que se estabelecem com o outro (Teixeira, 2016, p.24). 

A Escola Básica do Bonfim possui uma grande variedade de recursos didáticos em todas as 

salas de aula. Como diz Formosinho (1998, cit. por Pacheco, 2013, p.34)  
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os recursos didáticos operacionalizam metodologias e estratégias de ensino e 

visam a construção de experiências de aprendizagem significativas. Estes, 

quando adequados, dado o seu potencial de concretização, manipulação e 

ludicidade, permitem desconstruir a complexidade e a abstração e tornar 

acessíveis e relevantes informações e experiências de aprendizagem.  

Nesta perspetiva consideramos que não só é importante que o professor utilize todos os 

recursos que tem para melhorar as aprendizagens como, também, deve preocupar-se com a 

forma como esses materiais estão disponíveis para os alunos e a liberdade que lhes é dada para 

os usar.  

Também a avaliação foi um critério que esteve presente nas planificações da nossa prática 

pedagógica. Avaliar deve ter em conta vários aspetos e integrar vários intervenientes no 

processo de ensino-aprendizagem. Só procedendo deste modo é que se pode sustentar que a 

avaliação está ao serviço das aprendizagens e que é um processo socialmente construído. Neste 

âmbito, Abrantes (2002, cit. por Vasconcelos, 2014, p.48) salienta que  

a avaliação no ensino básico – como, aliás, em todos os níveis de ensino – é 

uma questão complexa, em permanente discussão e geradora de muitas 

tensões. A avaliação é um elemento integrante e regulador das práticas 

pedagógicas, mas assume também uma função de certificação das 

aprendizagens realizadas e das competências desenvolvidas. Além disso, tem 

influência nas decisões que visam melhorar a qualidade do ensino, assim 

como na confiança social quanto ao funcionamento do sistema educativo.  

 

Seguidamente apresentam-se atividades realizadas nas diferentes áreas de conteúdo ao 

longo da PES II, as quais são exemplificadas com a respetiva planificação e com alguns 

materiais utilizados ao longo das mesmas. 

 

2.2.1 Área do Português 
 

A língua Materna reconhece-se como o elemento mediador que permite a nossa 

identificação, a comunicação com os outros e a descoberta e compreensão do mundo que nos 

rodeia (Fonseca, 2012, p.36). Sabemos que, embora algumas crianças já cheguem ao 1.º CEB 

com elos preliminares com a escrita e a leitura, o mesmo se constitui como uma etapa elementar 

e determinante na formação e na trajetória escolar dos alunos. De acordo com o Programa do 

Português (M.E., 2009, p.12) a aprendizagem do Português  

é vista como uma componente fundamental na formação das crianças uma 

vez que a aprendizagem da língua condiciona e favorece a relação da criança 
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e do jovem com o mundo, bem como a progressiva afirmação de 

procedimentos cognitivos, de competências comunicativas e de atitudes 

afetivas e valorativas que são determinantes para a referida relação com o 

mundo e com aqueles que o povoam. 

O Português é, portanto, transversal a todas as outras áreas. No decorrer da PES II esta 

disciplina possibilitou-nos utilizar diversas estratégias, interligando-as com outras áreas. As 

aulas desta área foram muito produtivas, despertando um grande interesse e motivação por parte 

dos alunos, uma vez que se usaram diferentes recursos, o que as tornava mais apelativas. 

Segundo Afonso (2012, p.8) são as estratégias de ensino que definem o processo como os 

alunos aprendem. Ao longo do estágio realizaram-se fichas de avaliação sumativa, fichas de 

trabalho, fichas de leitura e interpretação do texto, entre outras. 

Na PES II evidenciam-se algumas aulas em que houve interdisciplinaridade entre o 

Português e, por exemplo, a expressão dramática para o conto de histórias porque, tal como 

afirma Fazenda (2001, cit. por Ferreira, 2015, p.10), a interdisciplinaridade na educação para 

além de contribuir para o desenvolvimento de novos saberes, também beneficia as novas formas 

de aproximação da realidade social e novas leituras das dimensões socioculturais das 

comunidades, considerando, por isso, uma educação que considere o ser humano na totalidade. 

Para apresentação de uma dessas aulas apresentou-se, aos alunos, um texto em forma de 

dramatização (teatro de fantoches) A carochinha (anexo VIII). Para essa apresentação 

utilizamos o fantocheiro e os respetivos fantoches: a Carochinha, o cão e o gato (figura 38). 

Nesta atividade alguns alunos tiveram a oportunidade de participar e representar as personagens 

da história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 38: Teatro de Fantoches 
Fonte: Própria 
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O que fez com que o teatro de fantoches se tornasse mais interessante foram as ações 

semelhantes ao que costuma ser vivenciado pelos alunos nos momentos do quotidiano, em 

desenhos animados ou brincadeiras. O teatro de fantoches promoveu momentos de 

aprendizagem através da diversão e da interação da turma. Isto torna-se relevante para o 

ensino/aprendizagem pois, segundo Vygotsky (2003, cit. por Fortes, 2017, p.100), qualquer 

situação de aprendizado com a qual a criança se defronta na escola tem sempre uma história 

prévia, a partir da qual irá contribuir na construção dos significados.   

Numa outra aula foi realizada a leitura/dramatização e análise do livro As aventuras de 

Pinóquio, de Carlos Collodi (anexo IX). Nesta atividade, a estagiária realizou a dramatização, 

transformando-se numa personagem da história (figura 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao apresentar a história através de uma dramatização as crianças sentiram-se motivadas 

e interessadas, identificando mais facilmente as personagens, o espaço e o tempo. Segundo 

Arroyo (2003, cit. por Gaspar, 2014, p.17) a dramatização 

é também uma atividade que visa fomentar a criatividade, romper bloqueios e 

poderá ser uma forma de motivá-los para o estudo de obras literárias ao longo 

do seu percurso académico porque o jogo dramático apresenta maiores 

possibilidades de diversão, desperta maior interesse e permite que os jovens 

se apaixonem pelo que está nos livros e por qualquer tipo de saber.  

Figura 39: Dramatização 
Fonte: Própria 
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Na apresentação de histórias houve ainda uma outra atividade na área do português 

(anexo X), em que se utilizou um flanelógrafo (figura 40), na qual as imagens iam surgindo à 

medida que se ia contando a história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas atividades tiveram o intuito de desenvolver várias competências relacionadas com 

a leitura e com a escrita, fomentando o gosto pelos livros. As aulas desta área foram muito 

produtivas, despertando um grande interesse e motivação por parte dos alunos, uma vez que se 

usaram diferentes recursos, o que as tornava mais apelativas. 

 

2.2.2 Área da Matemática 
 

A Matemática é vista como sendo uma das áreas que contribui fortemente para a 

educação pois, mais do que praticar a memorização de regras e cálculos, é uma área que está 

presente no nosso dia-a-dia. A Matemática no 1º CEB está profundamente vinculada com a 

estruturação do pensamento reflexivo, crítico e argumentativo, o desenvolvimento das 

capacidades intelectuais, a promoção da autonomia, o desenvolvimento do raciocínio lógico, 

dedutivo e com a resolução de problemas. De acordo com o Programa de Matemática (M.E., 

2013), nos primeiros anos de escolaridade a sua aprendizagem deve partir do concreto, através 

de jogos lúdicos, que motivem o aluno e o levem, de forma progressiva, à compreensão do 

abstrato. 

Figura 40: Flanelógrafo 
Fonte: Própria 
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Neste sentido, no decorrer do estágio, foram realizadas algumas atividades lúdicas, nas 

quais os alunos puderam trabalhar em pequenos grupos, como por exemplo na realização do 

jogo Kahoot (anexo XI). Este jogo é um aplicativo educacional que funciona como um quiz,  

baseado em jogos com perguntas de escolha múltipla e de respostas abertas, que permitem criar 

e contribuir para vários conhecimentos. O jogo funciona em qualquer dispositivo  tecnológico 

ligado à internet, neste caso concreto foram utilizados tablets. Esta atividade foi realizada na 

biblioteca da escola (figura 41). Além de ser uma ótima maneira de envolver os alunos, 

promovendo a sua concentração, o quiz pode também ser utilizado para avaliar os seus 

conhecimentos, acompanhando assim o progresso ao longo do processo de ensino e 

aprendizagem. Este jogo foi bastante produtivo, o que tornou a aprendizagem mais atrativa para 

o aluno, fazendo-o olhar para a Matemática de forma mais prazerosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os jogos lúdicos permitem que os alunos consigam trabalhar em pequenos grupos e 

possam ter a oportunidade de aprender a “brincar”. Na perspetiva de Friedmann (1996, cit. por 

Luz, 2016, p.21) os jogos lúdicos para além de promoveram a convivência, estimulam o 

raciocínio, que se traduzirá em aprendizagem significativa e na consequente motivação do 

aluno. 

Wassermann (1990, p.37, cit. por Luz, 2016, p.23) refere que: 

se dermos às crianças oportunidades para desenvolverem a criatividade de 

investigação através do jogo, e as ajudarmos, em seguida, a refletir sobre as 

suas experiências e, finalmente, as encorajarmos a levar mais longe as suas 

Figura 41: Jogo do Kahoot 
Fonte: Própria 
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experiências através de um novo jogo, alcançaremos os objetivos propostos: 

as crianças que aprendem em aulas que reúnam estas condições desenvolvem 

a confiança em si próprias e as suas capacidades individuais.  

Outro aspeto que é de enorme importância é o trabalho em grupo, o qual sendo 

desenvolvido em contexto de jogo, cria um ambiente mais rico de descobertas mútuas, de 

partilha de ideias e de cooperação, produzindo, assim, ideias e soluções. Johnson & Johnson 

(1990, cit. por Fernandes, 1997, p.564) referem que trabalhando cooperativamente, os alunos 

ganham confiança nas suas capacidades individuais, além de que os conceitos matemáticos são 

melhor apreendidos como parte de um processo dinâmico em que os alunos interagem.  

De realçar, também, a atividade referente à feira dos pequenos (figura 42), onde os 

alunos trabalharam individualmente, mas tinham a liberdade de solicitar ajuda a um colega, caso 

não conseguissem fazer os cálculos. 

 

Nesta atividade (anexo XII) houve a contagem de dinheiro, para tal, distribuiu-se a cada 

aluno 20€ (moedas e notas) e um papel onde estava mencionado o que deveriam comprar na 

“feira dos pequenos”. A atividade realizou-se no salão polivalente da escola, onde existiram 

vários produtos para compra, como frutas, enlatados, livros, fantoches, etc. Dois alunos ficavam 

na caixa, para que quando os clientes (alunos) decidissem pagar os produtos que tinham de 

comprar, efetuassem as contas e dessem os respetivos trocos, caso estes fossem necessários. À 

medida que efetuavam as compras os alunos iam trocando de papéis, a fim de que todos 

pudessem assumir o papel de “vendedores” e de “compradores”. 

Figura 42: Feira dos pequenos 
Fonte: Própria 



 

70 

 

Esta atividade foi, sem dúvida, muito motivadora e significativa para os alunos, que se 

envolveram de um modo espontâneo e empenhado, percebendo-se a sua motivação na 

realização da atividade e tendo conseguido organizar-se, de modo a que todos participassem. 

Neste seguimento, segundo os autores Morse e Wingo (1968, cit. por Rodrigues, 2017, 

p.20)  

a motivação pode ser definida como um esforço consciente do professor para 

estabelecer um motivo – isto é, um impulso, necessidade ou desejo – em seus 

alunos, de forma que sejam atingidos os objetivos da aprendizagem, ou para 

ligar os motivos já existentes nos alunos aos objetivos da aprendizagem. A 

motivação é vital para o ensino, pois determina se o aluno aprende ou não.  

Nesta perspetiva podemos dizer que quando se conquista a motivação do aluno, se 

consegue mais facilmente auxiliá-lo a agir para alcançar um objetivo. 

 

2.2.3 Área do Estudo do Meio 
 

A área do Estudo do Meio, de acordo com o Currículo Nacional do Ensino Básico 

(M.E., 2007), promove o desenvolvimento e construção de noções espaciais e sociais, uma vez 

que explora todos os níveis do conhecimento humano, desde a experiência sensorial até aos 

conceitos mais abstratos. 

Ao longo do estágio, pudemos referir que as atividades desta área se prenderam muito 

com o diálogo e com atividades cuja finalidade era compreender as conceções prévias, de cada 

aluno, sobre os diferentes conteúdos. 

Neste seguimento, destacam-se três atividades nas quais os alunos tiveram de observar, 

interpretar e intervir de forma a tirarem as suas próprias conclusões. 

A primeira atividade relacionou-se com o comércio tradicional e, para uma melhor 

abordagem a esta temática, decidiu fazer-se uma pequena entrevista a um comerciante da cidade 

da Guarda. Antes disso, cada aluno, como trabalho de casa, teve de escrever, no máximo, duas 

perguntas que poderiam ser colocadas ao comerciante. Neste contexto, e depois de se terem 

ouvido todas as perguntas dos alunos, fez-se uma seleção das mesmas e organizou-se a visita de 

estudo (anexo XIII). Por fim, fomos ao estabelecimento do respetivo proprietário, a quem os 

alunos colocavam as perguntas (figura 43), como por exemplo: quais os produtos mais 

vendidos, quais os cuidados a ter com os produtos, como conservá-los, de onde vêm, etc. 
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Após a entrevista, os alunos tiveram a oportunidade de observar os diferentes produtos 

em loja. O objetivo era observar quais os tipos de produtos que a loja possuía e perceber melhor 

como funcionava uma loja real. 

As visitas de estudo segundo Rebelo (2014, p.17)  

são consideradas uma das estratégias mais estimulantes, uma vez que a saída 

do espaço escolar assume um carácter motivador para os alunos, que se 

empenham na sua realização. Também pela componente lúdica, as visitas de 

estudo propiciam uma melhor relação aluno-professor, e devem ser 

entendidas como mais do que um simples passeio. São, sem dúvida, uma 

oportunidade de aprendizagem que proporciona o desenvolvimento de 

técnicas de trabalho, facilita a sociabilidade e favorece a aquisição de 

conhecimentos, promovendo a interligação entre a teoria e a prática, a escola 

e a realidade. 

Realizar uma visita de estudo é um momento importante num período escolar. As 

crianças vivem o momento da visita de estudo como algo de empolgante e muito desejado, 

querendo sempre saber mais sobre a mesma, sendo este um fator que deve ser levado em conta 

pelo professor que a organiza.  

Relativamente à segunda atividade (anexo XIV), os alunos encontravam-se a estudar as 

características de um vulcão e, para melhor compreensão desta temática, decidiu fazer-se uma 

experiência com um vulcão em atividade (figura 44).  

Figura 43: Entrevista ao comerciante 
Fonte: Própria 
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Assim, criou-se um vulcão feito em barro. O objetivo da simulação do vulcão era fazer 

com que os alunos compreendessem os processos de formação do mesmo e, consequentemente, 

os componentes e motivos que determinam a sua atividade vulcânica. 

Segundo Pires (2004, cit. por Sousa, 2012, p.17) no ensino, a realização de atividades 

experimentais, permitem 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 e o desenvolvimento de competências cognitivas simples. 

Os professores deverão optar por uma variedade de situações diversificadas e 

integradoras que estimulem as crianças a levantar questões e a procurar respostas através de 

experiências e situações com as quais se equiparem no seu dia-a-dia. Sousa (2012, p.17) afirma 

que 

ao professor compete orientar e auxiliar na organização e desenvolvimento 

das mesmas e estimular a discussão dos assuntos, de forma a possibilitar a 

construção do conhecimento e o desenvolvimento efetivo de competências 

essenciais, como por exemplo, a capacidade de questionamento, de 

experimentação, de controlo de variáveis, etc. que, por sua vez, levarão ao 

desenvolvimento do raciocínio e da abstração. 

Figura 44: Simulação de um vulcão 
Fonte: Própria 
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Por fim, no que respeita a terceira atividade, destaca-se a aula em que se lecionou o 

conteúdo dos transportes aquáticos, terrestres e aéreos (anexo XV). Nesta aula foi colocado um 

vídeo como motivação inicial, acerca da evolução dos meios de transportes. Após a visualização 

do mesmo, dialogamos com os alunos sobre a evolução dos meios de transportes: terrestres, 

aquáticos e aéreos. Neste seguimento, foi questionado como é que antigamente as pessoas se 

deslocavam, ao longo dos anos que transportes surgiram e quais os meios de transporte que 

existem atualmente. Posteriormente, explicou-se-lhes a atividade, na qual trabalharam em pares. 

Deste modo, entregamos um papel à sorte em cada mesa, e nele estava escrito apenas uma 

tipologia de transportes: transportes terrestres, transportes aéreos ou transportes aquáticos, tendo 

cada par de formular algumas questões relativamente ao meio de transporte que lhes tinha 

calhado para, depois, esses mesmos pares apresentarem a entrevista aos seus colegas, sendo um 

o entrevistador e o outro o entrevistado no “telejornal do Bonfim” (figura 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste contexto, tal como refere Luz (2016, p.22) é crucial que o professor seja um 

investigador e se cultive a ele próprio, para que possa oferecer aos seus alunos um leque de 

oportunidades, situações lúdicas e espaços coerentes para que estas possam acontecer. Notou-

se nos alunos um grande entusiasmo e motivação em relação à atividade e ao conteúdo que foi 

trabalhado, pois expressavam-se livremente, interagindo em sala de aula. 

 

 

Figura 45: Atividade - Telejornal do Bonfim 
Fonte: Própria 
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2.2.4 Área das Expressões: Físico-Motora e Plástica 
 

As áreas das Expressões têm-se tornado cada vez mais valorizadas na educação, na 

medida em que são importantes condutores para as crianças ultrapassarem as suas dificuldades e 

instabilidades. Ferreira (2016, p.3) afirma que: 

é através das expressões que as crianças têm a possibilidade de se exprimirem 

de várias formas, seja através da pintura, da dança, da música, do teatro 

(dramatização) e isso faz com que a mesma se sinta mais “livre”. Através das 

expressões, as crianças têm a capacidade de se relacionarem mais facilmente 

com o mundo e o mundo com elas, sendo que, transmitem através delas os 

seus sentimentos, ideias e emoções. 

Através das Expressões, as crianças têm a capacidade de se relacionarem mais 

facilmente com o mundo, sendo que transmitem através delas os seus sentimentos, ideias e 

emoções (Ferreira, 2016).  

De acordo com Santos (2007, p.30, cit. por Ferreira, 2016, p.3) 

dentro de cada um de nós existe um espirito criativo, tantas vezes esquecido ou 

renunciado. Existe também capacidade de acordar a linguagem das imagens, dos 

sons, dos movimentos e dos seus significados e, através deles, nos ligamos 

novamente aos aspetos mais profundos de nós próprios e do mundo. Por isso, a 

expressão criativa é a nossa linguagem mais primária.  

A mesma autora salienta ainda que através das Expressões, para além desta ligação 

entre dois mundos, o da criança e o real, se reforça e estimula a sua autoestima, criatividade e 

imaginação, envolvendo todos os agentes na aprendizagem, nomeadamente as respetivas 

crianças, pais e os professores. 

 

2.2.4.1 Expressão e Educação Físico-Motora 
 

Segundo Medeiros (2012, p.26) a Educação Física é uma disciplina que promove o 

movimento do corpo e, em simultâneo, visa o desenvolvimento global do ser humano. Tal como 

todas as outras áreas curriculares, a Educação Física pressupõe um conjunto de objetivos 

fundamentais na formação dos alunos. Esta liga-se à atividade física e sustenta um conjunto de 

atividades de forma a desenvolver diferentes competências que são fundamentais para as 

aprendizagens e para uma vida mais ativa/saudável. 
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Na escola, esta área curricular tem o objetivo de promover o desenvolvimento físico e 

motor do aluno, tendo em conta o preconizado pelo programa do 1º CEB (M.E., 2004, p.35) a 

atividade física educativa oferece aos alunos experiências concretas, necessárias às abstrações 

e operações cognitivas inscritas nos Programas doutras Áreas, preparando os alunos para a 

sua abordagem ou aplicação. Assim, as crianças, ao executarem diversos exercícios, 

desenvolvem a psicomotricidade e a coordenação motora, aos poucos, vão tomando consciência 

de si e, ao usarem o seu corpo, vão-se apercebendo das suas potencialidades.  

Os blocos do programa do 1º CEB, para este domínio, são os seguintes: 1- Perícias e 

Manipulações; 2- Deslocamentos e Equilíbrios; 3- Ginástica; 4- Jogos; 5- Patinagem; 6- 

Atividades Rítmicas e Expressivas; 7- Percursos na Natureza e 8- Natação. 

No decorrer do estágio foram aplicadas algumas atividades dentro dos blocos 1, 2, 3, 6 e 

8. As mesmas foram executadas a partir dos conteúdos/temas determinados pela professora a 

serem tratados no 3º ano. Com estes oito blocos, o professor tem à sua disposição diversas 

maneiras e meios para produzir atividades que possam contribuir para o desenvolvimento dos 

alunos. Assim, a atividade que se mais destacou foi a do circuito no salão polivalente da escola 

(figuras 46/47), onde as crianças tiveram que executar as várias fases do mesmo (anexo XVI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Salto para um plano superior 
Fonte: Própria 

Figura 47: Cambalhota à frente 
Fonte: Própria 



 

76 

 

As figuras acima mostram alguns dos exercícios que os alunos tiveram de executar no 

decorrer do circuito. Esta atividade foi muito bem conseguida, tendo a maioria dos alunos 

conseguido realizar todos os exercícios mostrando, assim, as suas habilidades motoras.  

A Educação Física é, sem dúvida, uma área indispensável no currículo escolar da 

educação básica, pois compreende atividades de lazer e divertimento que contribuem para 

melhorar a postura, agilidade, desenvolvimento do físico, saúde, reconhecer as potencialidades 

e limitações do corpo, hábitos saudáveis, promover o bem-estar geral, favorecer a autonomia, 

etc. (Medeiros, 2012, p.26). 

 

2.2.4.2 Expressão e Educação Plástica 
 

O Programa do 1.º CEB (2004, p.89) refere que na área de Expressão Plástica  

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. (...) A possibilidade de a criança se exprimir de forma pessoal e o 

prazer que manifesta nas múltiplas experiências que vai realizando, são mais 

importantes do que as apreciações feitas segundo moldes estereotipados ou 

de representação realista.  

O principal objetivo desta área na escola é levar o aluno a perceber o mundo que o 

rodeia, das técnicas em desenho, pintura, escultura, teatro ou dança. 

Eisner e Stern (s/d., cit. por Sousa, 2016, p.27) elogiam os potenciais das atividades 

artísticas, tanto ao nível do desenvolvimento de competências da autoestima, autoconfiança, 

autonomia, capacidade reflexiva e de tomada de decisão, bem como, na promoção da 

flexibilidade e autenticidade do pensamento. Os alunos, ao desenvolverem estas 

competências/aprendizagens, ficam mais aptos para ultrapassar situações desfavoráveis com que 

deparam ao longo da vida. 

No decorrer das diversas atividades realizadas com a turma, os alunos manipularam e 

experimentaram diversos materiais como as cores, o recorte, a colagem, o desenho, entre outros, 

o que permitiu que, a partir destas descobertas, os mesmos desenvolvessem formas pessoais de 

se expressarem e de representarem a realidade. 

Desta forma, na perspetiva de Shaefer (1975, cit. por Silva, 2012, p.21), todas as 

atividades de Expressão Artística têm a funcionalidade de colocar as crianças em 

circunstâncias que possibilitam o domínio da sua própria criação e apreciam a dos outros.  
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Uma das atividades realizadas teve por objetivo a realização de tecelagem a partir das 

fotografias de cada aluno (figura 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Esta atividade teve como duração duas aulas de 60 minutos, uma vez, que a turma 

apresentava algumas dificuldades de manipulação das técnicas de tecelagem e, para que os 

resultados fossem positivos, resolveu dividir-se as aulas (anexo XVII). No final da atividade 

estar concluída, foi entregue a cada um, a moldura feita para assim, comemorarem o Dia 

Mundial da Criança.  

Numa outra semana, os alunos tiveram a oportunidade de trabalhar ao ar livre, mais 

propriamente no recinto da escola. 

Um fator importante que se conseguiu obter com esta atividade foi o facto de os alunos 

terem a oportunidade de desenvolverem a mesma fora do contexto sala de aula. Tal como o 

Programa refere (M.E., 2004, p.89) 

apesar da sala de aula ser o local privilegiado para a vivência das atividades 

de expressão plástica, o contacto com a natureza, o conhecimento da região, 

as visitas a exposições e a artesãos locais, são outras tantas oportunidades de 

enriquecer e alargar a experiência dos alunos e desenvolver a sua 

sensibilidade estética.  

Figura 48: Moldura através de tecelagem 
Fonte: Própria 
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Nesta atividade (anexo XVIII), as crianças puderam desenhar aquilo que mais gostaram 

de observar para, no final, poderem pintar o seu desenho (figura 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A criança desenha aquilo que sabe a partir daquilo que vê, assumindo-se o desenho 

como um género de representação simbólica da sua perceção/visão sobre a realidade. Sendo 

através dele que a criança consegue comunicar, auxiliando a mesma a desenvolver as suas 

capacidades motoras, criativas e imaginativas. 

Para além do desenho, Sousa (2003, cit. por Rodrigues, 2016, p.7) refere que as 

pinturas das crianças não interessam, como obras artísticas, mas como método educacional. 

Não interessa que pintem «bem», mas que expressem os seus sentimentos e satisfaçam as suas 

necessidades criativas através do ato de pintar. Neste contexto, a criança não pinta nem 

desenha com a intenção de produzir obras de arte mas sim para se expressar, sendo para ela 

mais importante o processo de construção do que o produto final.  

Conforme Sousa (2003, p. 169, cit. por Silva, 2012, p.52) a criatividade é uma capacidade 

humana (…) que lhe permite pensar de modo antecipatório, imaginar, inventar, evocar, prever, 

projetar e que sucede internamente (…) de modo mais ou menos consciente e voluntário. A 

capacidade imaginativa e criativa da criança é extensíssima, levando-a a realizar qualquer 

trabalho plástico e, para isso, deve dar-se a liberdade necessária para assim se exprimir. 

 

 

Figura 49: Desenho livre 
Fonte: Própria 
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3. Reflexão final da PES I e II 
 

Após a realização destas PES (I e II), que exigiram uma grande dedicação e esforço, torna-

se importante refletir sobre tudo aquilo que foi referido anteriormente. 

O estágio marca a passagem do papel de aluno para o papel de professor. O processo de 

aprendizagem a que somos sujeitos e o facto de mudarmos de papéis faz-nos refletir sobre todos 

os comportamentos e atitudes tidos ao longo dos anos.  

Nesta sequência, foi bastante enriquecedor, não só pela panóplia de situações que 

vivenciamos mas, também, pelas diferentes atividades que realizámos nestes dois contextos. 

Adquirimos diversos conhecimentos nestes locais, não só pelo tipo de crianças/alunos, mas 

pelas diferentes formas com que a educadora e a professora nos ensinaram a lidar com as 

diferentes situações. Para nós, estes contextos tiveram muita importância, pois mostraram-nos 

diversas formas de atuar dependendo das características que cada grupo. 

Devemos focar-nos em disponibilizarmos aprendizagens variadas, tendo em conta as 

OCEPE e o Programa do 1.º CEB. Não aprendemos apenas com o Português e a Matemática, 

temos de tentar criar interdisciplinaridade e foi, precisamente, isto que vimos e que pudemos 

aplicar no estágio do Pré-Escolar e do 1.ºCEB. 

No estágio da pré-escola, para além da liberdade de escolha das crianças, que nos fascinou, 

todas as áreas eram trabalhadas quase todos os dias. Por vezes, todas as crianças trabalhavam ao 

mesmo tempo, em grande grupo. Noutras, cada uma escolhia a área para a qual queria ir, sem 

nunca repetir a que tinha escolhido no dia anterior. As crianças eram estimuladas a serem elas 

próprias, a respeitarem as suas vontades e a expressarem-se sem restrições ou medos. De 

salientar que as atividades planeadas, no geral, foram realizadas com sucesso, uma vez que os 

grupos atingiram os objetivos propostos desde o primeiro dia.  

A turma do 1º CEB, mostrou ser muito organizada, trabalhadora, motivadora, interessada, 

com grande espírito de equipa e interajuda, permitindo colocar em prática novas estratégias 

tentando, sempre que possível, diversificar as atividades. São crianças que têm noção das 

diferenças existentes dentro da sala de aula mas, acima de tudo, de um modo geral, respeitavam-

se umas às outras tentando, assim, criar sempre um ambiente propício ao trabalho, à 

aprendizagem e ao sucesso educativo de todos. No entanto, a nível do conhecimento, bem como 

do domínio das aprendizagens, existia uma grande discrepância entre conhecimentos e 

capacidade de integração de saberes, verificando-se assim uma heterogeneidade dentro da sala 

de aula. 

A nível das temáticas trabalhadas considera-se que foi muito positivo. Tivemos a 

oportunidade de colaborar na avaliação final do 3.º período, dado que a professora cooperante 

permitiu que participássemos na execução dos registos de avaliação para os encarregados de 
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educação. Tivemos a possibilidade de elaborar dois testes intermédios, um de Português e outro 

de Matemática. Foram estas práticas que permitiram refletir sobre diversas funções que 

futuramente irão ser trabalhadas e aplicadas, enquanto professoras. Todas as atividades 

avaliativas dirigidas aos alunos devem ser bem preparadas e contextualizadas, tendo sempre o 

cuidado na formulação das perguntas. 

Desde a preparação das aulas, tentando diversificar as atividades com os mais variados 

materiais e recursos lúdicos, e escolhendo as estratégias que melhor se adaptavam às crianças, 

até à exploração do meio que envolve a escola, tudo foi de extrema importância. Para se 

conseguirem implementar todos estes fatores, tivemos de percorrer uma longa caminhada, desde 

o começo do estágio até ao seu final, tomando consciência de que toda a nossa aprendizagem 

académica, pessoal e experiencial foi um enorme contributo para aquilo que somos hoje. 

Em síntese, foram experiências marcantes enquanto futuras educadoras/professoras e 

que, fundamentalmente, reforçaram a ideia de que cada grupo/turma é diferente e, por isso, 

temos de saber adaptar-nos e adequar-nos a cada um, temos de perceber as diferenças de cada 

criança e atuar de forma integradora com cada uma. Estas experiências de PES fizeram-nos 

também perceber a quantidade de papéis que uma educadora/professora tem de desempenhar 

para exercer a sua função, porque exercer esta profissão não é de todo apenas “lecionar”, mas 

também conseguir lidar e intervir em um conjunto de situações que vão muito para além das 

funções pedagógicas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 
“Era uma vez”… as histórias na Educação Pré-Escolar 



 

 

 

  



Prática do Ensino Supervisionada 

83 

 

1. Enquadramento Teórico  

 

O presente capítulo apresenta um pequeno estudo empírico no qual se aborda o conto de 

duas histórias infantis utilizando estratégias diversificadas. Este tema surgiu no seguimento da 

nossa PES I, uma vez que verificámos que no pré-escolar o livro era constantemente utilizado 

pela educadora cooperante. Nos primeiros momentos observados, durante a hora do conto, 

pudemos constatar que as crianças mostravam pouco interesse pelas histórias contadas.  

Deste modo, é nosso objetivo conhecer as competências de compreensão das crianças em 

idade pré-escolar em relação às histórias que ouvem contar e, simultaneamente, a influência do 

uso de diferentes estratégias de compreensão/motivação leitora. 

 

1.1. A linguagem na criança em idade pré-escolar 

 

É fundamental compreender que o contexto onde a criança está inserida influencia o 

desenvolvimento da linguagem. Assim, quanto mais estimulante for o ambiente linguístico, 

maior será a qualidade desse desenvolvimento. Nesta perspetiva, para que as crianças 

desenvolvam a sua língua materna, é preciso que este ambiente seja rico em interação 

comunicativa, pois esta será determinante para a aquisição e desenvolvimento da linguagem 

oral. 

Neste seguimento, é importante dizer que o educador, com quem a criança interage no seu 

dia-a-dia, tem um papel fundamental, pois é a partir desta interação que a criança desenvolve 

muito da sua linguagem oral. Deste modo, o educador deve desenvolver experiências 

significativas de aprendizagem da língua, através de atividades lúdicas com as crianças, 

proporcionando momentos em que estas desenvolvem as capacidades de comunicação. Test, 

Cunningham & Lee (2010, cit. por Gil, 2015, p.32) corroboram esta ideia afirmando que as 

crianças desenvolvem a sua linguagem oral com os adultos através de diálogos. Ainda nesta 

linha de pensamento, o mesmo autor refere que os adultos, ao encorajarem as crianças a 

desenvolverem as atividades propostas, devem assumir um papel desafiador, incentivando as 

crianças a utilizar novas palavras, a pensar e dar respostas às questões solicitadas. Para que 

isto aconteça, é necessário que o educador observe e oiça a criança quando esta fala. Ao ouvi-la, 

conseguirá compreender de que modo a criança está a desenvolver a sua linguagem. Assim, 

segundo as OCEPE (M.E., 2016, p.61), a capacidade de o/a educador/a escutar cada criança, 

de valorizar a sua contribuição para o grupo, de comunicar com cada uma e com o grupo, de 

modo a dar espaço a que cada uma fale, e a fomentar o diálogo, facilita a expressão das 

crianças e o seu desejo de comunicar. 
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Neste sentido, é essencial que o educador proporcione momentos de interação verbal tanto 

entre adulto - criança, como entre pares, mas, igualmente, que compreenda a relevância desses 

diálogos, mesmo sendo curtos, na medida em que ativam o desenvolvimento da relação verbal 

(Silva & Valiengo, 2010, cit. por Gil, 2015, p.32). No jardim-de-infância, o educador deve 

conversar com cada uma das crianças, para que estas se sintam seguras e desenvolvam a 

linguagem oral, o que as leva também a criarem laços afetivos com o educador, permitindo-lhes 

uma maior progressão a este nível. Assim, o educador deve ter o papel de tomar consciência 

dos seus próprios sentimentos e apoiar as crianças na construção dos seus “andaimes 

afetivos”, os quais promovem a motivação, a participação e o bem-estar Meyer & Turner (2007 

cit. por Lopes, 2014, p.20). 

As autoras Sim-Sim, Silva & Nunes (2008) expõem exemplos de atitudes que o educador 

deve assumir na sua prática:  

 Conversar com a criança enquanto esta está a desenvolver alguma tarefa (dirigida ou 

não dirigida);   

 Escutar atentamente a criança, oferecendo-lhe tempo necessário enquanto fala;   

 Respeitar a sua vez de falar no diálogo;  

 Utilizar diversas estratégias encorajando a criança a alargar o léxico;   

 Inserir vocabulário diversificado nas conversas, mesmo que seja repetido ao longo da 

mesma; 

 Dar valor às respostas que a criança verbalizou encorajando-a a continuar a conversa;  

 Transmitir-lhe, claramente e corretamente, as palavras mal verbalizadas;   

 Usar como recurso o lúdico, brincando com a linguagem utilizando estratégias 

diversificadas;  

 Ler no dia-a-dia e desenvolver uma conversa sobre o que foi lido.   

Em conclusão, é importante que exista uma atitude determinada por parte do educador em 

relação à linguagem, em todos os momentos da rotina diária oferecendo, assim, oportunidades 

de impulsionar o processo de desenvolvimento da linguagem oral das crianças, de forma lúdica 

e motivadora. 
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1.2. A leitura de histórias na educação pré-escolar 

 

A leitura é o caminho a seguir para a formação de uma sociedade igualitária. É essencial 

incutir nas crianças, desde cedo, a noção de que existem instrumentos de leitura que são 

essenciais para as suas vidas. Segundo Azevedo (2006, p.33) o ato de ler implica comunicar, 

concordar, discordar, conseguir informações necessárias para realizar algo, obter distração, 

prazer, companhia. Facilmente se entende que a leitura é, portanto, um processo que se inicia 

antes da aprendizagem formal e que se vai desenvolvendo ao longo da vida. Por conseguinte, é 

importante que as crianças tenham contacto com os livros desde cedo, pois tal como defende 

Riscado (2008, p.18-20) as crianças encontram-se disponíveis e abertas. As crianças que ouvem 

ler, desde tenra idade, estão preparadas para comunicar melhor e para continuar a aprender 

ao longo da vida (Ramos & Silva, 2002, cit. por Santos, 2014, p.3), levando-as deste modo à 

aquisição espontânea e satisfatória do ato de ler.  

Este gosto deve ser instigado com naturalidade, para que a criança não entenda a leitura 

como uma obrigação, mas antes como uma satisfação. Marques (1995) defende que a 

aprendizagem da leitura no pré-escolar deve partir das vivências e linguagens da criança. O 

gosto pela leitura aprende-se, devendo por isso criar-se situações motivadoras e propiciadoras 

para o ato de ler. É também este ato de ler que possibilita que as crianças desenvolvem o seu 

imaginário (onde existe emoção, juízos de valor, sonho).  

O livro é, talvez, o instrumento que melhor se identifica com a leitura e que as crianças 

reconhecem como instrumento para “lerem” e ouvirem ler. Nesta ótica, as OCEPE (M.E., 2016, 

p.66) referem que é 

através dos livros que as crianças descobrem o prazer da leitura e 

desenvolvem a sensibilidade estética. As histórias lidas ou contadas pelo/a 

educador/a, recontadas e inventadas pelas crianças, de memória ou a partir de 

imagens, são um meio de abordar o texto narrativo que, para além de outras 

formas de exploração, noutros domínios de expressão, suscita o desejo de 

aprender a ler. 

Nesta linha de pensamento, a leitura de histórias e a exploração dos livros trazem 

benefícios como enriquecer a personalidade da criança, promovendo a autonomia, a aquisição 

de conhecimentos, o desenvolvimento do espírito crítico e a abertura a muitas perspetivas, pois 

através delas é possível representar e analisar o real. Conforme referem Tussi & Rósing (2009), 

o educador deve dar o exemplo, demonstrando uma boa relação com os livros, demonstrar 

prazer na leitura e conseguir reter toda a informação sobre o tema apresentado. Deve, ainda, 

reproduzir as histórias de forma lúdica e cativante, envolvendo e motivando intrinsecamente as 
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crianças a querer ouvir o que vai ser lido. Mata (2008, p.79) refere, ainda, que a forma como se 

lê ou conta uma história, tal como toda a exploração que a antecede ou lhe dá continuidade são 

elementos importantes para o desenvolvimento da curiosidade e do interesse pelos livros e a 

leitura. 

Existem inúmeras atividades/estratégias, promotoras da leitura que são essenciais para 

motivar e criar o gosto pela mesma. Bártolo (2004, cit. por Machado, 2017, p.35) elenca 

sugestões de estratégias que podem ser utilizadas na leitura em contexto de educação pré-

escolar: 

 Leitura domiciliária – a existência de um espaço dedicado à biblioteca da sala, 

que sirva de incentivo à requisição de livros, para serem lidos em casa com os 

familiares.  

 Leitura de histórias pelo(a) educador(a) – o momento de leitura não deve ser 

visto como uma atividade pouco importante, mas sim como uma atividade rica 

e dinâmica.  

 Reconto – esta atividade deve ser realizada com as crianças e complementada 

por um registo. A partir dela, podem criar-se outras como a elaboração de um 

livro com as crianças.  

 A leitura e a expressão – ligar a leitura a outras formas de expressão, como a 

expressão plástica e a expressão dramática (desenho, pintura e dramatização). 

O Plano Nacional de Leitura (2007) recomenda que durante o momento de leitura ou a 

“hora do conto” as ilustrações estejam visíveis a todas as crianças, que as palavras e as letras 

previamente conhecidas tenham especial enfoque sendo, também, importante apontar/seguir as 

palavras ao serem lidas, principalmente quando as crianças estão numa fase inicial de 

aprendizagem da leitura. Esta estratégia também traz inúmeras vantagens às crianças: torna-se 

lúdica se o educador souber variar a entoação, criar expetativas, destacar pormenores do enredo 

ou da ilustração e criar empatia com as personagens, gerando assim entusiasmo pelo livro e 

estimulando o desejo de saber ler. 

A criação de atividades/estratégias que fomentem a emergência da leitura em crianças 

em idade pré-escolar têm de ser motivadoras, caso contrário o resultado não será o desejado. 

Assim, o principal objetivo na intencionalidade da leitura de histórias à criança é de que estas 

tirem proveito da leitura. Traça (1992, cit. por Monteiro, 2016, p. 21) esta constitui um meio 

eficaz para as pôr em contacto com a literatura, para proceder a uma iniciação literária que, 

pelo prazer a que surge associada, pode constituir um caminho seguro para a apreciação 

literária. 
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1.3. A importância das histórias infantis 

 

As histórias infantis desempenham um papel dominante no desenvolvimento das 

crianças de qualquer faixa etária. Para Mata (2003, cit. por Cardoso, 2017, p.50)   

o hábito de contar histórias de literatura infantil de qualidade às crianças e 

principalmente a interação dialógica a que as mesmas podem conduzir (…) 

constitui um meio de desenvolver cognitivamente a criança e de potenciar a 

aprendizagem da língua, em termos que incluem, por exemplo, o alargamento 

do léxico, o conhecimento da sintaxe da narrativa, a dimensão semântico-

pragmática da língua, não esquecendo a fertilização de “hábitos” de contacto 

com a literatura. 

 Monteiro (2016, p.21) afirma que as histórias fazem parte da infância, tal como o 

brincar e permitem à criança fantasiar e lidar com algumas angústias do seu dia-a-dia, no 

contexto sobre o qual se desenvolveram estas intervenções, as crianças não tinham o hábito de 

folhear um livro e de mergulhar nas várias histórias. Deste modo, é necessário mudar esta 

realidade pois, na perspetiva de Dias & Neves (s.d., cit. por Félix, 2015, pp.25-26) é através das 

histórias que a criança tem a oportunidade de enriquecer e alimentar a sua imaginação, ampliar 

o seu vocabulário, permitir a sua autoidentificação, desenvolver o pensamento lógico, a 

memória, estimular o espírito crítico, vivenciar momentos de humor, diversão, satisfazer a sua 

curiosidade e adquire valores para a sua vida.  

Neste seguimento, as histórias podem ir além do encantamento. Segundo Dohme (2011, 

cit. por Félix, 2015, p.25) quando escolhidas e preparadas adequadamente, têm a função de 

educar. Essas narrações, desencadeiam processos mentais que levarão à formação de conceitos 

capazes de nortear o desenvolvimento em valores éticos e voltado para a formação da 

autoestima e a cooperação social.  

Desta forma, as histórias infantis, para além de instruírem as crianças, segundo Santos 

(2014, p.27) desenvolvem funções cognitivas importantes para o pensamento, tais como a 

comparação (ilustração/texto lido ou narrado) o pensamento hipotético, o raciocínio lógico, o 

pensamento divergente ou convergente, as relações espaciais e temporais (princípio, meio e 

fim). 

Para além das histórias, as ilustrações das mesmas também são elementos muito 

importantes. Segundo Viana (2002), quando a criança finge ler ao narrar uma história que lhe 

é familiar, olhando para as imagens e para o texto impresso, está a desenvolver uma série de 

competências facilitadoras da posterior aprendizagem da leitura e da escrita. 
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As ilustrações das histórias são um dos pormenores que mais alicia e fascina as crianças 

para o contacto e a leitura. Nesta linha de pensamento, Ramos (2007, cit. por Félix, 2015, p.31) 

refere que 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. 

As crianças do pré-escolar ao contactarem com histórias ilustradas, como ainda não 

adquiriram o código escrito, têm a oportunidade de poder interpretar o texto através das 

imagens. Deste modo, como refere Wojciechowska (2005, cit. por Félix, 2015, p.32)  

o bom livro ilustrado é aquele que tem a capacidade de transformar ou 

traduzir, através da sua linguagem “artística” os conjuntos de conteúdos que 

se quer transmitir, sejam eles de natureza emocional ou informativa, em 

imagens e histórias com a capacidade ou com o dom de encantar. 

Assim, a criança precisa de se apropriar do conteúdo, identificando-se com ele e 

transformando-o em imagens. 

Em síntese, as histórias possuem diversas vantagens: estimulam a criatividade, a imaginação 

e interesse, sendo que através dos contos criamos lugares, personagens, enredos; desenvolvem a 

linguagem, sendo que descobrem novas palavras e novos usos para as que já conhecem; 

desenvolvem o sentido estético (através das ilustrações); desenvolvem a atenção e a 

concentração, desenvolvem o espírito crítico; desenvolvem o esquema temporal e espacial, e a 

noção de “eu” e “o outro”. 

Sabendo da importância de direcionar as crianças ainda em idade precoce para este 

mundo dos livros e para a compreensão dos mesmos, Guerreiro, Castanheira & Queirós (2007, 

cit. por Cruz, 2011, p. 34) vêm dizer-nos que com as histórias a imaginação, a curiosidade e a 

emoção desenvolvem-se, dando à criança oportunidade de se construir como pessoa, através de 

um sentido diferente de adaptação à realidade, por se acreditar que lhes irá incutir inúmeras 

vantagens, nomeadamente ao nível do desenvolvimento da criatividade, da imaginação e de 

conhecimentos e valores. 

A literatura infantil ganha importância durante a infância. Dessa forma, os temas que 

são abordados nas obras devem ter sempre uma relação direta com a faixa etária e os anseios 

infantis. A literatura infantil, segundo Abramovich (1995, cit. por Brasil & Gerais, 2017, p. 17),   

proporciona às crianças um aprendizado lúdico e encarado muitas vezes como 

uma simples brincadeira, o que torna o hábito de manusear livros, ver suas 

figuras, sentir suas texturas, suas formas e cheiros, prazeroso a eles. Ler 

histórias para crianças, sempre, sempre […] É poder sorrir, rir, gargalhar com 

as situações vividas pelas personagens, com a ideia do conto ou com o jeito de 

escrever dum autor e, então, poder ser um pouco cúmplice desse momento de 
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humor, de brincadeira, de divertimento […] É também suscitar o imaginário, 

é ter a curiosidade respondida em relação a tantas perguntas, é encontrar 

outras ideias para solucionar questões (como as personagens fizeram…. 

A literatura infantil tem uma importância significativa para a criança, ou seja, através de 

uma história, é possível estimular a descoberta do seu mundo interior e do envolvente. Tal como 

refere Cavalcanti (2002, cit. por Silva, 2014, p.31) a partir das histórias é possível apresentar à 

criança o infinito que ela tem dentro de si. A literatura é um fator principal e muito importante 

no desenvolvimento da criança, uma vez que através desta as competências cognitivas e 

linguísticas melhoram, a criança melhora a sua língua materna, interpreta de uma maneira 

significativa as imagens e os textos por forma a haver uma evolução mais eficaz.  

Segundo Dohme (2011, p.25) sejam histórias de fadas que usam a fantasia, fábulas, lendas 

folclóricas, passagens bíblicas, fatos históricos, fatos do cotidiano, narrativas de aventuras 

para orientar a escolha dos textos, é importante termos conhecimento das preferências das 

crianças. Como tal, a autora explica que até aos 3 anos, há a preferência por histórias de 

bichinhos, de brinquedos, animais com características humanas (falam, usam roupa, tem 

hábitos humanos), histórias cujas personagens são crianças. E entre os 3 e os 6 anos, as 

crianças preferem histórias com bastante fantasia, histórias com fatos inesperados e repetitivos, 

histórias cujos personagens são crianças ou animais. Nesta linha de pensamento, é importante 

que o educador conheça bem a história e, ao ler a mesma, deve evitar as descrições cheias de 

pormenores, pois deve deixar o “campo aberto” para o imaginário da criança, como também 

usar as possibilidades da voz, falar alto quando o personagem fala também, diminuir a voz 

quando alguma personagem estiver a falar baixo. Deste modo, o educador deve valorizar cada 

momento da história transmitindo a emoção que a criança espera encontrar. Elizagary (1997, cit. 

por Rosa, s/d., p.7) afirma que ao contar uma história, o narrador deve transmitir confiança, 

motivar a atenção e despertar admiração. Tem que conduzir a situação como se fosse um 

virtuose que sabe seu texto, que o tem memorizado que pode permitir-se o luxo de fazer 

variações sobre o tema. Neste sentido, quanto mais cedo a criança tiver contacto com os livros e 

perceber o prazer que a leitura origina, maior será a probabilidade de se tornar num adulto leitor. 

Da mesma forma, através da leitura, poderá adquirir uma postura crítico-reflexiva, 

extremamente relevante para a sua formação pessoal e social.   
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1.4. Estratégias diferenciadas no reconto de histórias infantis 

 

As estratégias da leitura podem ser uma das atividades mais valorizadas para o despertar 

dos futuros leitores. Assim, quando o educador dinamiza a leitura de uma história, pela 

interação da narrativa com a dramatização, os adereços, a música, os cenários, entre outros, este 

pretende facilitar o melhor entendimento do texto, ou seja, este é um facilitador do processo de 

aprendizagem da criança (Costa, 2012, cit. por Silva, 2014).    

Segundo Albuquerque (2000) quando os educadores usam apenas o livro como meio de 

narração da história escolhida, estão a limitar a imaginação e a criatividade das crianças, na 

medida em que, utilizando o livro, os cenários são descritos bem como o retrato das 

personagens. Assim, a criança é obrigada a manter-se dentro dos limites das figuras incluídas no 

texto.    

Por isso, torna-se tão importante dinamizar estes momentos, não apenas com leitura 

simples, mas utilizando algumas estratégias para animar a leitura. Deste modo, estes materiais 

pretendem, portanto, dar vida ao texto que se lê para que outros o sintam de uma maneira mais 

profunda, ganhando vida quando associado a diferentes estratégias. Mata (2008, cit. por Silva, 

2014, p.35) refere algumas técnicas que podem ser utilizadas nestes momento dizendo que 

 o auxílio 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.   

Neste contexto, o educador, ao utilizar diferentes estratégias no reconto de histórias infantis, 

está a enaltecer o conteúdo das mesmas, promovendo também, o envolvimento das crianças de 

forma significativa, no que concerne à história, à imaginação, à criatividade, à motivação e ao 

interesse. Este tipo de estratégias leva ao interesse da criança, sendo que, quando as crianças 

estão interessadas e motivadas naquilo que estão a realizar, é mais provável que consigam 

aprender algo novo e que permaneçam empenhadas na atividade. Segundo Silva (2014, p.36) a 

criança é um sujeito ativo no seu processo de aprendizagem, é primordial que esta tenha um 

papel participativo neste momento da rotina, que não seja apenas espetador, mas sim um 

dinamizador, critico e opinante nas reproduções que vê. 
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2. Âmbito do estudo  
 

A investigação aconteceu no último ano da educação pré-escolar, com um grupo de 12 

crianças realizado em um estabelecimento de educação pré-escolar público da cidade da 

Guarda, pertencente ao agrupamento de escolas da Sé, nomeadamente o Centro escolar da 

Sequeira. O presente estudo decorreu da experiência de Prática de Ensino Supervisionada 

(PES), no âmbito do Mestrado em Educação Pré-Escolar. Este estágio foi realizado com uma 

colega, entre o dia 16 de outubro de 2017 e o dia 25 de janeiro de 2018. Segundo Jesuíno (1986, 

p.215) o objetivo da investigação científica é não só descobrir e descrever acontecimentos e 

fenómenos, mas também explicar e compreender por que razões tais fenómenos ocorrem. 

No decorrer da PES desenvolvemos um estudo cujo objetivo principal foi promover a 

leitura e propiciar uma melhor compreensão de histórias, aplicando algumas estratégias que 

incentivassem também as crianças a ter hábitos de leitura. Dentro do JI existe uma área 

designada por área da leitura, onde se encontram livros, sobre diversas temáticas. Como este é 

um espaço que transmite a ideia de leitura, a educadora cooperante aconselhou que o 

utilizássemos para aplicar as atividades. 

Durante o estágio de Mestrado em Educação Pré-Escolar e ensino do 1.º CEB 

verificámos que as crianças, em idade pré-escolar, não tinham hábitos de leitura, o que fazia 

com que não se exprimissem corretamente, demonstrando algumas dificuldades relativamente à 

oralidade. Sendo a leitura uma competência constantemente utilizada e essencial, é fundamental 

para as crianças terem contacto com as histórias desde a primeira infância, ou seja, antes da 

entrada para o 1º CEB. Segundo Rigolet (1997) esta fase de desenvolvimento da criança deve 

ser repleta de estímulos de todos os níveis, uma vez que ela vivencia uma época de um 

dinamismo fantástico e de assimilação optimal. 

 A par disso, é nossa intenção aprofundar a extrema importância em que está envolvido o 

ato de contar histórias às crianças, bem como, os vários recursos e técnicas diversificadas que 

podem ser utilizadas de forma a motivar e a despertar as crianças para esta realidade recorrendo, 

para tal, a momentos de animação da leitura que ganharão vida com o auxílio de diferentes 

estratégias. Ao ouvir histórias a criança tem a oportunidade de enriquecer e desenvolver a sua 

imaginação, ampliar o vocabulário, aprender a refletir e a aceitar diversas situações, alargar o 

seu pensamento lógico e o espírito crítico. Deste modo, é necessário que se saibam utilizar 

estratégias corretas para que as crianças se possam envolver nesta realidade e conseguir 

despertar a sua curiosidade, a motivação pela leitura e a compreensão da mesma. 

Partindo do prossuposto de que todo o trabalho de investigação se inicia a partir de uma 

questão no qual o investigador se tenta exprimir o mais exatamente possível, procura saber, 
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elucidar e compreender melhor (Quivy & Campenhoudt, 2003, cit. por Pires, 2018, p.102), o 

presente trabalho iniciou-se com a formulação da seguinte questão: de que modo a 

diversificação de estratégias potencia a compreensão das histórias junto das crianças? 

Neste contexto, é importante definir o conceito de estratégias, para assim, compreender 

o seu significado, bem como a sua importância no processo ensino aprendizagem. 

Vieira & Vieira (2005, p.16), definem o termo estratégia de ensino e aprendizagem 

como um conjunto de ações do educador ou da criança orientadas para favorecer o 

desenvolvimento de determinadas competências de aprendizagem que se têm em vista. 

 Exemplos dessas estratégias de ensino e aprendizagem são os vários recursos e 

materiais utilizados na sala de atividades e as suas metodologias. O objetivo da utilização de 

diversas estratégias é promover nas crianças uma adaptação dos conteúdos e dos conhecimentos 

com alguma afetividade e motivação, demonstrando a magia envolvida no ato de se explorar 

histórias infantis, tornando assim um momento divertido e prazeroso, no sentido em que se 

podem encontrar aventuras cheias de emoção e gargalhadas. 

Ouvir e contar histórias é muito importante no processo de desenvolvimento de uma 

criança em idade pré-escolar. Para que o conto seja bem assimilado, o educador tem como 

função promover e dinamizar esses momentos e poderá fazê-lo de diversas formas com a ajuda 

de várias ferramentas, reinventado técnicas de dinamização de histórias tradicionais dando-lhe 

“toques mágicos” de sons e cenários capazes de prender a atenção e transportar as crianças para 

o mundo da fantasia. Assim, e como já referido, segundo Soares (2013, p.19) é importante 

dinamizar estes momentos, não apenas com leitura simples, mas transformando as histórias, 

recontando-as com auxiliares que passam pelas dramatizações, cenários e também... com o 

auxílio de novas tecnologias. 

Em termos educacionais, Soares (2013, p.20) afirma que os contos tradicionais  

com auxílio de um livro, flanelógrafo, fantocheiro ou computadores com 

projetor e tela onde se contam histórias com rimas, adivinhas, com 

animações, efeitos sonoros, gravações vocais, projetados numa tela com 

recurso ao computador e colunas de som, com mistura de dramatizações, 

desenhos, historias dramatizadas pelas crianças ou outras técnicas 

proporcionam a estas momentos de descontração, onde a fantasia se mistura 

com a realidade. 

Conclui-se, portanto, que a criança sendo um sujeito ativo no seu próprio método de 

aprendizagem, tem de participar nas atividades, dinamizando e aumentando, assim, o seu saber 

face às reproduções que realiza. 
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3. Metodologia  
 

Metodologicamente, foi desenvolvido um estudo de cariz qualitativo e exploratório. Em 

Educação, a investigação permite-nos compreender atitudes, levando-nos a uma intervenção 

mais clara e objetiva.   

Deste modo, este estudo utiliza uma metodologia qualitativa, através de diversas técnicas de 

recolha de dados, tais como observação participante e registos fotográficos. De acordo com 

Denzin e Lincoln (2006) a pesquisa qualitativa é, em si mesma, um campo de investigação que 

envolve o estudo e o uso de uma variedade de materiais empíricos e que, como um conjunto de 

atividades interpretativas, não privilegia nenhuma única prática metodológica em relação a 

outra, definindo-a genericamente como uma atividade situada que localiza o observador no 

mundo (Denzin e Lincoln, 2006, p.17). 

Referem-se, então cinco características apresentadas por Bogdan e Biklen (1994, cit. por 

Soares, 2013, p.21) relativamente à investigação qualitativa:  

 A fonte direta de dados é o ambiente natural constituindo o investigador o 

instrumento principal;  

 A investigação qualitativa é descritiva;  

 Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos; 

 Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva;  

 O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. 

Pelas particularidades apresentadas no estudo, este define-se por ser uma investigação-

ação, pois segundo Silva (2018, p.40-41)  

apresenta-se como um método para a melhoria das práticas, uma vez que 

implica uma constante observação e reflexão sobre a ação do docente, sobre o 

desenvolvimento da criança e sobre a organização do ambiente educativo, no 

que diz respeito aos materiais, ao tempo, espaço e interações. 

Deste modo, a investigação-ação no contexto educativo é um método privilegiado sendo 

referido por Moreira et al., (2010, cit. por Barros, 2012, p.61) como uma estratégia de 

desenvolvimento profissional que visa promover um posicionamento de elevada criticidade face 

ao próprio pensamento e ação, pelo enfoque na melhoria da qualidade das aprendizagens de 

crianças e educadores, com reflexos na transformação dos contextos educativos. A 

investigação-ação requer várias etapas como o planeamento, a ação, a observação e a reflexão. 

A mesma é, assim, compreendida como uma estratégia de formação reflexiva, pois o educador 
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organiza continuamente a sua ação, recolhendo e analisando informações que vai usar no 

processo da apreensão de decisões, na intervenção pedagógica. De facto, tal como afirma Sousa 

(2018, p.44) uma investigação inicia-se geralmente porque há a necessidade de se procurar 

esclarecer uma dúvida, de responder a uma pergunta, podendo na realidade aceitarem-se 

respostas parciais ou de veracidade duvidosa, mas procurando-se sempre chegar a respostas 

de maior rigor. Definimos que este estudo é uma investigação-ação porque é realizada na sala 

de atividades diretamente com as crianças. O educador, inicialmente, observa o grupo para 

encontrar um caso que possa ser investigado. Esta é uma prática que procura resolver situações 

problemáticas reais, com o intuito de ajudar a melhorar a prática do educador, sendo que as 

crianças deverão ser sempre as protagonistas de toda a investigação. 

A investigação-ação tem um duplo objetivo de metodologia e de ação, no sentido de 

adquirir resultados em ambas as vertentes: Investigação, no sentido de aumentar a compreensão 

por parte do investigador (o educador), do cliente e da comunidade em ação (crianças) ação, 

para obter mudança numa comunidade, organização ou programa (Borges, 2016). 

Assim, utilizou-se ao longo do estudo, a metodologia de investigação-ação, com vista a um 

progresso de saberes e desenvolvimento pessoal e profissional, tendo em conta a constante 

reflexão do que foi observado. Como afirmam Quivy & Campenhoudt (2008, p.200), a melhor 

e, no fundo, a única verdadeira formação em observação é a prática, daí que esta se tenha 

afirmado crucial, pois possibilitou a observação dos comportamentos no momento exato em que 

eles decorreram, compreendendo assim, as necessidades e interesses das crianças. Silva (2018, 

p.43) refere que investigar na ação é essencial para que, através da compreensão do ambiente 

educativo e a problematização da ação, seja possível refletir e inovar, com vista à mudança 

necessária. Esta metodologia permite que se solucionem os problemas decorrentes da prática 

curricular, bem como para contribuir para o aperfeiçoamento de todos os profissionais 

implicados na melhoria do processo educativo (Vilar, 1993, p.14). 

 Todo o trabalho foi realizado a partir da diversificação de estratégias, tendo a 

informação sido recolhida e registada através da observação direta. Optou-se por este método 

porque, de acordo com Afonso (2005), esta técnica é particularmente fidedigna pelo facto de 

não assentar nas opiniões nem pontos de vista dos sujeitos, contrariamente ao que acontece 

quer nas entrevistas quer nos questionários. 

O tema a trabalhar com as crianças partiu, portanto da observação direta. Fomos 

notando que as crianças procuram naturalmente os livros, folheiam os mesmos, demonstram 

alguma curiosidade em saber o enredo da história e, em perceber os textos. Assim, com a 

presença de um grupo heterogéneo, optou-se por aplicar diferentes estratégias de leitura para 

que todas as crianças conseguissem entender melhore as mesmas. 
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Dentro da observação, optou-se pela observação participante, segundo (Serva & Júnior, 

1995, cit. in Santos, s/d.) 

uma situação de pesquisa onde observador e observado encontram-se face a face, e 

onde o processo de coleta de dados se dá no próprio ambiente natural de vida dos 

observados, que passam a ser vistos não mais como objetos de pesquisa, mas como 

sujeitos que interagem em dado projeto de estudos. 

 Assim, foi utilizada a técnica de observação participante estruturada, na qual a 

observadora/investigadora participou no dia-a-dia do grupo, contactando diretamente com esses 

elementos, como se fosse um deles, facilitando a recolha de dados.  

 A observação participante estruturada deu origem ao preenchimento de grelhas de 

observação que nos ajudaram, posteriormente, na apresentação e análise dos resultados. Esta 

grelha foi adaptada de uma grelha de avaliação que o Agrupamento da Sé utiliza para avaliar as 

crianças dos 3 aos 6 anos de idade, a nível global, ajustando os itens gerais para o tema 

escolhido. Neste intuito, foram criadas quatro grelhas de observação, as quais, segundo 

Veríssimo (2000, p.67) são também designadas por grelhas de análise, servem (…) para 

registar a observação da frequência e da progressão de determinados comportamentos 

previamente selecionados. A utilização das mesmas tem como objetivo registar os 

comportamentos das crianças observados em determinados momentos mediante as diferentes 

estratégias que foram aplicadas, a partir de diferentes histórias. 

Assim, durante a aplicação da investigação com as crianças foi possível fotografar e 

registar algumas conclusões sobre o trabalho desenvolvido, focadas sobre o que se pretendeu 

observar no próprio contexto, ou seja, sempre que necessário, depois de explorada ou lida a 

história, a investigadora teve a preocupação de ir anotando algumas reações das crianças, como 

as suas atitudes e comportamentos. Assim, se criaram grelhas de observação que, 

posteriormente, ajudaram a perceber os resultados obtidos. As mesmas incentivaram à 

continuação da realização deste estudo, onde foi observado de que forma as crianças 

compreendiam as diferentes histórias a partir de diferentes estratégias. Deste modo, a partir das 

atitudes das crianças criaram-se quatro itens para as grelhas de observação: compreende o que 

ouve, constrói frases simples, conta/reconta, é participativa. Assim, os resultados foram 

surgindo através das atividades que se iam desenvolvendo e o modo como se comportavam as 

crianças perante determinadas perguntas que iam sendo colocadas, tornando-se um 

complemento no trabalho de que emergem sempre novos dados e detalhes que completam o 

trabalho, havendo sempre um registo fotográfico de alguns momentos. Segundo Bogdan & 

Biklen (1994, cit. por Soares, 2013, p.23) uma máquina fotográfica pode ser utilizada de uma 

forma simples, para fazer o inventário dos objetos no local de investigação. A partir das 
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fotografias, conseguimos registar momentos e acontecimentos de tudo o que se passa para que, 

no fim, se possa refletir, como também, nos auxiliaram a recordar o observado.  

O facto de serem crianças muito pequenas, não permitiu que exigíssemos demasiada 

atenção e compreensão. As grelhas de observação que se encontram na análise dos resultados 

representam o que concluímos a partir do que pudemos observar e registar.  

 A observação foi fundamental, para recolher informações importantes sobre os 

comportamentos e atitudes das crianças (por exemplo, o envolvimento, a persistência, a 

autonomia, a entreajuda, as dificuldades, a curiosidade, o desejo de aprender, etc.).  

 Todavia, para que este método se revele eficaz, destaca-se o quanto é imprescindível 

planear o que se irá observar. Assim, observar, segundo Fortin (1996, p.36) é considerar com 

atenção a fim de melhor conhecer e compreender a realidade. 

  

4. Procedimentos e análise de dados 
 

Segundo Sousa (2009) depois de se planear a investigação é preciso escrever esse 

planeamento, descrevendo detalhadamente cada etapa e definindo momentos para a sua 

realização.  

Desta forma, dadas as características da investigação e, consequentemente, da metodologia 

adotada, utilizámos, então, como instrumentos de recolha de dados, as grelhas de observação, 

partindo de algumas técnicas que consideramos essenciais para esta investigação: a observação 

participante e os registos fotográficos, as quais foram utilizadas para o registo de 

acontecimentos considerados relevantes durante a implementação do estudo.  

De salientar que, no final das atividades, foram distribuídas às crianças folhas de registo 

individuais, para que estas descrevessem o que observavam através de desenhos. Estes registos 

tiveram como objetivo aferir a evolução das aprendizagens por parte das crianças face às 

características das diferentes histórias, permitindo à investigadora entender melhor o que cada 

uma observou e compreendeu. Esteves (2008) destaca que as análises dos artefactos produzidos, 

como os desenhos, são indispensáveis quando a investigação se concentra na aprendizagem das 

crianças. São diversos os instrumentos e técnicas que se podem utilizar para uma investigação, 

mas o investigador tem de saber optar pelos que melhor se enquadram nas características da sua 

investigação. Assim, ao longo de toda a abordagem, fomos procedendo ao levantamento de 

vários dados dos comportamentos das crianças, relativamente à compreensão das histórias. 

Neste âmbito, realizámos quatro atividades aplicando três estratégias diferentes (leitura, 

teatro de fantoches e avental de histórias), envolvendo diversos materiais (livros, avental de 

histórias, fantocheiro, folhas brancas e lápis de cor) de modo a cativar e a captar o interesse das 
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crianças e, privilegiando assim as atividades lúdicas que permitiram motivar a criança para a 

aprendizagem. 

Neste estudo foi fundamental ter em conta o grupo heterogéneo de crianças, podendo 

afirmar-se que houve uma aprendizagem cooperativa, que permitiu que os diferentes membros 

do grupo trabalhassem ativamente em conjunto. Segundo as OCEPE (M.E., 2016, p.24), a 

existência de grupos com crianças de diferentes idades acentua a diversidade e enriquece as 

interações no grupo, proporcionando múltiplas ocasiões de aprendizagem entre crianças. 

Como se tratou de uma sala com um grupo misto, houve sempre a necessidade de inserir as 

crianças de 3 anos num grupo de crianças de 4 e 5 anos. Desta forma, fomentou-se a entreajuda, 

o sentido de responsabilidade, a partilha de ideias e de saberes. Folque (2014, cit. por Pinto, 

2017, p. 23) afirma que a organização dos grupos com crianças de diferentes idades visa 

enriquecer a aprendizagem social e cognitiva das crianças, criando uma zona de capacitação 

que vai para além do que a criança é capaz de fazer sozinha, incluindo atividades que pode 

realizar com sucesso com ajuda do educador e colegas, num grupo inclusivo e diversificado, 

em que a leitura e a compreensão, quando bem desenvolvidas, surgem como um excelente 

aliado, facilitando-lhes esta aquisição de saberes.  

Um dos principais objetivos de se contar histórias infantis é o da recreação. Contar histórias 

enriquece as experiências infantis, desenvolvendo diversas formas de linguagem, ampliando o 

seu vocabulário, formando o seu caráter, desenvolvendo a sua confiança e, também, 

proporcionando a criação do mundo imaginário. Além disso, as mesmas estimulam o 

desenvolvimento de funções cognitivas importantes para o seu pensamento, tais como o 

raciocínio lógico, bem como as relações espaciais e temporais.  

Nesta sequência, criaram-se indicadores de análise dos dados recolhidos, estabelecendo a 

seguinte sequência de análise: i) primeira história: As preocupações do Billy tendo como 

estratégia a leitura; ii) primeira história: As preocupações do Billy aplicando como estratégia o 

teatro de fantoches; iii) segunda história: A que sabe a lua? tendo como estratégia a leitura e iv) 

segunda história: A que sabe a lua? tendo como estratégia o avental de histórias. 

A obra As preocupações do Billy, de Browne (2008), incide sobre os medos e as 

preocupações, factos bem comuns da infância. A obra A que sabe a lua? de Grejniec (2003), 

incide sobre amizade e a interajuda.   

 Pretendeu-se, assim, que as histórias fossem de facto significativas para as crianças, 

utilizando diferentes estratégias (leitura, teatro de fantoches e avental de histórias). Cardoso 

(2017, p. 57) refere que compreender o que se lê ou, no caso dos mais novos, o que se escuta, 

pressupõe ser capaz de articular e interligar todos os elementos da narrativa, do modo a 

interpretá-la. 
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4.1. Primeira estratégia: Leitura – As preocupações do Billy 

 

 No dia 10 de janeiro, foi dado início às atividades. Deste modo, a primeira estratégia 

aplicada no livro As preocupações do Billy, foi a de ler a história de um modo tradicional, 

utilizando o livro e mostrando, em simultâneo, as imagens, algo a que o grupo está habituado, 

visto ser a estratégia mais utilizada no JI. Neste contexto, no final do almoço as doze crianças 

dirigiram-se para a sala de atividades e sentaram-se nos “pufs”. Num primeiro momento foi 

analisada a capa e a contra capa da história.  

A capa e a contra capa dos livros também são, a nosso ver, um fator importante no que 

toca à atenção e vontade das crianças para lerem as histórias. Deste modo, as crianças 

consideraram que na obra As preocupações do Billy, a capa (figura 50) era muito colorida com 

muitos desenhos à volta (muitas formas geométricas/padrões) de muitas cores, estando a 

personagem principal no centro da capa. Também repararam nos seus cantos inferiores que 

estavam presentes dois bonecos diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente iniciou-se a leitura da história (figura 51). 

Figura 50: Capa da história: As preocupações do Billy. 
Fonte: Própria 
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 Após a leitura, analisou-se o título da história As preocupações do Billy, tendo as 

crianças sido questionadas sobre os medos que tinham. Segue-se um exemplo do diálogo para 

melhor compreensão: 

Investigadora: Vocês têm medos? Eu tenho muito medo a cobras e ao escuro! 
A1: Eu não tenho medos. 
A2: Eu tenho muito medo aos gigantes. 
A3: Eu tenho medo ao Halloween. 
 
 De seguida, foram feitas algumas perguntas, como por exemplo: Quem eram as 

personagens da história? O Billy tinha medos? Quais eram os medos dele? Como é que o Billy 

conseguiu superar os seus medos?. 

 As respostas dadas pelas crianças mostraram que algumas foram mais reservadas, mais 

cautelosas, outras mais atentas, com vontade de descobrir, mantendo-se envolvidas na forma 

como a história estava a ser narrada.  

 Para que este tipo de atividades possibilite o resultado pretendido perante as crianças é 

essencial que, o adulto seja ele próprio um bom leitor, um leitor crítico, que saboreia as 

páginas que folheia (Couto, 2003, cit. por Monteiro, 2016, p.22). 

 Mesmo sabendo que é um tema difícil e sensível de se abordar, principalmente com um 

público-alvo heterogéneo, é um momento único e interessante de se colocar em prática, pois 

assim se percebem as dificuldades que algumas crianças têm para expor ou transmitir uma 

mensagem, o que permite criar formas de as ajudar a superar essas dificuldades. 

Nesta sequência, e à medida que iam sendo colocadas questões às crianças, também as 

imagens ilustrativas do livro iam sendo analisadas por elas, ou seja, a história foi sendo 

Figura 51: Leitura tradicional: As preocupações do Billy 
Fonte: Própria 
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intercalada com questões dirigidas às crianças e com o recurso às imagens. Estas são chamativas 

para as crianças, havendo uma alternância entre cores quentes e frias o que permitiu explorar 

também a temática das cores. 

Investigadora: Porque é que o vermelho, o laranja e o amarelo são cores quentes? O que é 
que vocês pintam de amarelo? 
 A1: O sol. 
Investigadora: E o sol é uma coisa quente ou uma coisa fria? 
A1: Quente. 
Investigadora: E o que é que pintam de vermelho? 
A2: A boca. 
Investigadora: Mais coisas que pintem de vermelho e que são quentes? Uma coisa que nos 
aquece agora no inverno e que é vermelho. 
A3: A laeira. 
Investigadora: E agora o que é que vocês pintam de azul? 
A4: O céu. 
Investigadora: E mais? 
A5: A chuva. 
 

Neste seguimento as crianças perceberam que, quando o medo está presente as imagens 

são escuras (figura 52), e que quando existe medo as imagens tornam-se coloridas (Figuras 53).  

 

 

 A análise das imagens permitiu, ainda, perceber que leitura as crianças faziam das 

mesmas. Através das perguntas colocadas, conseguiu-se perceber se as crianças conseguiam 

responder acertadamente, embora outras não respondessem corretamente. Assim, foram 

surgindo afirmações interessantes: 

Investigadora: Este menino é o Billy. Digam-me lá, acham que ele aqui está contente ou 
preocupado? 
A 1: Está Preocupado. 
A 2: Não tá preocupado. 

Figura 53: Imagem colorida 
Fonte: Própria 

Figura 52: Imagem escura 
Fonte: Própria 
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Investigadora: E como é que vocês sabem que está preocupado? 
A 1: Poque tá tiste. 
Investigadora: Como é que vocês sabem que ele está triste? 
A 1: Poque a boca tá tiste. 
 

 No final da análise da história e para que as crianças pudessem compreender melhor de 

onde vinham os bonecos das preocupações retratados na história, foi-lhes mostrado, em 

PowerPoint, o mapa-mundo. Neste contexto foi-lhes explicado, através do mesmo, que os 

bonecos das preocupações para chegarem até elas vieram de muito longe, da Guatemala, ou 

seja, de outro continente, não pertencente ao nosso. Assim, para uma melhor compreensão, foi-

lhes dito que existem cinco continentes apontando sempre para o mapa-mundo, e que dentro dos 

mesmos existem países. 

Investigadora: Como é que chama o nosso país? Sabem? 
A1: Guarda! 
A2: Portugal. 
Investigadora: Não. O nosso país chama-se Portugal. Dentro de Portugal é que temos várias 
cidades, como por exemplo, a Guarda, Vila Real, Porto. 
 

Neste contexto, foi-lhes perguntado o que achavam que estaria dentro de um saco que a 

investigadora tinha consigo. 

Investigadora: Vocês conseguem adivinhar o que é que eu tenho aqui dentro deste 
saco? 

A1: Os bonecos das preocupações! 
A2: Não sei. 
 
Assim, cada criança retirou do saco um boneco das preocupações, tendo-lhes sido dito 

que quando tivessem medos, poderiam passá-los para eles, para assim nunca mais se 

preocuparem (figura 54).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Bonecos das preocupações 
Fonte: Própria 
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Por fim, as crianças dirigiram-se à área da expressão plástica, onde tinham à sua 

disposição lápis de cor e uma folha branca. O objetivo desta atividade era que cada criança 

pintasse aquilo de que mais gostava ou com que se identificava mais, realizando-se assim um 

registo da história contada e analisada a partir dos desenhos (figura 55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste contexto, verificamos que através da leitura de um livro, podemos também 

realizar esta tarefa de orientação, para controlar os medos/preocupações, pois as crianças 

perceberão através dos contos que, assim como as personagens principais da obra, elas também 

são capazes de os vencer, ou seja, com ajuda de seus familiares como se verifica na história. 

Segundo o M.E. (2016, p.61),  

a capacidade do educador escutar cada criança, de valorizar a sua 

contribuição para o grupo, de comunicar com cada criança e com o grupo, de 

modo de dar espaço a que cada um fale, fomentando o diálogo entre crianças, 

facilita a expressão das crianças e o seu desejo de comunicar. 

Segue-se então a apresentação da grelha de observações nº. 1, relativa à estratégia da 

leitura As preocupação do Billy realizada com as crianças. 

 

Figura 55: Momento de registo 
Fonte: Própria 
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Como se pode observar na tabela nº. 1, podemos constatar que no item compreende o 

que ouve, em geral, o grupo das crianças conseguiu memorizar determinados momentos no 

decorrer da história. Contudo, houve dificuldades na identificação das personagens, espaço e 

tempo, havendo apensas duas crianças a conseguirem responder acertadamente a estas questões. 

No que concerne a construir frases simples, as crianças demonstraram grande 

dificuldade na construção das mesmas. Apenas três crianças conseguiram alcançar o objetivo 

pretendido, sendo que as restantes, ou não respondiam ou diziam palavras soltas. 

Relativamente ao item conta/reconta, apenas duas crianças conseguiam contar/recontar 

a história, sendo que uma tem 3 e outra 6 anos. De salientar que a criança de 6 anos possui NEE 

mas, devido à inclusão no grupo heterogéneo, conseguiu adquirir competências, promovendo 

assim a sua participação e inclusão no grupo.  

Por último, no que respeita à participação, apenas 4 crianças participaram ativamente 

na atividades, sendo que as restantes se mostraram retraídas, demonstrando pouco interesse na 

mesma. 

 

 

 

 

 

Tabela 7: Grelha de observação nº1 
Fonte: Própria 
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4.2. Segunda estratégia: Teatro de Fantoches – As preocupações do Billy 

 

 Na semana seguinte, dia 19 de janeiro, foi aplicada a segunda estratégia, utilizando a 

mesma obra As preocupações do Billy, usando um teatro de fantoches (figura 56) sem se 

recorrer ao livro. Segundo Leenhardt (1974, cit. por Rodrigues, 2012, p.20), os jogos 

espontâneos com fantoches são um dos principais elementos de expressão e comunicação e 

devem ser introduzidos na idade do jardim-de-infância. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

No desenrolar da atividade, primeiramente foi dito às crianças que iriam ouvir uma 

história sobre As preocupações do Billy, utilizando fantoches. Nesse momento, as crianças 

ficaram em silêncio. De seguida, e à medida que se iam fazendo perguntas ao grupo, as crianças 

começaram, aos poucos, a lembrar-se e as respostas começaram a surgir espontaneamente de 

modo correto:  

Investigadora: Já ouviram falar desta história? 
A1: Não! 
A2: Sim, foi a Patrícia que contou! 
Investigadora: De que maneira é que eu contei? 
A1: Não sei. 
Investigadora: Não se lembram dos bonecos das preocupações? 
A3: Sim, sim, o Billy. 
A4: Tinha medo dos chapéus (risos)! 

Figura 56: Teatro de fantoches 
Fonte: Própria 
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Investigadora: Digam-me lá quais eram as personagens da história? 
A4: A avó e a mãe. 
A6: O Billy e o pai. 
Investigadora: Então já se lembram? 
A: Sim. 
 

Neste seguimento, e depois de responderem às perguntas que foram colocadas pela 

investigadora, iniciou-se o teatro de fantoches. A estratégia de se usar um fantocheiro funcionou 

sempre bem com as crianças, pois durante a sessão elas estiveram todas muito concentradas e 

atentas. Como atividade de consolidação tivemos a representação, por parte das crianças, da 

história que viram e ouviram. Assim, algumas delas tiveram a oportunidade de a representar, 

tendo-lhes sido atribuída uma personagem da história (figura 57).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considera-se que no desenrolar da manipulação de um fantoche, a criança consegue 

transmitir o seu Eu a quem a está a observar, ou seja, acaba por conseguir transformar-se na 

personagem sem medo, preocupação ou vergonha. 

 Deste modo, cabe ao educador levar em conta as intenções da criança, de maneira a 

diminuir as suas dificuldades e anseios. 

Rodrigues (2012, p.20) salienta que quando a criança manipula o fantoche e lhe atribui 

uma voz, as outras crianças da sala (observadoras) apesar de reconhecerem a criança que está 

por detrás do fantoche, esquecem-na para vivenciarem a história apresentada pelo fantoche. 

Figura 57: Personagens da história 
Fonte: Própria 
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Segundo o Guia de Atividades Curriculares para a Educação Pré-Escolar (s/d., pp. 55-

56, cit. por Rodrigues, 2012, p.20):  

(…) 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, a 

perceção do BEM e do MAL, de outros valores e o interesse por 

histórias e teatro” Direção Geral do Ensino Básico e Secundário. 

 As crianças apesar de se terem mostrado um pouco retraídas, acabaram por interpretar a 

sua personagem e, no final, sentiram-se orgulhosas.  

Para concluir a atividade, as crianças fizeram o registo da história demonstrando a 

compreensão da mesma (figura 58) através de um desenho. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresenta-se a grelha de observações nº. 2, relativa à estratégia do teatro de fantoches 

As preocupação do Billy realizada com as crianças no pré-escolar, no mês de janeiro. 

 

Figura 58: Momento de registo  
Fonte: Própria 
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Conforme é possível constatarmos pela leitura da grelha de observação nº. 2, esta 

atividade foi bastante positiva, demonstrando resultados que se destacam positivamente quando 

comparada à grelha de observação nº. 1, em relação a todos os indicadores de estudo.  

Em geral, com esta estratégia, verificou-se que não houve uma grande discrepância 

entre os itens avaliados. De realçar que, com esta metodologia não obtivemos o critério não 

adquirido. 

Nesta sequência, pode-se aferir que, quando se aplicou a segunda estratégia (teatro de 

fantoches) com a mesma história, as crianças conseguiram uma melhor compreensão da mesma, 

identificando, assim, as diferentes personagens; o que aconteceu; porque é que o Billy estava 

preocupado; etc, tornando-se assim um momento bastante profícuo e gratificante, não só para as 

crianças mas, também, para a investigadora. 

 

4.3. Primeira estratégia: Leitura – A que sabe a lua? 

 

 A atividade da segunda história intitulada A que sabe a lua? (figura 59) foi realizada no 

dia 22 de janeiro. 

Deste modo, a primeira estratégia aplicada no livro A que sabe a lua?, foi a de ler a 

história de um modo tradicional, tal como aconteceu com a história anterior, mostrando em 

simultâneo as imagens. Neste contexto, no final do almoço as doze crianças dirigiram-se para a 

Tabela 8: Grelha de observação nº2 
Fonte: Própria 
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sala de atividades e sentaram-se nos “pufs”. Num primeiro momento foi analisada a capa e a 

contra capa da história (figura 59).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As crianças consideraram que na obra A que sabe a lua? a capa e a contra capa do livro 

(figura 60) eram escuras e nelas estava presente a lua, uma mais pequena e outra maior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste seguimento, explicámos às crianças que quando a lua é grande chama-se lua 

cheia, e dá mais luz e quando a lua é mais pequena dá menos luz e chama-se lua nova. 

Posteriormente deu-se início à leitura da história (figura 61). 

Figura 59: Análise da capa e contra capa da história: A que sabe a lua? 
Fonte: Própria 

Figura 60: Capa do livro: A que sabe a lua?. 
Fonte: Própria 
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No decorrer da leitura, com o intuito de a tornar mais animada, foi havendo 

frequentemente interação entre o leitor e o ouvinte, tendo havido vários momentos de suspense 

sobre que personagem iria aparecer a seguir e se seria aquela que iria, finalmente, conseguir 

alcançar o objetivo que todos tinham em comum: conhecer o sabor da lua.  

Nessa sequência, no final de contada a história, quis saber-se se as crianças tinham 

conseguido compreender o essencial da mesma. 

Investigadora: Esta história passa-se de dia ou de noite? 
A1: De noite. 
Investigadora: Porquê que dizem que é de noite? 
A2: Porque tá escuro. 
Investigadora: E mais? Que outra coisa se pode encontrar que nos diga que é de noite? 
A3: Tá ali a lua grande! 
 
 Após a visualização das imagens do livro (figura 62), as crianças, ao observarem as 

imagens dos animais, ficaram bastante curiosas e, à medida que identificavam um animal, 

diziam: 

A1: Olha uma tatauga! 
A2: Um elefante (risos)! 
A3: E e e e um macaco! 

 

 

 

 

 

 

 

Figura61: Leitura da história: A que sabe a lua?. 
Fonte: Própria 
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 Segundo Fonseca (2009, cit. por Vasconcelos, s/d., p.3) lidar com imagens, lê-las com 

competência, perceber seus recursos e nuança faz parte do processo de apreensão, leitura e 

compreensão do mundo e de nossa própria existência. As linguagens visuais são cada vez mais 

importantes, para assim aperfeiçoar leitores competentes e prepará-los na interpretação de 

imagens. 

Ainda, Fonseca (2009, p. 100-101) afirma que: 

reconhecendo a importância das imagens e a necessidade de explorá-las junto 

às crianças, tais mediadores poderão ajudá-las a serem melhores leitoras, 

afinal, destacar a expressividade de um traçado, o jogo de cores, o contraste 

luz e sombra, os ângulos escolhidos, entre outros aspetos, permite ao leitor 

adentrar o texto com mais profundidade, aprimorando, dessa forma, suas 

possibilidades como leitor. 

No final da análise da história, já num momento de descontração e brincadeira, foi-lhes 

perguntado se elas provassem um pequeno pedaço da lua, a que é que esta lhes saberia? Foi 

então que surgiram inúmeras respostas: 

A1: Morango. 
A2: Chocolate. 
A3: Maça. 
A4: Limão. 
A5: Ananás. 
A6: Pipocas 
 

No final da análise da mesma, as crianças estavam muito entusiasmadas por poderem 

desenhar e pintar as partes da história com que mais se identificaram (figura 63). 

Figura62: Imagens do livro. 
Fonte: Própria 
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Nesta atividade só participaram 8 crianças, pois as restantes não estavam no JI nesse 

dia. 

Apesar de se ter notado que o grupo gostou da história, verificou-se que as crianças 

demonstraram, alguma dificuldade em contar os acontecimentos da história, utilizando ainda 

frases simples e com pouca sequência lógica ao longo de todo o discurso. Notou-se alguma 

satisfação por parte de algumas crianças quando fizeram o registo através de um desenho. 

Derdyk (1989, cit. por Correia, 2012, p.21) afirma que o desenho é uma ferramenta para os 

adultos interpretarem o pensamento da criança, visto ser o resultado do que a criança vê, 

pensa e imagina. 

 Seguidamente apresenta-se a grelha de observação nº. 3, relativa à estratégia da leitura 

A que sabe a lua?. 

 

 

Figura 63: Momento de registo 
Fonte: Própria 

Tabela 9: Grelha de observação nº3 
Fonte: Própria 
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Como se verifica na grelha de observação 3, algumas crianças obtiveram o critério não 

adquirido.  

No que toca aos itens compreender o que ouve e a construir frases simples, nem todas 

as crianças conseguiram relacionar o que ouviam, pouco se exprimiam, apresentando assim, 

dificuldades na construção das frases.  

No que concerne ao item conta/relata, constata-se que metade do grupo não conseguiu 

articular os vários momentos da história, mostrando maior dificuldade em conseguir exprimir-se 

sobre a mesma recorrendo, assim, à ajuda da investigadora. Foi visível que recorreram, por 

diversas vezes, a frases soltas, sem as conseguirem articular. Um exemplo são os seguintes 

excertos que estão na organização do reconto da história contada por uma criança: A montanha, 

com a tatauga, depois o elefante, depois a giafa, depois a zeba…., ou seja, algumas crianças não 

construíam uma frase simples sem ajuda de um adulto, sendo o critério idade importante a este 

nível, porque tal aconteceu com as crianças mais novas. Apenas duas crianças conseguiram 

contar/recontar toda a história do início ao fim, embora as restantes, com apoio adicional, 

recontassem pormenores de diferentes partes que constituem a história. 

Por último, quanto à participação, duas crianças mostraram interesse e entusiasmo em 

interagir mesmo sem a investigadora intervir, enquanto que as restantes necessitaram sempre da 

cooperação da mesma, visto que sem esse auxílio não obteríamos resposta nem ação por parte 

delas. 

 

4.4. Segunda estratégia: Avental de histórias – A que sabe a lua? 

 

Para finalizar este estudo realizou-se a segunda estratégia utilizando a história, A que 

sabe a lua?, contada a partir de um avental de histórias (figura 64) que se realizou no dia 24 de 

janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Avental de histórias: A que sabe a lua? 
Fonte: Própria 



Prática do Ensino Supervisionada 

113 

 

Nesta atividade, como utilizámos um avental, começamos por perguntar às crianças 

qual seria a intenção do mesmo.  

A1: Vamos cozinhar! 
A2: Vamos fazer um bolo! 
 

Neste contexto, como lhes foi mostrado um avental, pensando elas que se iria cozinhar. 

Todas ficaram logo entusiasmadas e, no decorrer da atividade, foi-lhes dito que iriam ouvir uma 

história através daquele avental. 

 Ainda antes de se contar a história através do avental, foi-lhes dito que a mesma era A 

que sabe a lua?. 

Investigadora: Já alguma vez ouviram falar nesta história?  
A1: Sim! 
A2: Não sei. 
A3: É a história dos animais! 
A4: A lua grande. 
A5: A tartaruga, o elefante,…. 
 
 Notou-se claramente que as crianças estavam interessadas e motivadas, talvez por 

verem um avental e tentarem perceber como é que a história iria ser contada. De referir que, ao 

utilizar uma estratégia mais apelativa, conseguimos alcançar a maior motivação das crianças 

durante a atividade. Segundo Vigotski (2001, p.168) o êxito do ensino e da aprendizagem está 

na ação pedagógica do educador em propiciar todas as condições para o desenvolvimento 

correto das reações. Deste modo, é fundamental que todo o material esteja organizado de modo 

correspondente com o funcionamento rítmico da atividade, é necessário organizar as sessões de 

modo tão pedagógico quanto seja possível (Vigotski, 2001, p.169). 

 Posteriormente apresentou-se a história a partir do avental (figura 65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Avental de histórias 
Fonte: Própria 
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 De notar que, no desenrolar da história, uma criança com dificuldades em expressar-se 

em grupo, apercebeu-se que a ordem de um dos animais não estava a ser correta e interveio: 

A6: Não é a zebra, é a girafa! 
Investigadora: Muito bem, estavas atenta! É a girafa que vem primeiro! 
 

 No final da história, as crianças estavam tão entusiasmadas que pediram que se contasse 

outra vez. Assim, e para que a atividade se tornasse ainda mais apelativa, foi pedido a uma 

criança que recontasse a história com o avental (figura 66).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No final, as crianças dirigiram-se à área de expressão plástica, para puderem fazer um 

registo da história, novamente através de um desenho (figura 67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Reconto da história A que sabe a lua? 
Fonte: Própria 
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Seguidamente apresenta-se a grelha nº. 4, relativa à estratégia do avental de histórias, 

referente à história: A que sabe a lua?. 

 

 

 

Conforme é possível constatar na grelha de observação nº.4 esta atividade foi muito 

enriquecedora, demonstrando resultados que se destacam positivamente em relação a todos os 

indicadores de estudo quando comparada com a grelha de observação nº. 3. 

Deste modo, com esta estratégia, pudemos verificar que na grelha de observação nº. 4 

não existe o critério não adquirido, havendo uma clara melhoria na qualidade das respostas. 

Neste seguimento, quando aplicada esta última estratégia notou-se que o público-alvo 

apresentou uma melhoria ao nível do compreende o que ouve, no constrói frases simples, 

conta/reconta e é participativa. 

Figura 67: Momento de registo da história: A que sabe a lua? 
Fonte: Própria 

Tabela 10: Grelha de observação nº4 
Fonte: Própria 
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5. Conclusões do estudo 
 

 Ao chegar ao final deste trabalho percebemos a importância que o contar histórias tem 

no desenvolvimento global da criança. Através dos diferentes momentos de leitura, o grupo 

pode despertar a imaginação, a criatividade, o sentido crítico, o enriquecimento do vocabulário, 

surgindo, naturalmente, um gosto pela leitura. Nesta linha de pensamento, Pinto (2015, p.17) 

afirma que as histórias auxiliam a criança a desenvolver aspetos interiores como a construção 

dos valores, do raciocínio, estimula a imaginação, a criatividade, a curiosidade, o senso crítico 

e a disciplina. Assim, todos estes aspetos são fulcrais na educação da criança.  

O discurso oral das crianças deste grupo evoluiu, no sentido em que foi observável a 

aquisição de um vocabulário mais coerente e fluido. Percebi que o papel do educador é levar a 

criança para o mundo da fantasia, fazendo a ligação entre o real e o imaginário. Compreendi, 

igualmente, que as histórias são um recurso que permite à criança sentir-se mais motivada e 

interessada para a aquisição de leitura. Com a vivência e a exploração deste tema, compreendi 

que a utilização de diferentes recursos e estratégias na dinamização da hora do conto tem 

influência no envolvimento das crianças, pois recorrendo à utilização de diferentes técnicas 

estas demonstram-se mais motivadas. A utilização de diferentes recursos também auxilia na 

compreensão da história por parte das crianças, uma vez que as ajuda a contextualizar a história 

percebendo cada vez melhor a sua mensagem. Segundo Costa (2012, cit. por Pinto, 2015, p.19),  

quando a leitura de uma história é dinamizada pelo educador/contador de 

histórias através da interação da narrativa com a dramatização, os adereços, a 

música e os cenários, pretende-se facilitar o melhor entendimento do texto, 

facilitando o processo de aprendizagem da criança. 

No que concerne aos recursos utilizados, não podemos deixar de destacar o teatro de 

fantoches e o avental de histórias. Estes dois recursos tiveram um grande impacto nas crianças. 

Pode dizer-se, então, que o conto de histórias desenvolve na criança a sua criatividade e sua 

sensibilidade e, como consequência, desenvolve também a sua capacidade de construção e 

conhecimento do seu mundo. A leitura torna-se, portanto, um dos grandes, senão a maior fonte 

do saber e do autoconhecimento.  

Fazendo uma síntese reflexiva deste estudo, podemos referir que estas atividades, não 

obstante as limitações de tempo que condicionaram a diversificação de estratégias, foram 

bastante significativas, evidenciando resultados que se destacam positivamente nas últimas 

grelhas de observação em relação a todos os indicadores de análise. 

Com base nestas grelhas de observação, relativamente aos itens: compreende o que ouve, 

constrói frases simples, conta/reconta, é participativa pode aferir-se que na história As 
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preocupações do Billy, se sentiram várias dificuldades por parte do grupo, não só na articulação 

de palavras, como também na coerência, na construção de frases simples e na própria 

compreensão da história. Verifica-se que, como se trata de um tema que remete para os medos, 

as preocupações e as inseguranças, algumas crianças não se sentiram tão à vontade e tão 

motivadas para esta história. Contudo, quando se aplicou a segunda estratégia, teatro de 

fantoches, para mesma história, as crianças já conseguiram uma melhor compreensão da 

mesma, identificando, assim, as diferentes personagens, o que aconteceu, porque é que o Billy 

estava preocupado, etc, tornando-se assim um momento bastante profícuo e gratificante, não só 

para as crianças, mas, também, para a investigadora. 

Relativamente à história A que sabe a lua? sentiu-se uma maior motivação das crianças. 

Assim, quando as mesmas passaram da simples leitura para a estratégia mais lúdica e 

motivadora, percebeu-se que a atenção aumentou e a compreensão do grupo em relação ao 

conteúdo da história melhorou significativamente. Foi bastante notória a satisfação das crianças, 

pois o tema era mais interativo. De notar, contudo, que os resultados são também mais positivos 

com a segunda estratégia. 

Nestas atividades conseguiu-se motivar todas as crianças, bem como captar a sua atenção, 

inclusive a de uma criança, que durante as atividades era bastante calada e pouco participativa. 

À medida que foi contada a história, ela apercebeu-se que não se tinha dito o nome de um 

animal. No geral, notou-se uma grande concentração por parte do grupo indicando que o enredo 

da história ficou bem assimilado. Perante isto, foi possível compreender-se que, com o recurso 

ao avental, todas as crianças demonstraram vontade em participar na atividade, sendo inclusive 

capazes de mencionar a sua sequência de acontecimentos de forma correta, conseguindo fazer o 

mesmo em relação aos oito animais que nela participavam. Assim sendo, no sentido de procurar 

dar resposta às necessidades identificadas, foi clara a importância de dinamizar a hora do conto 

de modo a que este momento passasse a ser mais significativo, mais interativo e no qual se 

notou claramente uma maior compreensão por parte do grupo. 

Perante estes resultados, entende-se que estas histórias infantis são cruciais para que as 

crianças entendam melhor o mundo que as rodeia, consigam perceber e adotar estratégias para 

enfrentar inúmeras situações com as quais vão lidando e que, por vezes, as perturbam. 

Exemplos disso são os medos, as preocupações vivenciadas na história As preocupações do 

Billy, em temas mais sensíveis e mais relacionados com o íntimo, devendo estes momentos 

servir de estímulo e não serem obstáculos na vida. Isto relativamente à primeira estratégia - 

leitura. No que concerne à segunda estratégia, as crianças deixaram os seus medos e 

conseguiram, de uma forma geral, interagir e participar. Assim, o educador deve ter 

conhecimento sobre a “psicologia” infantil podendo usar as obras adequadamente como 
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instrumentos de apoio para que esses medos e preocupações infantis não se transformem em 

futuros receios e obstáculos. 

Assim, as duas histórias escolhidas tiveram como objetivo manter o interesse das crianças e 

mostrar que, de uma forma lúdica, podemos aprender, transmitir sentimentos, emoções, 

cooperar em grupo e que, com diversos materiais podemos construir e partilhar ideias, mesmo 

que estas partam das suas vivências.  

Dando resposta ao nosso objetivo geral podemos referir que as histórias, contadas com 

fantoches ou com o avental de histórias criam muito mais expectativa do que as histórias 

contadas através da simples leitura de livros. Assim sendo, torna-se imprescindível proporcionar 

às crianças experiências para que descubram a função que suporta o ato de ler e para a 

compreensão das mesmas. Face à desmotivação, sentida nas duas primeiras estratégias de ambas 

as histórias (leitura), a qual é muitas vezes a causa das crianças se aborrecerem com a leitura, 

torna-se fundamental que se desenvolvam estratégias para que sintam o gosto pela leitura. 

Perante a necessidade de estimular as crianças, Soares (2003) refere que a mesma 

é um processo, com o seu ritmo próprio, como todos os processos: pegar e 

largar, tentar, insistir, desistir pontualmente, resistir, cair, levantar, aborrecer-

se, parar, aborrecer-se por ter parado, recomeçar, ganhar equilíbrio, 

velocidade, integrar-se, ganhar gosto, sabedoria, pertença, poder de opinião, 

respeito, audiência, gosto. Gosto pelas palavras, pelas histórias, pelas cores 

mentais de uma história, pelos segredos dos livros, pela descoberta dos 

segredos da leitura (p. 13).  

Através do excerto acima transcrito, conclui-se que não se ensina simplesmente a querer 

aprender a ler, pelo contrário, provoca-se, desafia-se, desperta-se esta vontade no sujeito, 

utilizando mecanismos que levem as crianças a interessarem-se pelas histórias. 

Entendemos que, ao abrir um livro, nos preparamos para a entrada no texto e na ilustração. 

Sobre as previsões realizadas por quem manuseia o livro, Alberto Manguel (1998, cit. por Jorge, 

2010, pp.46-47) refere que 

os livros revelam-se através dos seus títulos, dos seus autores, do lugar que 

ocupam num catálogo ou numa estante, das ilustrações da capa; os livros 

também se revelam pelo tamanho. De acordo com o tempo e o lugar, espero 

que certos livros tenham determinada aparência, e, como acontece em todas 

as modas, essas características transitórias determinam uma qualidade precisa 

na definição do livro. Julgo um livro pela capa; julgo-o pelo formato.  
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É importante não esquecer que, todos os tipos de livros são igualmente importantes para 

as crianças, pois se nos centrarmos num só género podemos não cativar todas as crianças, na 

medida em que algumas podem não se identificar com determinado tipo de história.  

É ainda relevante mencionar que, apesar do grupo heterogéneo e de lhes ser explicado 

todo o processo associado às atividades, existiu sempre uma preocupação constante para que 

fossem reunidas todas as condições que são essenciais num dia normal da sua rotina na sala. 

Procurou-se que estes momentos nada modificassem o seu comportamento habitual e que as 

crianças vissem nestas atividades mais uma das tantas oportunidades que começaram a ser 

criadas, com o intuito de lhes ser proporcionado um momento eficaz para a compreensão das 

diferentes histórias. 
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6. Conclusão geral 

No término deste trabalho, devemos dizer que os momentos de PES nos permitiram 

adquirir muitos conhecimentos e percebemos melhor todos os procedimentos inerentes à 

profissão de educador de infância e professor do 1.º CEB. Conseguimos chegar ao fim de mais 

uma etapa da nossa vida. Os desafios e as conquistas ao longo destes dois anos de “caminho” 

foram bastantes e, através deles conseguimos adquirir novos saberes que levamos como “lição” 

para o nosso futuro. Os mesmos ajudaram-nos a crescer pessoal e profissionalmente, porém este 

percurso não seria concluído tão facilmente sem a ajuda de todos os profissionais de educação 

com quem interagimos. Não esquecendo de referir a relação baseada na cooperação que 

estabelecemos, não só com a equipa educativa das salas onde tivemos oportunidade de estagiar, 

como na restante instituição, isto porque sempre nos apoiaram e mostraram disponibilidade para 

ajudar e colaborar no que fosse necessário. Fomos sempre incentivadas para seguir em frente 

com as atividades planeadas, porque se algo corresse menos bem, alguém estariam lá para nos 

ajudar, tendo a exata noção de que através do erro se alcançam grandes aprendizagens. 

Ao longo desta “jornada” percebemos que a construção da nossa identidade profissional 

não é um processo que se pode alicerçar sozinho e que necessitamos sempre de uma equipa 

coesa que colabore e se ajude mutuamente. Como afirma Sarmento (2006, p.48) este processo  

corresponde a uma construção inter e intra pessoal, não sendo, por isso, um 

processo solitário: desenvolve-se em contextos, em interações, com trocas, 

aprendizagens e relações diversas da pessoa com e nos seus vários espaços de 

vida profissional, comunitário e familiar. 

Ao longo de todo este percurso de PES, inúmeras foram as aprendizagens realizadas a 

nível prático e teórico, que nos permitiram evoluir enquanto pessoas e profissionais. Durante 

todo o desenvolvimento da prática educativa e pedagógica, a nossa ação passou por diversas 

etapas fundamentais – observar, planear, agir, avaliar e comunicar, sendo uma constante nestas 

etapas a reflexão e o questionamento, para assim conseguirmos responder de forma adequada e 

eficiente às necessidades e aos interesses do grupo e de cada uma das crianças, com vista a 

promover o seu desenvolvimento global e novas aprendizagens. Sem dúvida que as crianças 

tiveram um papel bastante importante neste nosso percurso, ajudaram-nos a crescer e, à medida 

que o tempo foi passando, as nossas ansiedades e incertezas no que diz respeito às planificações 

e aprendizagem de conteúdos foram-se dissipando. Nesta linha de pensamento, Silva refere 

(1999, cit. por Bolhão, 2013, p.2) que o estágio curricular ensina ao aluno como o mesmo pode 

adaptar os conteúdos e conceitos teóricos em problemas reais em contexto de trabalho e assim 

poder começar a construir o seu próprio estilo de atuação.  
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No que concerne ao estudo empírico realizado, e não obstante as suas limitações 

temporais o que implicou pouca diversificação de estratégias e o diminuto número de 

participantes que integraram o corpus, podemos referir que as diferentes leituras/estratégias que 

se realizaram no JI mostraram as grandes potencialidades que as histórias oferecem como 

recurso didático para trabalhar com crianças. 

Neste seguimento, consideramos que trabalhar histórias infantis aplicando diversas 

estratégias é essencial, pois dessa forma pudemos demonstrar de uma maneira prática o poder 

educacional que elas têm e também acreditamos que, através delas, as crianças são refletidas, ou 

seja, elas podem sentir-se identificadas com o caráter da história, e isso irá ajudá-las a 

compreender e a lidar com os seus sentimentos. 

A partir destes recursos didáticos, várias atividades podem ser realizadas, e todos os 

tipos de conteúdo podem ser trabalhados, portanto, devemos sim criar elementos motivadores 

que ajudem a atrair a atenção e o interesse das crianças.  

Os conhecimentos obtidos durante toda a investigação contribuíram para melhorar a 

nossa aprendizagem e o nosso futuro desempenho. O presente estudo revelou-se um processo 

fundamental de articulação de saberes teóricos e práticos dos processos de aprendizagem e 

perceção do desenvolvimento da criança a nível da compreensão de diferentes histórias, 

aplicando várias estratégias. 

Em suma, por tudo o que vivemos semana após semana, podemos afirmar que foi uma 

prática inesquecível, onde aprendemos a não antecipar respostas, a ouvir com muito mais 

atenção as crianças, a deixarmo-nos surpreender, a olhar de uma forma diferente para o ato 

educativo. Esperemos ter sido uma mais-valia e ter contribuído de forma positiva para o 

desenvolvimento pessoal e social da criança, tendo assim sido capazes de alcançar os objetivos 

propostos para a PES, de acordo com o nosso ritmo e dificuldades. Sentimos que tivemos uma 

evolução progressiva ao longo do estágio, que nos deu autonomia suficiente e boas perspetivas 

para o futuro. 
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