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Resumo 

Este relatório foi desenvolvido no âmbito do curso de Mestrado em Educação Pré-Escolar 

e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, da Escola Superior de Educação, Comunicação e 

Desporto do Instituto Politécnico da Guarda. Nele analisa-se o enquadramento das instituições 

onde decorreu a prática de ensino supervisionada, sendo também revisitado o processo de ensino-

aprendizagem desenvolvido na perspetiva descritiva e reflexionada. Enquadrada no processo 

educativo desenvolveu-se uma investigação-ação no âmbito da área curricular de Estudo do Meio 

sobre o conceito de ser vivo aplicado à árvore.  

As preocupantes problemáticas ambientais, nas quais a desflorestação da biosfera se 

inclui, colocam à educação escolar obrigatória a necessária reflexão sobre práticas pedagógicas 

promotoras de educação para a sustentabilidade. Assumindo-se que o processo educativo sobre o 

“ser vivo árvore” exige que a dimensão do conteúdo esteja indissociado da dimensão atitudinal, 

priorizou-se a conceção significativa de semelhança biológica, entre árvore e animal, com 

integração social e cultural, e direcionada para o desenvolvimento de atitudes pró-proteção à 

árvore. A intervenção didática-pedagógico construída e operacionalizada que analisa as 

potencialidades educacionais da termografia por infravermelhos no desenvolvimento da educação 

ecocêntrica. Participou um grupo de crianças, a frequentar o 3º ano, do 1º ciclo do ensino básico. 

Os resultados evidenciam potencialidades desta tecnologia na abordagem enfocada na interação 

entre os aspetos instrutivos e os educativos, promovendo atitudes de preservação do “ser vivo 

árvore”.  

Salienta-se, também, o contributo deste estudo no direcionamento do que se ensina aos 

problemas reais do ambiente, recorrendo-se à tecnologia para a inovação das práticas 

pedagógicas. 

 

Palavras-chave: Educação Ecocêntrica, Seres vivos, Animais, Árvore, Termografia, Tecnologia. 
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Abstract 

 This report was developed on the course of Master in Pre School education and first cycle 

of the basic education, communication and sport from the IPG. Here we analyses the framework 

of the institutions where occurred the teaching practice supervised, being as well studied the 

teaching learning process developed on the descriptive and reflection perspective. Framed on the 

educative process it was developed an investigation action in scope of the curricular area of 

environment study about the living being tree. 

 Todays’ worries conserving environmental problems, in which deforestation is included, 

places compulsory school education to adopt educational pedagogic practice for a sustainable 

world. Accepting that the educational process about the living being tree, it demands that the 

content dimension is inseparable from the attitudinal dimension. It was a priority the conception 

between tree and animal, on a social and cultural integration, leading to the development of 

attitudes in protection to the tree. Through this approach it was developed an investigation- action. 

The didactic and pedagogic intervention built and operationalized, analyses the educational 

potentialities of thermography by infrareds on the ecocentric education development. It 

participated a group of children from the 3rd class, primary class. The results show the potential 

from this technology on the approach on the instructive and educational aspects promoting 

attitudes of preservation of “living being tree”. 

 It is as well important the contribution of this study conserving the real environmental 

problems, through the technology for the pedagogic practices innovation. 

 

Keywords: Ecocentric Education, Living Beings, Animals, Tree, Thermography, Technology. 
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Introdução 
 O presente relatório de estágio surge no âmbito da Unidade Curricular de Prática 

Educativa Supervisionada (PES) na Educação Pré-Escolar (PES I) e 1.º Ciclo do Ensino Básico 

(CEB, PES II), do plano de estudos do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º. Ciclo 

do Ensino Básico, da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD), do 

Instituto Politécnico da Guarda (IPG), publicado no Diário da República, 2ª série- Nº 179-14 

setembro de 2015. 

 Este relatório retrata o percurso de ensino-aprendizagem, na Educação Pré-Escolar, 

enquanto educadora estagiária, no período compreendido entre o mês de outubro de 2017 e janeiro 

de 2018, bem como professora estagiária no 1.º Ciclo do Ensino Básico entre fevereiro e junho 

de 2018. Ambos os estágios foram iniciados com as observações em contexto de sala de 

atividades/aula, com duração de três dias, durante duas semanas. Procurou-se conhecer o 

funcionamento da instituição e do ambiente escolar, bem como a situação psicopedagógica das 

crianças do grupo/turma. 

 No que concerne à organização e estruturação do relatório de estágio, este divide-se em 

três capítulos e uma conclusão. 

 No primeiro capítulo foi feita uma descrição sobre o enquadramento institucional, de 

ambas as instituições onde se realizou a PES. Assim, descreve-se a organização que remete para 

a descrição do local, da equipa, do grupo/turma de crianças, do processo de interação na sala, dos 

momentos de intervenção, da administração escolar bem como da caracterização socioeconómica 

e psicopedagógica do grupo/turma. 

 O segundo capítulo é dedicado à descrição e à reflexão do processo da PES em contexto 

de Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, nomeadamente em relação às áreas 

curriculares trabalhadas, aos métodos, às estratégias, às técnicas e ao tipo de avaliação seguidos 

no processo de ensino-aprendizagem. 

 O terceiro capítulo é dedicado a uma investigação-ação enquadrada na área curricular de 

“Estudo do Meio”, do 1ºCEB, e a que intitulamos “Ensinar o Conceito de Ser Vivo com Recurso 

à Termografia Aplicada a Árvores”. Assumiu-se que o processo educativo sobre o “ser vivo 

árvore” exige que a dimensão do conteúdo esteja indissociado da dimensão atitudinal, 

priorizando-se a conceção significativa de semelhança biológica, entre árvore e animal, com 

integração social e cultural, e direcionada para o desenvolvimento de atitudes pró proteção à 

árvore. A intervenção didática-pedagógico construída e operacionalizada, analisou as 

potencialidades educacionais da termografia por infravermelhos no desenvolvimento da educação 

ecocêntrica de um grupo de crianças a frequentar o 3º ano do 1º ciclo do ensino básico. Os 

resultados evidenciam potencialidades desta tecnologia na abordagem enfocada na interação entre 
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os aspetos instrutivos e os educativos, promovendo atitudes de preservação do “ser vivo 

árvore”.  Salienta-se, também, o contributo deste estudo no direcionamento do que se ensina 

relativamente aos problemas reais do ambiente, bem como da tecnologia para a inovação das 

práticas pedagógicas. 

 Por fim, é feita uma conclusão em relação ao percurso de aprendizagem realizado ao 

longo do processo de ensino-aprendizagem proporcionado pela PES I e II. 
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CAPÍTULO I – Enquadramento Institucional – 

Organização e Administração Escolar 
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1.  Contextualização 

 A organização do Sistema Educativo rege-se pela Lei de Bases do Sistema Educativo 

(LBSE): 

O sistema educativo é o conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à 

educação, que se exprime pela garantia de uma permanente acção formativa orientada 

para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a 

democratização da sociedade. 

(LBSE, Lei nº46/86 de 14 de outubro, art.1º) 

 O sistema educativo português considera que a Educação Pré-Escolar (dos 3 aos 6 anos), 

a educação escolar (1.º, 2.º e 3.º CEB, e ensino secundário) e a educação extraescolar deve 

estabelecer articulação com a ação educativa da família. 

 Neste capítulo faremos apenas a caracterização institucional da Educação Pré-Escolar e 

do 1º ciclo do básico, pois as unidades curriculares de mestrado são nestes dois níveis de 

educação. 

 A PES I teve lugar no Centro Escolar da Sequeira, pertencente ao Agrupamento de 

Escolas da Sé. Decorreu, entre o dia 2 de outubro de 2018 e o dia 25 de janeiro de 2019. Esteve 

envolvido um grupo de crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 7 anos. A PES II 

decorreu na Escola Básica do Bonfim, pertencente ao Agrupamento de Escolas Afonso de 

Albuquerque, e realizou-se no período compreendido entre o dia 26 de fevereiro e o dia 20 de 

junho de 2019, numa turma do 3.º ano de escolaridade (8 aos 10 anos). 

 Segue-se a caraterização do meio envolvente, bem como das duas instituições onde 

decorreu a PES (I e II). Será, igualmente, efetuada a caraterização psicopedagógica e 

socioeconómica dos respetivos grupos, pois o processo de ensino-aprendizagem deve estar 

adequado às crianças ao qual se dirige. 

 

2.  Meio Envolvente 

 As duas Instituições onde decorreram as PES (I e II) localizam-se na cidade da Guarda. 

Conhecer o meio envolvente às instituições, decerto facilita a interligação com a comunidade, na 

procura do desenvolvimento na criança, do gosto pelo saber, isto é, pelo aprender. 

O distrito da Guarda situa-se no Centro de Portugal (Figura 1), pertencendo a cidade da 

Guarda ao concelho1 central da região beirã, entre o Planalto Guarda-Sabugal e a Serra da Estrela, 

confina a nascente com outros concelhos, de Pinhel, Almeida e Sabugal; a sul, os de Belmonte e 

Covilhã; e a poente Manteigas, Gouveia e Celorico da Beira. 

                                                             
1 Município da Guarda. http://mun-guarda.pt/Portal/concelho.aspx. Consultado a 14 de janeiro de 2018  
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A Guarda tem cerca de 712,11 km² de área respeitante às bacias hidrográficas de cursos 

de águas que são muito importantes, tal como os Rios Mondego, Zêzere e Côa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Guarda é a capital de Distrito e conforme os Censos de 2011, citados pela página online 

deste Município, o concelho tem 42541 habitantes, sendo este um dos maiores de Portugal, 

abrangendo assim, quarenta e três freguesias.  

 Esta cidade possui um património cultural rico e único. As suas muralhas têm 800 anos 

de história. No ponto mais alto desta cidade está a Torre de Menagem, que é o símbolo máximo 

de toda a estrutura defensiva da fronteira lusa e sinal de coragem desta população ao longo dos 

séculos. É nela que também se encontra, neste momento ao lado da estátua de D. Sancho I2 (Figura 

2), um dos maiores monumentos de toda a história da arquitetura portuguesa, a Sé Catedral3 

(Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 https://www.google.com/search?q=d+sancho+i&rlz=1C1NHXL_pt-

PTPT710PT710&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3ueuR_qjjAhXp0eAKHd5SCzQQ_AUIECgB

&biw=1366&bih=635 
3 https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_pt-

PTPT710PT710&biw=1366&bih=635&tbm=isch&sa=1&ei=iyIlXYOII4mHjLsPy9-

wkA8&q=s%C3%A9+catedral&oq=se+cate&gs_l=img.gws-wiz-img0i67j0i30j0i8i30.PI3K3gJnteQ 

Figura 1:  Mapa de Portugal com a localização geográfica do Distrito da Guarda 

Fonte: Adaptado 

Figura 2: Estátua de Dom Sancho I  

Fonte: Retirado2 

Figura 3: Sé Catedral  

Fonte: Retirado3 
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 Cidade conhecida como a cidade dos 5 éfes4 (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 por lá 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 honestas 

e por fim, Formosa devido aos seus monumentos, praças, jardins, ruas e vielas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

agrupamentos. O Agrupamento de Escolas da Sé5 (AES), do qual fazem parte a Escola Secundária 

da Sé, a EB 2, 3 Carolina Beatriz Ângelo (Escola da Sequeira) e a EB 2, 3 de São Miguel, como 

também 18 escolas do 1.º CEB e 17 Jardins de Infância. O Agrupamento de Escolas Afonso de 

Albuquerque6 (AEAAG), que abrange o antigo Liceu, a EB 2, 3 de Santa Clara, 11 escolas do 1.º 

CEB e 7 Jardins de Infância. 

 Ainda assim no que concerne ao ensino particular e cooperativo, na cidade da Guarda 

encontra-se a Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca. Para além desta, há também creches e 

Jardins de Infância de Instituições Particulares e Instituições Particulares de Solidariedade Social, 

de nome IPSS, como a ADM Estrela, a Fundação João Bento Raimundo, o Centro de Formação 

Assistência e Desenvolvimento da Guarda (CFAD), a Cooperativa de Educação e Reabilitação de 

Cidadãos Inadaptados da Guarda (CERCIG), entre outras instituições. 

                                                             
4 https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_pt-

PTPT710PT710&biw=1366&bih=635&tbm=isch&sa=1&ei=hyQlXYaXEo6F1fAP0vip-

Ac&q=5+efes+guarda&oq=5+efes+guarda&gs_l=img.gws-wiz-img0i8i30.LhA6kQqZ9lI 
5 https://aese.edu.pt/joomla/index.php  
6 https://www.aeaag.pt/index.php/2-uncategorised/30-escolasagrupamento  

Figura 4: Rotunda dos 5 éfes  

Fonte: Retirado4 
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 A cidade da Guarda  apresenta-nos ainda a  Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço 

(BMEL), a Quinta da Maunça, O Museu da Guarda, o Parque Urbano do Rio Diz, o Teatro 

Municipal da Guarda (TMG), as Piscinas, o Estádio Municipal, o Pavilhão Desportivo de S. 

Miguel, Jardim José dos Lemos e o Parque Municipal da Guarda, entre outros espaços não 

formais, que se articulam com as diversas escolas, com o objetivo de integrar o processo de 

ensino-aprendizagem no meio envolvente. 

 Este ensino interliga-se ao desenvolvimento socioeconómico das localidades.  O 

concelho da Guarda dispõe de um variadíssimo leque de opções ao nível da educação desde os 

primeiros anos de idade, como os infantários, jardins de infância, escolas básicas, secundárias e 

profissionais, até ao ensino superior, caso do IPG. 

   

3. Caracterização das Instituições da Prática de Ensino Supervisionada 

 É na Educação Pré-Escolar e no Ensino Básico que elaboramos o nosso “caderno de 

memórias”, contruído através das aprendizagens propiciadas pelo processo educativo 

desenvolvido pelos professores/educadores. 

 Nestes dois níveis de educação torna-se necessária uma organização planeada, 

diversificada e aberta, utilizando diferentes recursos e aplicando os mesmos em atividades e 

projetos educativos, de modo a que se possa interagir em comunidade. 

 

3.1.Caracterização do Centro Escolar da Sequeira 

 O Centro Escolar da 

Sequeira7 (Figura 5), como 

anteriormente já foi referido, situa-

se na cidade da Guarda e apresenta 

infraestruturas benéficas, profícuas 

e diversificadas, disponibilizando 

diversos materiais e recursos que 

ajudam os educadores/professores 

nas suas práticas, visando promover 

aprendizagens significativas. 

                                                             
7http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheDB?tipo=1&idpdi=a0L2000000WvDu0EAF&idcat=a0O2000

000EOVc7EAH 

Figura 5: Centro Escolar da Sequeira. 

Fonte: Retirado7 
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 O Centro Escolar da Sequeira7 (Figura 6), 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 primeiro ciclo e duas do pré-escolar, num total de cerca de 

170 alunos. A maior parte das crianças são provenientes da escola do primeiro ciclo e do jardim-

de-infância da Sequeira, para além de algumas 

serem oriundas das escolas da Estação e da 

Arrifana. 

 O meio escolar é, sem dúvida, muito 

importante, influenciando nas práticas e, 

consequentemente, nas aprendizagens de cada 

aluno/criança. 

 O Centro Escolar da Sequeira 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 5 anos. 

 Dentro da própria instituição, existe um espaço denominado de recreio8 (Figura 7), 

destinado às crianças do pré-escolar. É um espaço de areia e de alcatrão, onde se desenvolvem 

atividades lúdicas. Existem diversos recursos: bicicletas, arcos, legos, entre outros.  

 Este estabelecimento possui dois níveis de ensino bem distintos, o pré-escolar e o 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, localizados em dois espaços do edifício. O terceiro espaço funcional 

contém espaços complementares comuns, ou seja, um refeitório com cozinha (Figura 8) e um 

salão polivalente (ginásio) (Figura 9), sendo usado particularmente para a atividade coadjuvada 

de Físico Motora. 

 

 

 

 

 

                                                             
8 https://www.google.com/maps/place/Centro+Escolar+da+Sequeira/@40.5541875,-

7.240102,121m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd3cfa94198d6039:0x46cce7c26f400213!8m2!3d40.5545

078!4d-7.2393707 

Figura 6: Centro Escolar da Sequeira. 

Fonte: Retirado6 

Figura 7: Recreio (A) 

Fonte: Retirado8 

A 
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 Relativamente à área do pré-escolar, esta é constituída por um hall de entrada (Figura 10) 

que dá acesso a três salas de atividades (Sala A, Sala B, 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. No que 

concerne ao espaço da Componente de Apoio à Família (CAF) (Figura 11) este destina-se a 

festividades desenvolvidas pelas crianças, como as festas de natal, as festas do fim do ano letivo, 

entre outras. Na CAF também decorrem atividades coadjuvadas de Expressão Dramática e onde 

as crianças comem pequenas refeições como o lanche da manhã e lanche da tarde. É considerado 

um lugar bastante importante, porque para além de estarem nas salas de atividades com a respetiva 

educadora, é o lugar onde as crianças passam a maior parte do seu tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Salão Polivalente 

Fonte: Própria 
Figura 8: Refeitório 

Fonte: Própria 

Figura 10: Hall de Entrada do Pré-Escolar 

Fonte: Própria 

Figura 11: Componente de Apoio à Família 

Fonte: Própria 
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O 1.º CEB abrange 12 salas de aula, com várias componentes de formação, onde existe 

uma maior área e uma maior diversidade espacial. Para além destes espaços do pré-escolar e do 

1.º CEB, o edifício ainda é composto por um Centro de Recursos/ Biblioteca (Figura 12), por uma 

área administrativa, pela Direção Executiva, pela secretaria/reprografia e por uma sala de 

professores. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Município da Guarda refere, “Esta escola foi pensada para ser um suporte adequado à 

pedagogia da aprendizagem, numa perspetiva de sustentabilidade global. O ambiente forma-nos 

mais que mil enciclopédias”9. Uma tentativa de despojamento do supérfluo, que se traduz nos 

materiais construtivos e instalações à mostra acima de 2m de altura (refira-se que os espaços 

foram pensados para utilizadores com a linha de olhos entre 0,8 a 1,3m de altura). Despojamento 

do supérfluo, mas forte identificação do individuo com o “seu” espaço, diferenciando salas por 

cor, reconhecíveis desde o exterior; forte índice de acessibilidade a pessoas com mobilidade e 

visão condicionada; hierarquização dos espaços exteriores em função das diferentes classes 

etárias, proporcionando aproximações graduais numa perspetiva de autonomia e 

inclusividade. (*) - Nas palavras de Richard Neutra – arquiteto 1892-1970”. 

 

3.1.1. Caracterização da Sala de Atividades 

 As atividades da PES I foram realizadas na sala C (Figura 13). Esta encontra-se ao lado 

de uma casa de banho (Figura 14) e do corredor que dá acesso às restantes salas (sala B, sala A e 

                                                             
9 https://www.google.com/search?q=municipio+da+guarda&rlz=1C1NHXL_pt-

PTPT710PT710&oq=municipio+da+guarda&aqs=chrome..69i57j0l5.4062j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-

8 

Figura 12: Biblioteca 

Fonte: Própria 
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CAF). No que concerne às condições destas salas, podemos referir que todas elas se encontram 

em muito bom estado de conservação. 

 

 

 

No que respeita aos recursos e equipamentos o Centro Escolar da Sequeira faculta grande 

variedade de recursos em todas as salas de atividades, tais como: material para a atividade 

coadjuvada de Expressão Físico-Motora, material escolar, quadros interativos, retroprojetores, 

computadores, entre muitos outros. E como refere Pacheco “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” (2013, p.34). 

 Neste contexto formal, há também uma biblioteca, oferecendo vários materiais 

educativos, quer para o Educação Pré-Escolar como para o 1.º Ciclo do Ensino Básico. A 

biblioteca escolar tem um papel fundamental no processo educativo e é importante sabermos geri-

la de forma a despertar nas crianças interesse por este espaço. A biblioteca é o local onde podemos 

viajar sem sairmos do mesmo espaço físico. Lá encontramos diversidade de informação, que 

podemos escolher, ler e, também, aprender com ela através de atividades dinamizadoras 

desenvolvidas in situ. 

É certo que as crianças do pré-escolar não sabem ainda ler, mas a leitura feita pelo 

educador é muito importante. Através da leitura, o educador pode levar a criança à descoberta do 

lúdico e interessante mundo das palavras.  

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

apresentados no quadro que se segue: 

 

Figura 14: Casa de Banho 

Fonte: Própria 
Figura 13: Sala C 

Fonte: Própria 
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Quadro 1: Material presente no Centro Escolar da Sequeira. 

Fonte: Própria 

Local Material 

Sala dos computadores Computadores, retroprojetores, quadro 

interativo 

Sala dos professores Mesas, cadeiras, sofás, máquina de café… 

Sala para as crianças com NEE Mesas, cadeiras, armários com livros… 

Cantina  Mesas, cadeiras, fogão, pratos… 

Reprografia Fotocopiadora, caixa dos primeiros 

socorros, computador, mesas… 

C.A.F. Televisão, mesas, cadeiras, brinquedos… 

 

 Relativamente ao quadro anterior é possível referir que o educador deve, no entanto, 

adequar ou melhorar o seu desempenho enquanto mediador e organizador de 

conhecimentos/estratégias, para assim proporcionar, às crianças, as aprendizagens visadas. 

A sala de atividades era composta por quatro áreas: jogos de mesa (Figura 15), jogos de 

chão (Figura 16), área da casinha (Figura 17) e área da leitura (Figura 18). Cada área ocupava 

uma parte da sala com os recursos materiais relacionados. A área da leitura era a zona dedicada 

às atividades em grande grupo, com minis sofás e pufs em círculo. As crianças, todos os dias, 

faziam o acolhimento, ou seja, marcavam as presenças numa tabela (Figura 19), e conversavam 

com a educadora. A zona central da sala era ocupada por mesas retangulares e por uma mesa 

redonda onde as crianças realizavam atividades tais como: desenhar, pintar, moldar, recortar, 

picotar, etc. A sala de atividades é o lugar onde tudo acontece, e como tal, esse lugar é de grande 

importância, para as crianças, pois é aqui que elas aprendem, brincam, constroem a sua identidade, 

interagem com outras crianças, jogam e desenvolvem competências. Este local deve, portanto, ser 

aprazível e confortável, transmitindo às crianças predisposição para os diferentes momentos. 

Segundo Silveira “(…) O espaço infantil deve ser lúdico, dinâmico, vivo, brincável, explorável, 

transformável e, principalmente, acessível a todos” (2012, p.7). 
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Quanto à sua rotina diária, as crianças começavam com jogos educativos de mesa, e 

depois do lanche fazia-se o acolhimento onde marcavam as presenças. Em cada dia, segundo a 

ordem alfabética dos nomes, uma criança, de cada vez, fazia o registo de presenças: na coluna das 

presenças era utilizada a bola verde; na coluna das ausências eram assinaladas com uma bola 

vermelha. Segundo Pereira “(…) a responsabilidade pressupõe a aceitação dos próprios erros, mas 

também dar resposta a algo, beneficiando o outro” (2014, p.15).  

Depois do acolhimento era o tempo de trabalho em grande grupo. Tivemos oportunidade 

de observar diversas atividades desenvolvidas pela educadora: assistir à leitura de histórias, 

pequenas dramatizações, elaboração da massa de farinha, teatros de fantoches, entre outras. De 

acordo com Teves  “No essencial, trata-se de, com preocupações e pontos de partida diversos, 

encontrar as formas (…) de ensinar bem, ou seja, de fazer com que o outro aprenda, apreenda, 

aproprie alguma coisa que se considera importante ser aprendido.” (2013, pp.12-13). 

Figura 15: Jogos educativos de mesa 

Fonte: Própria 
Figura 16: Jogos 
educativos de chão  

Fonte: Própria 

Figura 17: Área da casinha  

Fonte: Própria 

Figura 18: Área da leitura 

Fonte: Própria 

Figura 19: Tabela das presenças 

Fonte: Própria 
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A sala de atividades continha também um ar condicionado, estantes para a arrumação 

(Figura 20) de brinquedos e materiais, que se encontravam nas áreas dos jogos de chão, na área 

da leitura, e ainda encostadas às janelas da mesma. O quadro interativo (Figura 21) encontrava-

se na área da leitura com um computador em cima de uma pequena mesa (Figura 22), sendo 

ambos bastante utilizados por nós, para mostrarmos às crianças vários conteúdos relacionados 

com as atividades que colocávamos em prática tal como filmes, histórias, canções, entre outras. 

 

 Na figura que se segue, podemos apresentar uma planta com os vários espaços/zonas 

presentes na sala de atividades onde foi efetuada a nossa PES I: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 23: Planta da sala de atividades 

           Fonte: Própria  

Figura 20: Armários de arrumação 
de materiais  

Fonte: Própria 

Figura 21: Quadro Interativo 

Fonte: Própria 

Figura 22: Computador 

Fonte: Própria 
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Legenda 

 

1. Entrada da sala de atividades 2. Estante de material e documentos 

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. Computador de trabalho 

9. Área do Diálogo/ Área da leitura 10. Estante de material 

11. Porta para o espaço exterior 12. Computador educativo 

13. Cesto com materiais 14. Estante de Expressão Plástica 

15. Gavetas com material reciclado 16. Estante de livros 

17. Mesa redonda 18. Mesas retangulares 

19. Ecopontos 20. Lavatório 

 

 Por fim, de acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, “A 

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

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

a planear e fundamentar as razões dessa organização” (ME, 2016, p.28). 

 Pode e devem criar-se novos espaços que vão 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. 

 

3.1.2. Organização do Ambiente Educativo 

 A equipa pedagógica desempenha as suas funções com um verdadeiro espírito de serviço 

e de dedicação, contribuindo para o saber ser, estar e fazer na vida das crianças, promovendo 

assim um desenvolvimento harmonioso. O centro escolar da Sequeira contém trinta e seis 

crianças, com idades compreendidas entre os 3 e os 5 anos, distribuídas por três salas de atividades 

(sala A, sala B e sala C), sob a orientação de três educadoras. Neste contexto formal, para além 

das três educadoras, estão três docentes de apoio, referentes à terapia da fala e a crianças com 

NEE, e também três professores de Atividade de Enriquecimento Curricular (AEC).  

 É uma evidência que neste centro escolar, para além das boas condições que oferece, 

existem apoios enormes para crianças com NEE, que necessitam claramente de um suporte extra 
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para a sua aprendizagem.  Neste contexto, segundo Grande & Pinto (2011), citado por Morgado  

“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” (2014, p.14). 

 Contudo, de acordo com Hargreaves, citado por Barros “(…) na atualidade, espera-se que 

os professores construam comunidades de aprendizagem, criem a sociedade do conhecimento e 

desenvolvam as capacidades que permitem a inovação, a flexibilidade e o empenho na mudança” 

(2014, p. 12). 

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). 

 Conforme Hohmann & Weikart “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” (2004, p.29). 

 Neste seguimento, Pereira refere 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” (2014, p. 30). 

 No quadro que se segue, podem verificar-se as várias rotinas que a instituição 

proporcionava às crianças: 

 

Quadro 2: 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 CAF 

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 CAF 

14h00-16h00 Atividades guiadas Sala de atividades 
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3.1.3. Caracterização do Grupo 

Na caracterização do grupo de crianças, queremos referir as nossas conclusões sobre o 

mesmo, no que diz respeito a comportamentos e atitudes, no decorrer destas quinze semanas, 

sendo as duas primeiras de observação e as restantes de intervenção. 

 De acordo com as OCEPE  é referenciado que “há diferentes fatores que influenciam o 

funcionamento do grupo de crianças, no Pré-Escolar, como as características individuais de cada 

uma das crianças como o sexo, a idade, e o número existente em cada sala de atividades” (ME, 

2016, p.24). 

 Neste contexto, salientamos que a PES I, realizada no Centro Escolar da Sequeira, na sala 

C, com um grupo heterogéneo, com crianças de uma faixa etária compreendida entre os 3 anos e 

os 6 anos. Este grupo era constituído por doze crianças (Figura 24), sendo seis do sexo masculino 

e outras seis do sexo feminino. Relativamente às idades das crianças, três crianças tinham 3 anos, 

três tinham 4 anos, quatro tinham 5 anos e duas tinham 6 anos. As idades são, portanto, bastante 

heterogéneas (Figura 25). Pode-se dizer que é um grupo equilibrado em termos de género. 

 

Figura 24: Distribuição do grupo de acordo com o género 

Fonte: Própria 

 

Figura 25: Distribuição do grupo de acordo com a idade 

Fonte: Própria 
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 No que concerne ao desenvolvimento cognitivo, verificamos que algumas crianças 

apresentam dificuldades na linguagem, revelam menos interesse e empenho. Uma das crianças, 

com seis anos, apresentava algumas dificuldades a nível motor e de linguagem. Esta criança foi 

referenciada pela Educadora a uma professora de educação especial.  

Observamos serem crianças alegres e que gostavam de ir para o jardim-de-infância. A 

educadora sempre procurou diversificar as atividades, por forma a dar-nos a oportunidade de 

conhecer diferentes formas de desenvolver atividades.  

 Outro aspeto a mencionar é que quando eram realizadas as atividades quer em grande 

grupo ou em pequeno grupo, apesar das diferenças de idades, todas participavam, havendo 

cuidado da parte educadora e estagiários de na mesma atividade colocar graus de exigência 

adequados a cada uma. 

 Por último, e também relacionado com as atividades é de referir o facto de que antes de 

estas serem feitas em pequeno grupo, as crianças expunham sempre as suas vontades, isto é, 

escolhiam a área para onde queriam ir trabalhar. Consideramos este método de grande 

importância, pois a opinião e vontade de cada criança é sempre tida em consideração pela 

educadora, de forma a proporcionar um ótimo ambiente, em sala de atividades, assegurando que 

se sintam confortáveis e empenhadas. E, apesar de estarem divididas por áreas, todas se 

comportavam muito bem e respeitavam-se mutuamente, acatando as regras e a educadora. Assim, 

é necessário mencionar que para as crianças destas faixas etárias, brincar é de extrema 

importância, pois segundo Almeida “A brincadeira se caracteriza por alguma estruturação e pela 

utilização de regras. A brincadeira é uma atividade que pode ser tanto coletiva quanto individual. 

Na brincadeira a existência das regras não limita a ação lúdica, a criança pode modificá-la, 

ausentar-se quando desejar, incluir novos membros, modificar as próprias regras, enfim existe 

maior liberdade de ação para as crianças” (2005, p. 5). 

 Tendo em conta a idade das crianças, podemos salientar ainda, e de acordo com a 

caracterização dos estádios de desenvolvimento mencionados por Papalia (2013) que este grupo 

de crianças se encontrava no estádio pré-operatório10 (2 aos 7 anos), nos subestádios: o período 

Simbólico (2 aos 4 anos)- onde surge a linguagem, o desenho, a imitação, etc, é possível que a 

criança construa imagens mentais de objetos e/ou ações, existe o surgimento de monólogos, ainda 

assim é neste período que são atribuídas a objetos características humanas e dar nomes às coisas 

que não conhece-;  o período intuitivo (4 aos 7 anos) – onde surge o desejo de compreensão e de 

explicação, “idade dos porquês”, isto é, a criança questiona constantemente, tem gosto de 

compreender o mundo e a realidade do mundo que a rodeia e o seu interior;  começa a distinguir 

                                                             
10  http://www.psicologiafree.com/areas-da-psicologia/psicologia_clinica/piaget-estadios-de-

desenvolvimento/ 
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a realidade da fantasia, conseguindo representar a fantasia sem acreditar nela, logo não é capaz 

de manter uma conversa sólida, mas já consegue responder de forma adequada às perguntas. 

 No entanto, cada criança não aprende e desenvolve a sua personalidade apenas em 

contexto escolar, mas também nos que vive ou viveu, nomeadamente em contexto familiar. Neste 

sentido, o que importa é que o/a educador/a estabeleça relações próximas com outros contextos 

educativos, identificando a sua importância para o desenvolvimento das crianças e o sucesso das 

suas aprendizagens.  

 Todas as crianças são naturalmente “esponjas”, recetoras de todos os estímulos que lhe 

possamos presentear, tornando-se fundamental que sejam o mais cedo possível motivadas para a 

aquisição de valores e princípios, como a interajuda, a tolerância, a amizade, a autonomia, o 

respeito e a capacidade de resolução de problemas. Ao longo da nossa PES I, procurámos 

transferir estes valores e princípios que são essenciais para a formação da personalidade de cada 

criança e para a vida em sociedade, enquanto futuros adultos. 

 De acordo com as OCEPE “Embora muitas das aprendizagens das crianças aconteçam de 

forma espontânea, nos diversos ambientes sociais em que vivem, num contexto de educação de 

infância existe uma intencionalidade educativa, que se concretiza através da disponibilização de 

um ambiente culturalmente rico e estimulante (…)” (ME, 2016, p.10). 

 Notámos que este grupo de crianças, nos dois primeiros meses de estágio, apresentava 

muitas dificuldades relativamente à lateralidade, à motricidade fina, à linguagem, a problemas de 

articulação, entre outras. Constatámos que, no nosso último mês de estágio (janeiro), as crianças 

evidenciavam ter já desenvolvido algumas das competências. A educadora procurou nunca 

desistir de uma criança que mostrava alguma resistência em realizar uma atividade. Essa atitude 

mostrou-se eficaz, pois a criança acabava por executar a atividade proposta. O que nos mostrou 

que esta é a melhor atitude, porque ensinamos às crianças que não devem desistir apesar das 

dificuldades. 

O/A educador/a tem um papel importante, pois cabe-lhe a ele/a observar cada criança 

para assim conhecer e analisar as suas capacidades, interesses, dificuldades e o meio onde as 

crianças estão inseridas, compreender as suas características, para depois proceder ao 

planeamento do processo educativo de acordo com as informações recolhidas e concretizá-las na 

prática. Após efetuar essas etapas (observação, planeamento e ação) deve estar apto(a) a avaliar 

todo o processo desenvolvido, adequando o processo educativo às necessidades de cada criança, 

para depois informar os encarregados de educação. Por fim, o/a educador/a deve proporcionar 

condições necessárias para que cada criança aprenda e se sinta bem no jardim-de-infância. 

 Deste modo e de acordo com as OCEPE o/a educador/a deverá “recolher episódios 

considerados significativos, que podem ser anotados durante o processo, e/ou completados num 
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momento posterior; utilizar instrumentos pedagógicos de observação sistemática, construídos 

pelo/a educador/a ou já existentes. Estes podem centrar-se num determinado aspeto ou situação, 

(com que frequência e como as crianças utilizam determinada área da sala, em que ocasiões 

surgem conflitos, etc) (…)” (ME, 2016, p.16). 

 A criança é um ser social com capacidade afetiva, emocional e cognitiva. Tem o desejo 

de estar próxima às pessoas sendo capaz de interagir e aprender com elas. Na medida em que as 

suas relações sociais, interações e formas de comunicação se amplificam elas sentem-se cada vez 

mais seguras para se expressar e passarem a aprender por meio das transformações sociais com 

diferentes crianças e educadores, cujas perceções e compreensões da realidade também são 

diversas. 

 Assim, o processo ensino-aprendizagem ocorre de forma gradual, contínuo, e integrativo, 

envolvendo ações, sentimentos, erros e novas descobertas. Nessa fase, a avaliação deve ter como 

objetivo auxiliar o processo de aprendizagem e fortalecer a autoestima da criança. No que se 

refere às crianças, a avaliação permitirá que acompanhem as suas próprias aquisições, 

dificuldades e possibilidades ao longo do procedimento. 

 A avaliação deve ampliar o olhar do/a educador/a a respeito do contexto da aprendizagem 

e das atividades realizadas, e segundo Cardinet (1990), citado por  Barreira, Boavida & Araújo “a 

avaliação formativa é uma modalidade que tem por finalidade orientar o aluno no seu trabalho 

escolar, procurando identificar e situar as suas dificuldades com a intenção de o ajudar a descobrir 

modos de progredir na aprendizagem” (2006, p.98). O/a educador/a deve estar atento/a ao modo 

de como foi realizada a tarefa e o que conduziu os procedimentos a saber: os materiais, as 

escolhas, tudo o que conduz ao momento da realização da atividade. A avaliação poderá ser 

realizada em forma de observação, registo e atividades práticas na sala de atividades, e segundo 

os critérios de avaliação. A aprendizagem precisa de ser avaliada durante o processo de trabalho, 

de forma contínua, tendo como objetivo o desenvolvimento da criança em todos os aspetos. É 

nesse momento que o/a educador/a pode perceber as dificuldades e os ajustes que deverá ter que 

tomar. 

 Segundo Oliveira, Aparecida, & Souza, R. “As avaliações nos diferentes espaços de 

produção do conhecimento têm sido tradicionalmente consideradas como um fator que ocorre no 

final do processo de produção do conhecimento. Sob esta ótica, foi fundamental perceber que a 

avaliação ocorre no decorrer de todo processo ensino aprendizagem.” (s/d, p.2386). 

 Dessa forma, pode-se falar em três momentos de avaliação no pré-escolar: 

Avaliação diagnóstica- no início do ano letivo, é aplicada individualmente a cada uma 

das crianças do grupo uma ficha de diagnóstico das suas aprendizagens, e para Oliveira, 

Aparecida & Souza “a avaliação diagnóstica é baseada em averiguar a aprendizagem dos 
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conteúdos propostos e os conteúdos anteriores que servem como base para criar um diagnóstico 

das dificuldades futuras, permitindo então resolver situações presente” (s/d, p.2386). Esta ficha é 

diferente para cada faixa etária. 

Avaliação periódica- no final de cada período letivo será preenchida pela educadora uma 

ficha de avaliação do percurso de cada criança, que será mostrada aos respetivos encarregados de 

educação. 

Avaliação final- a avaliação será formalizada através de uma ficha síntese do percurso 

das crianças que transitam para o 1.ºCEB. 

Relativamente à reunião de docentes, foi-nos aceite pela coordenadora do agrupamento 

de escolas da Sé o pedido de autorização, para a participação de uma reunião, e nessa reunião, 

conseguimos verificar que existem duzentas e trinta e cinco crianças, distribuídas por dois jardins-

de-infância com dezassete turmas, sendo que só foram avaliadas duzentas e vinte e nove crianças 

à exceção de seis por indisponibilidade ou ausência, todas as crianças situam-se no nível “em 

aquisição” em todas as áreas: Formação Pessoal e Social, Comunicação Oral e Escrita, 

Expressões, Educação Física, Matemática e Conhecimento do Mundo.  

Portanto, o olhar do/a educador/a sobre os aspetos que facilitam ou dificultam o 

desenvolvimento das crianças ajudará a organizar e reorganizar outras atividades, materiais e 

formas de execução. Assim, o/a educador/a terá como prever, já no planeamento, as ações que 

contribuirão para alcançar os seus objetivos. 

Contudo, é importante que, a cada dia, seja feito pelo menos um registo para 

posteriormente avaliar e perceber o que se pode melhorar, possibilitando que se consciencialize 

melhor o percurso que cada criança faz. Tal como aconteceu durante o estágio. 

 Apesar de ser muito importante conhecer o contexto sociopedagógico e socioeconómico 

das crianças, não nos foi facultada essa possibilidade. 

 

3.2.Caracterização da Escola Básica do Bonfim 

 A Escola Básica do Bonfim (Figuras 26 e 27) integra o Agrupamento de Escolas Afonso 

de Albuquerque e localiza-se no Bairro do Bonfim, centro da cidade da Guarda. Este bairro 

construiu-se através da junção de bairros económicos e de classes menos ricas, que deram origem 

ao Bairro Salazar, que por sua vez se agregou ao bairro D. José Alves Matoso, construído em 

1953, junto ao Seminário11. 

                                                             
11  http://www.bmel.pt/a-guarda-em-letras/bibliotecas-escolares/82-be-bonfim. Consultada a 

5/06/2018 
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A localização da escola, no centro da cidade, possibilita aos alunos o fácil acesso. 

Apresenta infraestruturas adequadas, disponibiliza diversos materiais e recursos que auxiliam os 

professores nas suas práticas. 
Segundo a LBSE, “os edifícios escolares devem ser planeados na óptica 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.” (LBSE, Lei n.º 46/86 de 14 

de outubro, art.º 39º). 

Nos dias de hoje esta escola é constituída por 3 pisos, sendo que no rés-do-chão, 

encontram-se o hall de entrada (Figura 28), as salas dos 1.º e 2.º anos, a Biblioteca Escolar 

Adriano Vasco Rodrigues (Figura 29), uma reprografia (Figura 30), uma sala das assistentes 

operacionais (Figura 31), três casas de banho (masculinas, femininas e portadores de deficiência) 

(Figura 32) e um salão polivalente (Figura 33), que é utilizado para aulas de expressão físico-

motora e de expressão dramática, através de um horário repartido, por todas as turmas, sendo 

muitas vezes utilizado, nos intervalos letivos, quando o clima não é favorável, ou em outras 

atividades de caráter lúdico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Escola Básica do Bonfim. 

Fonte: Google Maps 

Figura 29: Biblioteca Escolar Adriano Vasco Rodrigues 

Fonte: Própria 

Figura 28: Hall de entrada da escola 

Fonte: Própria 

Figura 27: Escola Básica do Bonfim 

Fonte: Web 
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O 1.º piso é composto pelas salas do 3.º e 4.º anos de escolaridade. No 2.º e último piso 

encontra-se uma sala de informática (Figura 34), uma arrecadação (Figura 35), uma sala de 

professores (Figura 36) e uma casa de banho para adultos.  

 

No exterior, é possível observar a existência de duas arrecadações, um compartimento onde 

se situa o sistema de aquecimento, um campo de basquetebol, um campo de futebol (Figura 37), 

Figura 30: Reprografia 

Fonte: Própria 

Figura 31: Sala das auxiliares de ação educativa 

Fonte: Própria 

Figura 32: Casa de banho 

Fonte: Própria 

Figura 33: Salão polivalente 

Fonte: Própria 

Figura 34: Sala de informática 

Fonte: Própria 

Figura 35: Arrecadação 

Fonte: Própria 

Figura 36: Sala dos professores 

Fonte: Própria 
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utilizado também nas aulas de expressão físico-motora e um pátio (Figura 38) onde é possível 

brincar no intervalo, quando as condições meteorológicas o permitem.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o nosso período de regência, esta escola era frequentada por cento e dois alunos 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico, tinha quatro professores, dois professores de apoio, uma professora 

bibliotecária, três assistentes operacionais, um terapeuta da fala, uma professora da educação 

especial, uma psicóloga e uma professora de língua portuguesa não materna. 

 

3.2.1. Caracterização da Sala de Aula 

A sala de aula deve ser o espaço onde os alunos e professor se devem sentir bem de modo 

a concretizar relações e desenvolver aprendizagens significativas. Esta deve ser um espaço que 

motive e favoreça a aprendizagem, pois é onde eles passam a maior parte do tempo. Neste 

contexto, e de acordo com Cardoso (2014), o professor deve ter tudo previsto e, para isso, nada 

melhor que um planeamento prévio e cuidado para tudo aquilo que possa suceder durante as aulas.  

Relativamente à organização espacial, esta não deixa de ter menor importância sendo que 

a disposição da sala, tal como os materiais que estão presentes na mesma devem permitir que a 

turma possa observar e recorrer aos mesmos com a finalidade de participar e ter um melhor 

rendimento das atividades realizadas no decorrer do ano letivo.  

Figura 38: Pátio da Escola 

Fonte: Própria 

Figura 37: Campo de futebol exterior 

Fonte: Própria 
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 A sala onde foi realizada a nossa PES II encontra-se no 1.º andar do edifício, uma vez que 

a turma frequentava o 3.º ano do Ensino Básico. 

 Observando a figura 39 é possível analisar os diferentes espaços, que são utilizados pela 

professora e pela turma. Este espaço de trabalho é construído por 16 mesas e 29 cadeiras, 

organizadas por fila, dispostas de forma a que todos os alunos sejam capazes de observar o quadro, 

no entanto, estas podem ser reorganizadas, tendo em conta as atividades a realizar durante o ano. 

Ao lado do quadro magnético encontra-se a secretária, com um computador e os seus 

componentes, da professora que permite o trabalho da docente e uma estante de plástico onde 

estão alguns documentos e materiais que são necessários ao processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito aos armários de arrumação verificamos que um deles era destinado 

às caixas de cada aluno, com algum material escolar necessário ao longo do ano; um outro armário 

continha os dossiês individuais e livros com fichas sumativas das diferentes áreas curriculares; 

outro tinha alguns documentos da professora e manuais escolares; o último armário continha 

pastas com as fichas de avaliação que os alunos faziam durante o ano letivo. 

1 - Porta da sala 

2 – Quadro magnético 

3 - Computador 

4 – Secretária da professora 

5 – Armário de arrumação 

6 – Secretária do aluno 

7 – Quadro de giz 

8 – Bancada com lavatório 

9 - Aquecedor 

10 – Cadeira do aluno 

11 – Cadeira da professora 

12 - Janela 

Figura 39:  Planta da sala do 3.º ano da EB do Bonfim 

Fonte: Própria 
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Há ainda a referir que a sala disponha de um videoprojector, fixado no teto, para projetar 

algumas fichas e visualização de vídeos; um quadro de corticite para poder afixar trabalhos 

relacionados com as temáticas lecionadas e alguns trabalhos realizados pelos alunos. 

Como se pode observar, a sala dispõe de três radiadores que mantêm o ambiente favorável 

principalmente no inverno e, ainda, possui de três janelas que também, em dias de sol, levam a 

que a mesma se encontre muito iluminada e por vezes quente. 

 

3.2.2. Caracterização do Ambiente Educativo 

Na escola encontram-se colocados quatro docentes, estes asseguram a docência dos 

quatro níveis e dois professores de apoio, que auxiliam os alunos com mais dificuldades. Um 

deles é também responsável por lecionar as aulas de música. Existem três assistentes operacionais, 

sendo que uma delas se encontra responsável pela biblioteca escolar. 

O quadro que se segue apresenta o horário da turma do 3.º ano da Escola Básica (EB) do 

Bonfim, sendo a nossa regência à segunda, terça e quarta-feira. No entanto durante a PES II o 

horário foi alterado devido às avaliações e à realização de algumas visitas fora da escola. 

 

Quadro 3: Horário da turma C13 da EB do Bonfim 

Fonte: Própria 

Horas 
Segunda-

feira 
Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

9h00 – 10h30 Matemática Português 

Est. Meio 

Apoio ao 

Estudo 

Matemática Português 

10h30 – 11h00 Intervalo 

11h00 – 12h00 Português Matemática Matemática Português Matemática 

12h00 – 14h00 Almoço 

14h00 – 15h00 Português Inglês 
Educação para 

a Cidadania 
Est. Meio Est. Meio 

15h00 – 16h00 
Exp. Físico 

Motora 

Apoio ao 

Estudo 

Exp. Artística 

Plástica 
Inglês 

Exp. 

Artística/ 

Dramática 

16h30 – 17h30      
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As áreas das expressões (musical, dramática, plástica e físico-motora) permitem, também, 

desenvolver a educação para a cidadania, possibilitando compreender o mundo que os rodeia, 

dotando os alunos de valores. Segundo a Direção Geral da Educação “A educação para a 

cidadania visa contribuir para a formação de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, que 

conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito 

democrático, pluralista, crítico e criativo, tendo como referência os valores dos direitos humanos.” 

(2014, p.15). 

Neste sentido, como é possível observar, a turma teve uma carga horária (6 horas 

semanais) de Matemática e Português, posteriormente segue-se a área do Estudo do Meio, com 

uma carga horária (3 horas semanais). No que se refere ao Apoio ao Estudo, no início, este foi 

facultado por um professor de apoio que auxiliou a turma na resolução de problemas, trabalhos 

de casa ou na realização de fichas referentes às diferentes áreas lecionadas no decorrer do mesmo 

dia. Posteriormente passou a ser lecionado por nós. Contudo, é de salientar que alguns alunos (7 

alunos) frequentam as AEC. Na escola do Bonfim, podemos encontrar artes plásticas, atividade 

física e música. 

As AEC são atividades que ajudam os pais que não conseguem ir buscar os filhos à escola 

por motivos profissionais, assegurando assim que as crianças estarão num espaço seguro. Têm 

também o seu carácter lúdico, podendo as crianças ocupar o seu tempo em jogos de grupo. 

 

3.2.3. Caracterização da Turma 

A turma do 3.º ano onde foi realizada a PES II tinha 26 alunos, com idades compreendidas 

entre 8 a 11 anos (Quadro 4), doze do género feminino e catorze do género masculino (Figura 

40). Um dos vinte e seis tinha ficado retido no terceiro ano.  

Segundo Papalia (2013), a partir dos 7 anos as crianças atingem o estágio operatório-

concreto, ou seja, as crianças podem pensar logicamente porque conseguem observar os vários 

aspetos de uma situação, no entanto a maneira de pensar das crianças é limitada a situações reais 

no aqui e no agora. 

O mesmo autor refere que o segundo estágio (7/8 anos a 10/11 anos, que corresponde ao 

estágio operatório-concreto) é caracterizado por gradual flexibilidade, ou seja, à medida que as 

crianças socializam com mais pessoas e entram em contacto com diversificados pontos de vista, 

as crianças começam a por de parte a ideia de que há apenas um único padrão de correto ou 

incorreto e assim desenvolvem o seu próprio julgamento de justiça através do tratamento de justo 

ou de igual para toda a gente. Neste sentido as crianças já podem conseguir elaborar pensamentos 

de caráter moral mais concretos e concisos.  
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Na turma existia um aluno que tinha dislexia, estando referenciado com necessidades 

educativas especiais, bem como alguns alunos com dificuldades de aprendizagem, aos quais era 

dedicado um apoio mais personalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos desta turma residem, na maioria, na cidade da Guarda e alguns mesmo nas 

proximidades da escola. Contudo, há alguns alunos que moram em outros bairros da cidade da 

Guarda e estão matriculados nesta escola pelo facto de os seus avós ou outros familiares residirem 

perto da escola. 

Género Nº de 

alunos 

Masculino 14 

Feminino 12 

Total 26 

Idade 
Nº de 

alunos 

8 8 

9 16 

11 2 

Quadro 5: Distribuição dos alunos de 

acordo com as idades 

Fonte: Própria 

Figura 40: Distribuição dos alunos de acordo com o género 

Fonte: Própria 

Quadro 4: Distribuição dos alunos de 
acordo com o género 

Fonte: Própria 

Figura 41: Distribuição dos alunos de acordo com a idade 

Fonte: Própria 

Masculin
o

54%

Feminino
46%

Género
Masculino

Feminino

31%

61%

8%
Idade

8

9

11



 

 

30 

 

No que concerne às famílias dos alunos, observamos que nem todos vivem com ambos 

os progenitores e irmãos, uma vez que existem casais divorciados ou um dos progenitores, já 

faleceu. Relativamente ao número de irmãos, alguns alunos, vivem com os seus meios-irmãos, 

sendo nove alunos filhos únicos, quinze têm um irmão e apenas dois elementos têm dois irmãos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 Com a observação do Quadro 6 e da Figura 42 podemos concluir que, na maioria, os 

alunos da turma têm um irmão. 

 

3.2.4. Caracterização Sociopedagógica e Socieconómica 

A nível do desenvolvimento cognitivo a turma no início demonstrou-se pouco motivada 

para o aprender, atitude que foi amenizando com o passar do tempo, revelando mais rapidez na 

compreensão e construção de conhecimentos, alguma curiosidade em alguns temas lecionados ao 

longo das semanas de regência. À medida que o tempo ia decorrendo, a turma começou a efetuar 

algumas questões pertinentes acerca dos temas lecionados, demonstrando assim que, para além 

de estarem com atenção, apresentavam interesse pelos conteúdos curriculares que estavam a ser 

ensinados. 

Ao longo da regência tivemos oportunidade de participar nas avaliações dos alunos o que 

nos proporcionou refletir sobre a eficácia do nosso processo de ensino-aprendizagem.  

No que concerne ao desenvolvimento psicossocial foi possível observar que a maioria 

dos alunos tinham facilidade em interagir com todas as pessoas presentes no meio escolar, 

mostrando-se muito participativos e entreajudarem-se, quer na sala de aula, quer no exterior da 

sala com os colegas. No entanto, observamos que mesmo sendo um 3.º ano existiam alunos que, 

por timidez ou por medo de errar, brincavam e socializavam com os colegas, mas não eram 

Nº de 

irmãos 
Nº de alunos 

0 9 

1 15 

2 2 

34%

58%

8%
Nº de

Irmãos

0

1

2

Quadro 6:  Distribuição dos alunos de 

acordo com o número de irmãos 

Fonte: Própria 

Figura 42: Distribuição dos alunos de acordo com o 

número de irmãos 

Fonte: Própria 
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participativos nas aulas. Foi necessário dedicar maior atenção a estes alunos, mostrando-lhes que 

também eram capazes, contribuindo assim para a sua motivação e participação nas aulas. 

Como refere Santo “a família, quanto à autoridade, pode ser: Patriarcal, tendo o pai como 

figura principal no processo constituindo forte imagem de homem; Matriarcal, a mãe como figura 

central e comando do processo – imagem forte de mulher.” (2009, p.27). 

A influência da família vai-se refletir no interesse da criança pelo ensino, na valorização 

da escola e nas suas expectativas.  A criança segue exemplos práticos e não teóricos, logo a família 

tem uma grande influência no percurso escolar dos filhos. 

No que diz respeita às habilitações académicas dos pais, no geral, as famílias possuem 

um nível médio alto, ou seja, a maioria concluiu a licenciatura. 

Relativamente à profissão e situação de emprego dos pais/encarregados de educação, que 

também é pertinente referir, observei que a maioria está empregado, sendo poucos aqueles que 

não estão ativos profissionalmente (Figura 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Distribuição dos pais de acordo com a situação de emprego 

Fonte: Própria 

 

Na turma havia um aluno com Necessidades Educativas Especiais (NEE), tendo dislexia 

muito grave estando por isso integrado num Plano Educativo Individual (PEI), com o objetivo de 

este colmatar as dificuldades específicas do aluno. 

A turma observada demonstrou ser um grupo sociável, participativo e com grande 

motivação e interesse nas tarefas propostas por nós, como também no diálogo e na transmissão 

de opiniões sobre os diferentes temas lecionados ao longo das aulas. 
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4. CAPÍTULO II - Descrição do Processo da Prática de 

Ensino Supervisionada 
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1. Contextualização 

 A Prática de Ensino Supervisionada é uma componente essencial no processo de 

formação de educadores/professores, pois é a aplicação do que foi sendo adquirido ao longo de 

todo o percurso académico.  

 O funcionamento do ciclo de estudos, na ESECD, para obtenção do grau de mestre em 

Educação Pré-escolar e Ensino do 1.º CEB está regulamentado no despacho n.º 10226/2015, do 

Ministério da Educação Ciência e Tecnologia, de 14 de setembro de 2015. Este ciclo de estudos 

foi acreditado, por seis anos, por parte da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 

e registado na Direção-Geral do Ensino Superior. Esta formação tem como objetivo fundamental 

conceder uma formação científica, psicopedagógica e técnica para os futuros docentes, com vista 

a uma intervenção de sucesso nos respetivos níveis de ensino. 

 O atual regime jurídico de habilitação para a docência considera importante a dimensão 

do conhecimento disciplinar, a fundamentação da prática de ensino na investigação e a iniciação 

à prática profissional, integrando-as na unidade curricular de Prática de Ensino Supervisionada – 

PES (Dias, 2016). 

 Numa altura que se têm intensificado as discussões em torno dos desafios que se colocam 

ao Professor no presente século, bem como do seu perfil, são essenciais conhecimentos e 

competências para fazer face a esses desafios (Rodrigues, 2012). 

 Sendo o ensino uma área profissional, é primordial que quem a ministra tenha 

competências para o exercer, tendo a formação um papel essencial na aquisição dessas 

competências (Jesus, 2011). Tem-se relevado, a este nível, a importância de uma formação inicial 

e contínua capaz de promover, para além de conhecimento especializado e científico, também os 

valores, como a autonomia, a criatividade, a reflexão crítica, voz ativa na sociedade, o 

empreendedorismo, entre outros (Rodrigues, 2012). Partilhando deste entendimento, a PES visa, 

preparar-nos para a realidade da docência. 

 A PES de acordo com o Dec. Lei nº 43/007 de constitui “o momento privilegiado, e 

insubstituível, de aprendizagem da mobilização dos conhecimentos, capacidades, competências e 

atitudes, adquiridas nas outras áreas, na produção, em contexto real, de práticas profissionais 

adequadas a situações concretas na sala de aula, na escola e na articulação desta com a 

comunidade” (DR). É claro que, neste contexto, as instituições assumem especial destaque, pelo 

facto de ser o contexto onde esta área ocorre e se desenvolve. Está definido no enquadramento 

jurídico que passa a ser obrigatório a qualificação profissional que habilita para a docência a qual 

deve ser adquirida “no quadro de uma parceria formal, estável, qualificada e qualificante, 

estabelecida entre instituições do ensino superior e estabelecimentos de educação básica e de 
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ensino secundário, por iniciativa das primeiras” (Decreto-Lei n.º 43/2007, Lei de Bases do 

Sistema Educativo). 

 A prática de formação para a profissional deve constituir um meio de promoção da 

autonomia dos professores em formação e proporcionar uma formação social e pessoal, que seja 

integradora da informação, dos métodos, dos conhecimentos, das capacidades, das atitudes e 

valores científicos, etc. 

 As práticas de ensino, durante a formação inicial, continuam a ser o elemento mais 

valorizado tanto pelos futuros Professores como pelos Professores em exercício, em relação às 

restantes componentes do currículo formativo. As experiências práticas de ensino representam 

uma ocasião para investigar o processo de aprender a ensinar. 

 Para Formosinho, citado por Jesus (2011), a componente prática, na formação inicial, 

integra os objetivos da iniciação profissional, isto é, aprender a transformar os conhecimentos 

curriculares em conhecimentos profissionais, possíveis de serem mobilizados na ação do dia a 

dia. 

 Acredita-se que é nesta fase que se torna mais visível a transição do estatuto de estudante, 

ou seja, a passagem de aluno para um futuro profissional. 

 Em todo este processo que envolve o estágio é também importante a orientação e 

supervisão. A supervisão da construção do conhecimento entende-se como uma das vertentes do 

ato formativo, sendo tal processo inerente a “… uma relação entre um formador e um elemento 

em formação, relação este cuja natureza substantiva se constitui num corpo de saberes que, nesta 

relação, se trans(acionam)” (Sá-Chaves, 2000, p.166). 

 Segundo Formosinho (2001), o Supervisor enquanto agente do contexto educacional, 

deve estabelecer a ligação entre as instituições de formação e os cooperantes. Da mesma maneira 

que detém um papel de mediador educativo. Mediador entre os seus estagiários, os cooperantes 

com quem trabalha e os professores das disciplinas curriculares da instituição de formação, com 

a finalidade de estes poderem apoiar as dificuldades dos alunos.  

 Podemos afirmar que a PES é fundamental para articular estratégias educacionais dos 

institutos ou universidades com as escolas, pois dinamiza o relacionamento de realidades 

distintas. 

 A observação do grupo/turma e da forma como o educador/docente cooperante orienta as 

atividades/aulas, abrangido na PES I e PES II, é crucial para um trabalho melhor do 

educador/professor em estágio, pois serve de guia, e leva-o a refletir sobre o “modus operandi” 

na prática pedagógica. Tal como referência Estrela, “(…) só a observação permite caracterizar a 

situação educativa à qual o professor terá de fazer face em cada momento. A identificação das 
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principais variáveis em jogo e a análise das suas interacções permitirão a escolha das estratégias 

adequadas” (1978, p.57). 

 O diálogo entre o educador/professor estagiário e educador/professor cooperante também 

fomentam as boas práticas, pois, ao permitirem a troca de informação constante acerca do grupo 

e das atividades a implementar, proporcionando um processo de ensino-aprendizagem centrado 

na criança, por forma a envolvê-lo na construção do seu próprio conhecimento. 

 A PES apresenta uma disposição sequencial de atividades/tarefas. A planificação assume 

um papel fundamental de relevo no processo de ensino-aprendizagem que orienta o 

educador/docente. Recorda-se (ver capítulo 1) que a PES decorreu no Pré-Escolar (PES I) e no 

ensino do 1º. Ciclo (PES II). Em ambos os níveis foram considerados os documentos do 

Ministério da Educação (OCEPE, Currículo Nacional do Ensino Básico, Metas de Aprendizagem 

e Programas de cada área) como referenciais orientadores do processo educativo. 

 No final de cada atividade, a metodologia era alvo de reflexão crítica com o intuito de 

avaliar a sua eficácia na apropriação dos conhecimentos visados, mas também a forma de 

orientação do processo de ensino-aprendizagem, com o objetivo de melhorar a prática de ensino 

e a aprendizagem.  

 No final de cada nível de estágio foi elaborado um documento, o relatório de estágio, 

constituído pela caracterização do meio, pela caracterização das instituições e dos grupos, pelas 

observações, pelas planificações, pelo material utilizado e pelas práticas realizadas, tal como as 

reflexões críticas fundamentadas que refletem o processo de ensino-aprendizagem realizado 

durante cada dia de regência. Nesse documento também estão presentes a descrição dos diferentes 

ciclos, das diferentes áreas de conteúdo e ainda as planificações e atividades que foram postas em 

prática. 

 

2. Experiência de Ensino-Aprendizagem na Educação Pré-Escolar 

 A PES I teve duração de seis semanas. As duas primeiras semanas foram de observação. 

Estas semanas de observação são fundamentais para conhecer o ambiente da sala de atividades, o 

grupo heterogéneo de crianças, o comportamento das mesmas, as rotinas diárias, compreender o 

funcionamento em sala e em toda a instituição por ela envolvida. 

 No processo de observação foi possível verificar que a educadora cooperante para realizar 

e desenvolver tarefas/atividades, recorreu à utilização de meios informáticos, jogos de mesa, 

leitura e reconto de histórias, momentos do dia a dia da criança, e foi, ainda, utilizado o “lúdico” 

nas atividades concretizadas. 
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 No Pré-Escolar o educador utiliza as orientações curriculares apenas como documento 

orientador/guia das atividades a desenvolver, com vista a facilitar numa melhoria na qualidade da 

Educação Pré-Escolar. 

 A Educação no Pré-Escolar, de acordo com a Lei-Quadro (Lei n.º 5/97, de 10 de feve-

reiro), destina-se às crianças entre os 3 e os 7 anos, a entrada na escolaridade obrigatória, sendo 

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

da vida”. Assim sendo, é possível afirmar que é a fase em que a criança começa a construir, de 

uma maneira ou de outra, o seu conhecimento, tal como menciona Driver “o processo de 

construção de conhecimento não é … uma realização individual, mas sim um processo de co 

construção ou de construção conjunta, realizada com a ajuda de outras pessoas, que no contexto 

escolar são os educadores/professores e os colegas de sala de aula” (1994, p.105). 

 Segundo Colôa (2003), é durante o período da primeira infância que o ser humano denota 

maior sensibilidade aos fatores envolventes, sejam eles físicos e/ou sociais. É neste período que 

ocorrem grande parte das transformações, tanto ao nível do crescimento como do 

desenvolvimento. 

 É na sala de atividades que as crianças se exprimem e surge a diversidade de ideias, 

pesquisas, desafios e manifestações. A linha pedagógica baseada no construtivismo (Piaget, J. e 

Inhelder, 1993) defendem que as crianças pela participação, pela experimentação e pela 

exploração, sozinha ou em grupo, ao porem em prática o estímulo da dúvida desenvolvem o 

raciocínio. 

 As OCEPE (ME, 2016) dividem-se por áreas de conteúdo (Figura 44) área da Formação 

Pessoal e Social; área da Expressão e Comunicação; e área do Conhecimento do Mundo. A área 

de Expressão e Comunicação divide-se em: domínio da educação física; domínio da educação 

artística que se subdivide em subdomínio da dramatização, subdomínio música e subdomínio da 

dança; domínio da linguagem oral e abordagem à escrita; e domínio da matemática. 
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Figura 44: Áreas de conteúdo desenvolvido no Pré-Escolar 

Fonte: Própria 

 

 Com todas estas áreas de conteúdo cabe ao educador organizar o processo educativo, 

atendendo ao projeto educativo da instituição onde esteja inserido, tendo como principal foco 

observar os saberes das crianças e das suas famílias, cooperando com toda a equipa pedagógica. 

 Na Educação Pré-Escolar é essencial que o educador saiba também organizar o tempo, 

de modo a que a criança possa experimentar e manipular materiais diversificados e em diferentes 

situações. É necessário que o educador ensine à criança uma rotina diária que lhe possibilite 

construir as suas próprias ações, interesses e competências. 

 Segundo Fonseca  é no período pré-escolar que a criança passa por um período crítico de 

“maturação neurológica e de transição dos processos de aprendizagem pré simbólicos para os 

simbólicos.” (2016, p.304). É no período pré-escolar que a criança prepara os pré-requisitos “das 

funções neuropsicológicas que estarão envolvidas nas aprendizagens escolares da leitura, da 

escrita, do cálculo e da resolução de problemas”. Assim, é nesta fase e segundo este autor que 
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surgem quatro áreas chave do desenvolvimento: cognitiva; psicomotora; psicolinguística; socio- 

emocional. 

 Relativamente ao desenvolvimento cognitivo a criança não pode ser uma esponja onde os 

adultos debitam informação, mas sim um ser ativo, “mais do que um receptor, ela deve ser 

encarada como um gerador e um criador de conhecimentos, de atitudes e competências” (Fonseca, 

2016, p.305). 

 No que diz respeito ao desenvolvimento psicomotor da criança no pré-escolar estão 

integrados processos como: o reconhecimento posicional pessoal e gravitacional; a representação 

mental do corpo; a planificação e organização prática; a segurança gravitacional proporcionando 

um melhor controlo postural, logo maior regulação da ação; e finalmente, uma maturação ao nível 

tónico-postural e tónico-emocional, resultando numa redução da hipotonia e um desenvolvimento 

e controlo ao nível da prática global, fina e emocional. É através do corpo e do seu contínuo 

desenvolvimento, que a criança vai tomando consciência das suas potencialidades/habilidades, 

formando uma ferramenta de relação com o mundo real e a base de todo o processo de 

desenvolvimento e de aprendizagem. O desenvolvimento psicomotor de cada criança, na 

Educação Pré-Escolar, deverá conduzir à utilização e domínio do seu próprio corpo e da relação 

com o envolvimento. “O corpo passa sucessivamente por ser percebido, depois conhecido, e 

finalmente vivido e representado, ao mesmo tempo que o espaço, passa por ser livre e não 

organizado, depois orientado e finalmente representado” (Fonseca, 2016, p. 306). 

 Relativamente ao desenvolvimento psicolinguístico é possível referir que a aquisição da 

linguagem tem sido objeto de diferentes abordagens. De acordo com Sim-Sim (2008), para os 

behavioristas a linguagem é um comportamento verbal, que é estudado através da imitação e 

auxílio, tendo o meio um papel decisivo; os inatistas, defendem que a aptidão para a linguagem é 

genética, transmitida pela criança, e que esta reconstrói a língua da sociedade em que cresce; por 

fim, os cognitivistas, afirmam que a linguagem é uma ferramenta do pensamento, e por isso, o 

desenvolvimento linguístico está sujeito do desenvolvimento cognitivo. 

 “O desenvolvimento psicolinguístico da criança em idade pré-escolar é paralelo a 

extraordinários avanços e complexidade no vocabulário, com uma produção articulatória 

inteligível e quase perfeita em termos semânticossintácticos, com marcadores, tempos de verbos 

correctos, pronomes, etc” (Fonseca, 2016, p.310). 

 Como salienta o autor anterior, o desenvolvimento socio-emocional da criança no pré-

escolar significa desenvolver um fio condutor e uma mutualidade afetiva continua, uma 

autoestima estável e uma autossuficiência gradual, uma socialização com os colegas/amigos e 

com o educador/adulto, uma competência lúdica respeitando as regras e normas. 
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 Ao longo do pré-escolar a criança adquire uma perceção maior de si própria e do seu lugar 

e papel num contexto social específico. “A criança aprende regras e normas sociais, significados 

culturais da sociedade em que se integra e desenvolve o seu autoconceito e que poderão persistir 

ao longo da sua vida” (Tavares, s/d, p.55). 

 De acordo com o Ministério da Educação (2007, p.77): 

os principais objetivos da educação pré-escolar são: promover o desenvolvimento 

pessoal e social da criança, fomentar a sua integração em grupos sociais; contribuir 

para uma igualdade de oportunidades no acesso à escola e ao sucesso das 

aprendizagens; estimular o desenvolvimento global da criança, desenvolver a 

expressão e a comunicação; despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

proporcionar a cada criança condições de bem-estar e segurança; desenvolver 

competências sensoriomotoras e linguísticas; promover e facilitar expressões lúdicas; 

envolver e incentivar a participação da família num processo educativo mais global; 

proceder há despistagens e diferentes estratégias para minimizar as deficiências, 

dificuldades e precocidades. 
 Ao longo do estágio, neste nível de ensino, foram realizadas algumas avaliações inerentes 

ao desenvolvimento das crianças, com o intuito de adaptar práticas, redefinir estratégias e obter 

dados que proporcionassem a avaliação final. Tal como refere as OCEPE (ME, 2016), avaliar o 

processo e os efeitos, implica tomar consciência da ação para adequar o processo educativo às 

necessidades das crianças e do grupo e à sua evolução. A avaliação realizada com as crianças é 

uma atividade educativa, constituindo também uma base de avaliação para o educador. 

 O educador dispõe de várias ferramentas para conhecer a criança, nomeadamente através 

da recolha de informações que lhe permitam observar o desenvolvimento da criança, diagnosticar 

problemas ou dificuldades nas aprendizagens. Caso aconteçam estas situações é, pois, necessário 

que o educador faça alterações às planificações e tarefas lúdicas/didáticas. A avaliação deve ser 

feita gradualmente durante o período letivo, não é apenas em dias ou semanas que o educador 

consegue reter informação suficiente para poder avaliar se a criança está ou não está a ter 

aprendizagens significativas. Tudo o que a criança faz, nem que sejam pequenas tarefas, são 

importantes para a sua avaliação, pois muitas vezes é nos pormenores que encontramos algo 

significativo. Em suma, a avaliação em contexto pré-escolar deve atender à diversidade de ações, 

e à variação de reações das crianças, que estão neste nível de ensino, o que significa uma maior 

preocupação por parte do educador, quanto aos objetivos, finalidades e procedimentos de 

avaliação. 

 As OCEPE (ME, 2016) apresentam, como referido anteriormente, três áreas de conteúdo, 

que incidem em referências globais que são consideradas no planeamento e na avaliação de 

situações e atividades de aprendizagem. 
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 A área de Formação Pessoal e Social reflete-se numa área transversal, porque, apesar de 

ter um propósito e conteúdos próprios, está inserida em todo o desenvolvimento educativo 

realizado no pré-escolar. É nesta área que a criança se relaciona consigo mesma, com os outros e 

com o mundo que a rodeia, tendo um processo de desenvolvimento de atitudes e valores que 

integram as bases de uma aprendizagem significativa ao longo da vida e de uma cidadania 

independente, consciente e recíproca. 

 A área de Expressão e Comunicação reflete-se numa área básica, ou seja, engloba 

diferentes formas de linguagem que são imprescindíveis para que a criança possa interagir com 

os outros em diferentes contextos. 

 A área de Conhecimento do Mundo está inserida: no relacionamento da criança com o 

seu corpo e da identificação do corpo físico dos outros; na observação de alguns animais e plantas 

do meio que a rodeia e no desenvolvimento de atitudes de respeito e cuidado pelos mesmos; no 

benefício pela exploração das características e particularidades dos objetos do quotidiano perante 

diferentes contextos ou situações; no respeito e segurança dos elementos do meio natural e 

demonstração de atitudes de proveito e gosto por atividades ao ar livre e que tenha conceitos 

temporais relativamente à rotina diária. 

 Durante o período da PES I foram desenvolvidas todas as diferentes áreas de conteúdo, 

mas muitas das vezes todas estas áreas estavam ligadas umas às outras, independentemente da 

atividade a ser realizada. 

 

2.1.Área de Formação Pessoal e Social 

 A área de “Formação Pessoal e Social” é uma área integradora, que engloba e tem como 

base outras, dada a importância da interação social e de um autoconceito positivo no 

desenvolvimento da identidade, da autonomia, dos valores, das atitudes e da capacidade de 

participação perante o grupo. Esta área aponta para um progresso de competências de autonomia, 

de construção da própria identidade, de participação perante o grupo, de socialização, de 

aprendizagem de espírito crítico e de interiorização de valores morais e cívicos. 

A educação para a cidadania relaciona-se também com o desenvolvimento 

progressivo do espírito crítico face ao mundo que rodeia a criança, incluindo 

nomeadamente os diferentes meios de comunicação com que contacta no dia a dia. 

               (ME, 2016, p.40) 

 Esta é uma área naturalmente inerente às diferentes atividades ou tarefas, ao longo dos 

diferentes dias/semanas. 

 Segundo as OCEPE (ME, 2016), nesta área as aprendizagens a serem promovidas são: 

desenvolver o respeito pelo o outro e pelas suas opiniões, num contexto de partilha e de 
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responsabilidade social; respeitar a diversidade e ser sociável com os outros; desenvolver uma 

ação crítica e de intervenção relacionada com o mundo que rodeia a criança; e conhecer e dar 

valor a manifestações do património natural e cultural, dando valor à necessidade da sua 

preservação. 

 As OCEPE (ME, 2016) salientam, para esta área, que se deve favorecer a autonomia, 

realçando o desenvolvimento do saber/estar, como sendo essencial para a independência, 

reforçando a autonomia, enquanto oportunidade de preferência e responsabilização da criança e 

do grupo em que está inserida 

 Todos os dias esta área estava presente, porque todos os dias se procedia à rotina que 

incidia no acolhimento, onde marcavam as presenças segundo a ordem alfabética dos nomes 

(Figuras 45 e 46), sendo feita uma recolha acerca do dia, mês, ano, estação do ano, horas e tempo 

em que nos encontrávamos. Esta rotina diária tinha como objetivos: conhecer as suas 

caraterísticas pessoais e a sua identidade social e cultural; saber cuidar de si e responsabilizar-se 

pela sua segurança e bem-estar; ir adquirindo a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões e 

assumir responsabilidades; ser capaz de participar nas decisões sobre o seu processo de 

aprendizagem; respeitar a diversidade e solidarizar-se com os outros; ser capaz de dizer o dia o 

mês e o ano no presente momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Área de Expressão e Comunicação 

 A área de “Expressão e Comunicação” incide nas aprendizagens relacionadas com o 

desenvolvimento psicomotor e simbólico, demarcando a perceção e o crescente domínio de 

diferentes formas de linguagem. 

Figura 45: Quadro das presenças 

Fonte: Própria 

Figura 46: Quadro da marcação da rotina diária 

Fonte: Própria 
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 Segundo as OCEPE (ME, 2016), esta é a única área que se divide em diferentes domínios, 

estando os mesmos interligados, porque todos eles se referem à aquisição e à aprendizagem de 

símbolos. Estes são como meios de relação com os outros, de recolha de informação e de 

sensibilização, indispensáveis para a criança expressar o seu próprio mundo interior e o exterior. 

 Na Educação Pré-Escolar a criança, muitas vezes, utiliza o imaginário para ultrapassar 

desafios, e a mesma deve proporcionar situações de distinção entre o real e o imaginário e também 

fornecer suportes de aprendizagem que permitam desenvolver a imaginação criadora como efeito 

de procura e de descoberta de soluções e explorações de diferentes “mundos”. 

 Os domínios que fazem parte desta área de conteúdo são: o domínio da educação física 

que consiste numa abordagem geral não especificando qualquer componente; domínio da 

educação artística que abrange diferentes linguagens, cujo objetivo determina a introdução de 

quatro subdomínios (artes visuais, jogo dramático/teatro, música e dança); domínio da linguagem 

oral e abordagem à escrita, que incide na relação em complementação de dois tipos de 

aprendizagem da língua, mas também a sua especificidade; domínio da matemática onde tem 

como principal função apresentar princípios globais que estão subjacentes à quatro componentes 

que integram as aprendizagens a realizar no mesmo. 

 

2.2.1. Domínio da Educação Motora 

 O principal objetivo neste domínio é estimular a criança para a aquisição de habilidades 

e destreza que lhe permitirão melhorar as suas capacidades cognitivas e de socialização. Todas 

estas aprendizagens podem contribuir para o aumento da autoestima e para o equilíbrio 

emocional, ficando a criança com uma sensação de bem-estar e satisfação pessoal. 

 O domínio da Educação Física pretende que a criança tenha oportunidade de fazer jogos 

que lhe possibilite desenvolver o corpo, através de atividades que trabalhem a parte dos gestos e 

exercícios psicomotores. 

 A educação física, no estágio do pré-escolar, era trabalhada e aplicada por um docente da 

área, mas tivemos oportunidade de pôr em prática uma aula (Apêndice A). Os exercícios (Figura 

47) que foram realizados com as crianças tiveram como objetivos: cooperar em situações de jogo, 

seguindo orientações ou regras; dominar movimentos que implicam deslocamentos e equilíbrios 

como: trepar, correr, saltitar, deslizar, rodopiar, saltar a pés juntos ou num só pé, saltar sobre 

obstáculos, baloiçar, rastejar e rolar; controlar movimentos de perícia e manipulação como lançar, 

receber, pontapear, lançar em precisão, transportar, driblar e agarrar.  
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2.2.2. Domínio da Educação Artística 

 O domínio da Educação Artística está dividido em quatro subdomínios: subdomínio das 

artes visuais; subdomínio do jogo dramático/teatro; subdomínio da música e subdomínio da 

dança. 

 Neste contexto, Stern menciona que não se deve ensinar educação artística, mas sim dá-

la a experimentar, recorrendo às necessidades das crianças. Segundo o mesmo autor, a educação 

artística “tem por objetivo criar uma disposição e condições nas quais a criança se torna capaz de 

aperfeiçoar faculdades criadoras de que está promovida naturalmente, e desenvolvê-las a um 

ponto extremo a fim de que lhe permitam exprimir-se totalmente” (1974, p.34). 

 Segundo as OCEPE (ME, 2016), a educação artística desenvolve-se através de estratégias 

que possibilitam à criança: apropriar-se progressivamente de diferentes técnicas e conhecimentos, 

através da exploração, experimentação e observação, utilizando-as de modo intencional nas suas 

produções; ensaiar formas de expressividade e soluções próprias, integrando e relacionando 

técnicas, materiais e meios de expressão para criar, recriar ou reinventar; contactar com obras de 

outros (colegas, artistas), de modo a desenvolver a capacidade de observação, interpretação e 

reflexão, comunicando os seus sentimentos pessoais e visão crítica, de modo a compreender a 

possibilidade de múltiplas leituras. 

 Estes subdomínios têm como objetivo proporcionar o desenvolvimento de diferentes 

capacidades no campo artístico, através de atividades que estejam presentes o estímulo de 

distintas formas de comunicação e expressão, refletindo-se na imaginação e estimulação da 

criatividade e do desenvolvimento de práticas artísticas individual ou em grupo.  

 Todos estes aspetos cooperam para a formação da criança, isto é, contribuem para o 

desenvolvimento sensorial, motor e afetivo e ainda ao nível da capacidade crítica que a criança 

vai adquirindo ao longo do tempo. 

 

Figura 47: As crianças a realizarem exercícios 

Fonte: Própria 
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2.2.2.1.Subdomínio das Artes Visuais 

 A arte visual é um dos métodos mais eficientes que a criança tem, não só de observar e 

manipular os materiais, como também de transmitir e comunicar a sua visão do mundo. 

 As crianças exploram naturalmente diversos materiais e instrumentos de artes visuais, 

mas algumas crianças chegam ao pré-escolar mais aptas que outras. Este subdomínio é importante 

para as crianças desenvolverem a motricidade fina. As atividades tornam-se situações educativas 

quando implicam um forte envolvimento da criança, traduzindo-se no prazer e desejo de explorar 

e de realizar um trabalho que considera acabado. 

 Nas artes visuais, o meio de representação e comunicação pode ser da iniciativa da criança 

ou proposta pelo educador, partindo das vivências individuais ou de grupo. As diferentes situações 

requerem uma organização adequada do espaço, um ambiente cuidado e são enriquecidas pela 

diversidade e qualidade dos materiais disponibilizados.  

 A disposição ordenada de materiais, a sua diversidade e acessibilidade são condições para 

que as crianças possam realizar o que desejam. Mas, para que façam essas atividades é necessário 

construir regras e aplicá-las em sala, com o cuidado dos materiais e a responsibilização pelo 

material coletivo, bem como o respeito pelo trabalho das outras crianças, e relaciona-se com o 

desenvolvimento pessoal e social. 

 Relativamente a este subdomínio, é de referir que as atividades apresentadas às crianças 

durante o estágio, proporcionou trabalhos com diferentes materiais, observando-os, explorando-

os, manipulando-os e transformando-os de modo a terem perceção própria no vínculo com os 

objetos de forma imaginária e criativa. Uma destas atividades, que está descrita numa planificação 

(Apêndice B), foi referente ao Dia Mundial do Pijama (Figura 48). Os principais objetivos da 

mesma eram: desenvolver a 

criatividade e o sentido 

estético; dialogar sobre o que 

executam e observam; 

explorar elementos 

expressivos da comunicação 

visual; apreciar diferentes 

manifestações de artes 

visuais, a partir da 

observação. 

 

 

 

Figura 48: Atividade do "Dia Mundial do Pijama" 

Fonte: Própria 
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2.2.2.2.Subdomínio da Dramatização 

 O subdomínio do jogo dramático/teatro está implícito nas diferentes formas de expressão 

e comunicação em que a criança através de gestos, palavras, movimentos do corpo, expressões e 

manipulação de objetos, apresenta situações reais, imaginárias ou de fantasia que são 

significativas para ela. 

 O jogo dramático e o teatro interligam-se, pois “considera-se que apresentam algumas 

características comuns: exploração de situações reais ou imaginárias; o que se está a representar 

ser a “realidade” no momento; assumirem papéis, construírem personagens e o enredo de uma 

situação ficcional” (ME, 2016, p.51). 

 O jogo simbólico também faz parte deste subdomínio, porque é uma atividade em que a 

criança, desde muito cedo, com o seu corpo consegue recriar experiências do seu dia a dia, 

situações imaginárias e utiliza a maior parte das vezes objetos concedendo-lhes diversos 

significados e utilidades, fantasiadas ou não. 

 A criança no pré-escolar imita ações ou pessoas, joga ao faz de conta expressando 

sentimentos, emoções e reflexões. 

 Assim, as imitações, as dramatizações, os jogos simbólicos, as ações imaginárias foram 

algumas das atividades propostas e desenvolvidas através de materiais diversos, desde fantoches, 

objetos, ferramentas, tecnologias, jogos educativos, entre outros. Em todas estas atividades esteve 

presente o corpo, pois é o principal elemento indutivo da comunicação, logo a criança deve 

conhecê-lo, cativá-lo, expressá-lo, articulá-lo e descobri-lo. 

 Uma das atividades desenvolvidas, como se pode observar numa das planificações 

(Apêndice C), foi enquadrada na temática da Lenda de São Martinho. A atividade consistiu numa 

pequena dramatização, em que inicialmente a história foi contada e explorada, mas também foi 

explorada a música sobre o tema. Depois as crianças, juntamente com as estagiárias, ensaiaram 

várias vezes a dramatização, para posteriormente ser apresentada, a outro grupo do mesmo nível 

(Figura 49). 

 Através desta atividade foi possível observar que as crianças conseguiram dar asas à sua 

imaginação colocando a personagem em prática. Desenvolveram a criatividade através da 

representação de uma história, trabalhada e explorada através de uma sequência de imagens e ao 

som da música alusiva ao tema. 

 

 

 

 

 



 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3.Subdomínio da Música 

 A música tem um papel importante no desenvolvimento da criança, sendo que desde que 

nasce são os sons que de imediato captam a sua atenção, como as vozes dos pais e dos familiares 

e do mundo que a rodeia. É através do que ouvimos que aos poucos vamos vocalizando os sons 

de forma a imitar a fala. 

 Hoje em dia, nas escolas, o ato de cantar é o mais utilizado para explorar a música. “O 

canto, na criança, é mais que uma simples imitação, e desperta nela qualidades musicais 

congénitas ou hereditárias: sentido do ritmo, da escola, dos acordes, até mesmo da tonalidade, 

etc” (Willems, 1970, p.21). 

 Desta forma, a música pode ser vista como um jogo lúdico. Segundo Piaget (1993) refere, 

as três dimensões presentes na música: jogo sensório-motor - uma vinculação do som e do gesto 

(exploração de sons e gestos); jogo simbólico - uma vinculação ao valor expressivo e à 

significação mesma do discurso musical (valor expressivo e a significação do discurso musical); 

e o jogo com regras - uma vinculação à organização e à estruturação da linguagem musical. (é a 

organização e a estruturação da linguagem musical). 

 A educação musical, nas OCEPE (ME, 2016), está subjacente ao saber fazer silêncio para 

escutar os outros e os que nos rodeiam, bem como reconhecer e reproduzir diferentes sons e ruídos 

da natureza, como, a água, o vento, os animais, entre outros, e do quotidiano, como, a campainha 

de casa, o telefone a tocar, ruído dos eletrodomésticos, entre outros. 

Figura 49: Atividade de Dramatização 

Fonte: Própria 
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 Durante o estágio foram desenvolvidas 

várias atividades onde as crianças tiveram 

oportunidade de cantar, aprender letras de 

canções, através da leitura de imagens, escutar 

músicas, escutar sons exteriores e interiores, 

articular gestos e movimentos. 

 Para trabalhar este subdomínio podemos 

verificar a planificação (Apêndice D) no qual 

foi abordado o tema “inverno”. Primeiramente, 

foi apresentado às crianças uma música sobre 

o inverno, ou seja, uma música que fala sobre 

características da estação do ano. Depois foi 

feita a elaboração da música (Figura 50), 

através de imagens para que as crianças 

pudessem associar as imagens às palavras. 

 Por último, foi solicitado às crianças para cantarem a música do inverno de diferentes 

maneiras, como por exemplo, a chorar, a rir, com tom baixo, com tom alto, entre outras formas. 

 

2.2.2.4.Subdomínio da Dança 

 A dança, como salienta Santos, et al. (2005), é um instrumento educacional que incide na 

aplicação de medidas que contribuem para o desenvolvimento psicológico, social, anatómico, 

intelectual, criativo e familiar. 

 Este subdomínio tem como objetivo criar vivências emocionais, promovendo o seu 

processo de ensino-aprendizagem, levando a criança a movimentar-se por si própria, a expressar-

se de forma livre, criando movimentações livres e espontâneas. 

 Nanni menciona que “a dança, ao tentar a possibilidade de estabelecer os parâmetros das 

dimensões corporais e suas relações afetivas poderá viabilizar uma proposta de trabalho a nível 

educacional, com vistas voltadas para a perspetiva (…): meu corpo, um ser no mundo, é a fonte 

inesgotável da minha possibilidade de relação significativa com o mundo” (2008, p.66). 

 Este subdomínio foi explorado em diferentes contextos, mas numa das atividades foi dada 

maior ênfase, como se pode observar na planificação (Apêndice E) sobre o tema “O Natal”. As 

crianças, juntamente com os adultos da instituição, realizaram uma festa para os pais referente ao 

tema e foi neste contexto que as crianças dançaram e contaram algumas músicas de Natal (Figuras 

51). 

Figura 50: Letra da Música do Inverno 

Fonte: Própria 
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2.2.3. Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

 Este domínio está inserido na Língua Portuguesa/Português nos outros ciclos, engoba não 

apenas na linguagem oral, como também a compreensão de texto escrito, lido ou transmitido pelos 

educadores e a iniciação da aprendizagem formal da leitura e escrita. 

 Segundo Silva (1999), existem várias fases neste domínio relativamente ao 

desenvolvimento da criança, tais como: na primeira fase antes da aprendizagem da leitura, as 

crianças vão aplicar uma estratégia global para identificar um número reduzido de palavras; numa 

segunda fase, por volta dos cinco e seis anos, os sujeitos identificam as palavras apoiando-se em 

índices parciais com início ou final de palavras, terminações de palavras mais longas e formas 

das letras de modo a selecionarem a resposta que melhor se adaptasse ao item escrito; na terceira 

fase o tempo de estratégia usada seria a recodificação fonológica, e esta manter-se-ia até aos oito 

anos. 

 Durante o estágio foram feitas planificações com atividades diversificadas de modo a 

proporcionar às crianças um desenvolvimento significativo na linguagem oral sendo ao mesmo 

tempo desenvolvidas estratégias, tais como: questionar, dialogar sobre regras a cumprir, 

distribuição de tarefas, contar e recontar histórias e acontecimentos, e resolver situações do dia a 

dia. 

 A criança aprende a transmitir, ao grupo e às pessoas com quem convive diariamente, as 

suas opiniões, ideias, atitudes e valores. 

 O material que está presente na sala de atividade, relativamente a esta área, encontra-se 

distribuído pelo “cantinho da leitura” e pela biblioteca da instituição. Nestes dois espaços, as 

crianças podem ter contacto com os livros, diversos dicionários, jornais publicados, revistas 

Figura 51: Atividade de dança 

Fonte: Própria 
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publicadas, jogos educativos, filmes, entre outras ferramentas de ensino que podem auxiliar no 

progresso da linguagem oral e escrita da criança. 

 Ao longo do estágio realizaram-se diversas atividades e pequenos momentos em relação 

a este domínio. Uma dessas atividades (Apêndice F) foi a leitura da história “O Sapo no Inverno”, 

através da projeção no quadro interativo. Depois de lida a história, foi feito um diálogo, 

questionando as crianças sobre a história e outras particularidades do “inverno”. Posteriormente, 

as crianças pintaram um sapo livremente (Figura 52), tendo em seguida que o decorar com roupas 

(Figura 53) de inverno. As crianças tiveram oportunidade de escolher as roupas livremente. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2.2.4. Domínio da Matemática 

 As OCEPE (ME, 2016) salientam que diversificar os materiais didáticos constitui 

estímulo apreciável para a eficácia dos processos de ensino das noções matemáticas. No geral 

todo o material ou ferramenta serve para aprender matemática.  

Figura 52: Pintar um sapo livremente 

Fonte: Própria 

Figura 53: Atividade da roupa de inverno 

Fonte: Própria 
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 Correia salienta que “a uma criança não se ensina matemática”, isto porque é necessário 

“colocá-la em situações de, por si mesmas, pode construir, ao seu nível, as primeiras estruturas 

lógico-matemáticas” (1993, p.59). 

 Nestas idades do pré-escolar, todo o material deve ser manipulado pelas crianças, porque 

permite desenvolver a correspondência, comparação e observação entre diferentes objetos, somar 

ou subtrair elementos, ter a perspetiva de quantidade e ter conhecimento da numeração escrita. 

 Tal como refere Dama et al., os materiais 

manipuláveis estruturados como “suportes de 

aprendizagem que permitem envolver os alunos numa 

construção sólida e gradual das bases matemáticas. No 

contacto direto com o material, as crianças agem e 

comunicam, adquirindo o vocabulário fundamental, 

associando uma acção real a uma expressão verbal” (2010, 

p. 43). 

 No estágio foram desenvolvidas diversas noções de 

matemática, como, números e operações, organização e 

tratamento de dados e geometria e medida. Estas noções 

foram trabalhadas através de diferentes atividades, também 

inseridas em outros domínios. Uma das atividades 

(Apêndice G) foi o “Jogo da Glória” (figuras 54). As crianças tiveram que utilizar o cálculo mental 

e o raciocínio para identificar quantidades, organização e tratamento de dados. 

 

2.2.3. Área do Conhecimento do Mundo 

 O desenvolvimento desta área através da descoberta, das ações, observações e ainda das 

reflexões, proporciona às crianças aprendizagens significativas. 

 No seguimento da atividade (Apêndice H) referente ao Halloween as crianças tiveram a 

oportunidade de explorar o procedimento do doce de abóbora, isto porque, a abóbora é um dos 

símbolos utilizados nesse dia para caracterizar um boneco (Figuras 55 e 56). E assim houve o 

aproveitamento do interior da mesma. Esta atividade foi feita pelas estagiárias com o auxílio dos 

cozinheiros da instituição. 

Figura 54: Jogo da Glória 

Fonte: Própria 
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 Neste contexto é importante que a criança concretize um papel de descoberta nas 

atividades práticas. A criança deve desenvolver a capacidade de observar, a vontade de explorar, 

o interesse de saber. 

 

3. Experiência de Ensino-Aprendizagem no 1º. CEB 

 A PES II teve duração de seis semanas (cada estagiária) e as duas primeiras semanas 

foram de observação. Estas semanas são fundamentais para conhecer o ambiente, a turma, o 

comportamento, compreender o funcionamento em sala e em toda a instituição. 

 No processo de observação foi possível verificar que a professora cooperante recorreu à 

utilização de meios informáticos, jogos e à leitura de histórias. 

 No 1.º Ciclo do Ensino Básico o professor é obrigado, nas suas planificações, a seguir os 

programas e metas curriculares estabelecidas pelo ME-Direção-Geral de Inovação e de 

Desenvolvimento Curricular. Estes documentos referidos anteriormente (Capítulo 1) contêm 

instrumentos que permitem ao professor planificar, tendo em conta os objetivos, os conteúdos, as 

atividades, as competências e as áreas que devem ser trabalhadas, nomeadamente, os Novos 

Programas de Português (2009) e de Matemática (2013), as brochuras do PNEP (Programa 

Nacional do Ensino do Português). 

 Roldão  refere que a planificação serve para: “planear acções de ensino eficazes implica 

assumir uma postura estratégica, isto é, conceber um percurso orientado para melhor forma de 

atingir uma finalidade pretendida, no caso, a aprendizagem de alguma coisa (conceitos, factos, 

relações competências, saberes práticos e muitos outros que integram os conteúdos curriculares) 

por um conjunto diversificado de alunos.” (2009, p.58). 

Figura 56: Momento da prova do doce de abóbora 

Fonte: Própria 

Figura 55: Corte da abóbora 

Fonte: Própria 
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 Para planificar é, ainda, essencial refletir acerca do que se vai concretizar e os processos 

utilizados para lecionar cada aula. Todos os dias é relevante que haja uma motivação inicial, ou 

seja, momentos em sala de aula com o objetivo de que o aluno se sinta motivado, curioso e atento 

a compreender, perceber e aprender os conteúdos das áreas curriculares. 

 Martins salienta que “a motivação como processo, é aquilo que suscita ou incita uma 

conduta, que sustém uma actividade progressiva, que canaliza essa actividade para um dado 

sentido” (2011, p. 29). Refere ainda que a motivação é “tudo o que desperta, dirige e condiciona 

a conduta”. Segundo Sprinthall & Sprinthall a motivação é “um termo psicológico geral usado 

para explicar comportamentos iniciados por necessidades e dirigidos para um objectivo” (1993, 

p.61). 

 A motivação inicial é tão importante como a interdisciplinaridade, sendo que durante o 

processo de ensino-aprendizagem esta última é uma vertente que permite ao professor interligar 

conteúdos de uma área para outra, não saindo do objetivo de cada área. Como refere Oliveira ”A 

interdisciplinaridade define-se como o encontro e a cooperação entre duas ou mais disciplinas, 

cada uma das quais empregando ao nível da teoria ou da investigação empírica os seus próprios 

esquemas conceptuais, a forma de definir os problemas e os seus métodos de investigação, 

distinguindo-se da transdisciplinaridade, na qual o contacto e a cooperação entre as diversas 

disciplinas se faz pela adoção do mesmo conjunto de conceitos fundamentais ou método de 

pesquisa, ou seja, do mesmo paradigma científico.” (2017, p. 7). 

 Ao longo das regências foram utilizadas diversas estratégias e para tal também foram 

utilizados diferentes materiais estruturados e não estruturados. Estes materiais e os recursos 

aplicados, dentro ou fora de sala de aula, constituem auxílios para ensinar e aprender. Os materiais 

deverão ser chamativos, coloridos, vistosos, manipuláveis, diversificados, o mais real possível e 

atraentes para os alunos.  

 Caldeira que define os materiais manipuláveis como “objectos ou coisas que o aluno é 

capaz de sentir, tocar, manipular e movimentar. Podem ser objectos reais que têm aplicação no 

dia-a-dia ou podem ser objectos que são usados para representar uma ideia” (2009, p.58). 

 No que concerne à avaliação, esta foi feita diretamente através da observação de 

comportamentos, empenho e diálogo com os alunos. Também foi feita uma avaliação indireta 

através da realização de fichas e fotografias. Em ambas as vertentes, de avaliação, foram 

considerados os desenvolvimentos e as aprendizagens de cada aluno e do grupo. 

 “A avaliação formativa gera medidas pedagógicas adequadas às características dos alunos 

e às aprendizagens a desenvolver e recorre a dispositivos de informação detalhada sobre os 

desempenhos” (Dec. Lei nº17/2016, nº 3, artº 25). 
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 De acordo com Caldeira (2009, p.127), “toda a ação do aluno é avaliável”, isto significa 

que a cooperação, a confiança, a responsabilidade, a participação, o raciocínio, a comunicação, a 

aquisição e a compreensão, também devem ser alvo de avaliação.  

 A avaliação de conhecimentos deve ter como principais objetivos: orientar e motivar a 

aprendizagem, clarificando os resultados esperados; avaliar os resultados de aprendizagem de 

cada aluno; ajudar a programar o volume de trabalho individual do aluno. O professor tem que 

saber o que é realmente importante avaliar, deve saber como avaliar os alunos e como a avaliação 

é feita.  

 De acordo com Boggino a “avaliação pode ser considerada como uma estratégia de ensino 

que permite reconhecer as teorias infantis e as hipóteses formuladas pelos alunos, os erros 

construtivos que cometem na resolução das tarefas e, em geral, os saberes previamente 

aprendidos. Tudo isto facilita as intervenções pedagógicas do docente, dado que possibilita o 

ajustar de estratégias didáticas às possibilidades de aprendizagem dos alunos e à complexidade 

do objeto de conhecimento” (2009, p.80).  

 Ensinar envolve, sempre, avaliar as capacidades e saberes dos alunos, para que desta 

forma os alunos consigam ir reestruturando conhecimentos e, assim, diminuindo a distância que 

os separa dos conteúdos curriculares.  

 De seguida apresenta-se uma breve descrição de cada área desenvolvida e uma 

exemplificação, de cada uma, incluindo as planificações respetivas que se encontrarão nos 

apêndices inerentes ao relatório de PES II. 

 

3.1.Área Curricular de Português 

 O programa de Português do 1º Ciclo do Ensino Básico está dividido por domínios: a 

oralidade, a leitura e a escrita, educação literária e gramática. 

 Para uma maior orientação, nestes domínios, estão presentes os indicadores de 

desempenho e os respetivos conteúdos.  

 Tal como salienta o programa de Português do 1.º Ciclo do Ensino Básico (2016, p.7), no 

que diz respeito à oralidade podemos referir que a linguagem oral tem uma função prática 

indispensável na vida humana e social. A relação de comunicação, no primeiro ano, ocorre por 

meio de troca de experiências interpessoais com familiares e professores.  

 Desde muito cedo a criança utiliza a linguagem oral para comunicar. Antes de falar com 

fluidez, estas já são capazes de utilizar a linguagem oral para diversos fins: pedir, solicitar 

determinadas ações ou objetos, e expressar seus sentimentos, perguntar ou explorar o mundo à 

sua volta. Da mesma forma, mesmo antes de falar, a criança já começa a entender a fala das 
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pessoas que estão a interagir com ela. No entanto, a compreensão da linguagem é mais abrangente 

que a capacidade de falar, e ocorre antes mesmo que a criança possa se expressar oralmente. 

 Este domínio divide-se em dois subdomínios: a compreensão do oral e a expressão oral. 

Tal como refere Reis et al “A compreensão do oral é a capacidade para atribuir significado a 

discursos orais em diferentes variedades de português. Esta competência envolve a receção e a 

descodificação de mensagens por acesso a conhecimento organizado na memória.” (2009, p.16). 

Esta tem como objetivos: reconhecer, selecionar, interpretar, antecipar, inferir e reter informação 

necessária para uma favorável aprendizagem. O mesmo autor refere que “Na expressão oral 

podemos referir a capacidade para produzir sequências fónicas dotadas de significado e 

conformes à gramática da língua. Esta competência implica a mobilização de saberes linguísticos 

e sociais e pressupõe uma atitude cooperativa na interação comunicativa, bem como o 

conhecimento dos papéis desempenhados pelos falantes em cada tipo de situação” (2009, p.16). 

Esta tem como objetivos planificar e  conduzir o discurso.  

 Rodrigues (2012) menciona que a leitura é fundamentalmente um ato cognitivo, o que 

significa que a perceção que se tem da tarefa de ler e dos seus objetivos desempenha um papel 

determinante, pois é esta compreensão que vai tornar operacionais e eficazes as outras 

competências para a leitura. Assim, um bom leitor é aquele que, ao fomentar as operações de 

tratamento linguístico ao nível lexical e sintático de forma automática, vai, também, focar a sua 

atenção para a construção de um modelo de texto, interpretando-o.  

 Ler é descodificar, extrair o significado da escrita, daí que a leitura seja vista como um 

processo interativo entre o leitor e o texto, através do qual o primeiro reconstrói o significado do 

segundo. 

 A leitura ajuda a criança a construir a sua identidade, a sua relação com o mundo e a 

tornar-se num ser ativo e tolerante. A leitura permite-lhe a transposição de universos, a vivência 

de outros modos de ser, a resolução de conflitos interiores e de problemas de ordem psicossocial.  

 A escrita é um processo manual pelo qual se traduz aquilo que se passa cognitivamente, 

é um processo através do qual comunicamos sob a forma de escrita. Antes de escrever a criança 

tem que estruturar o seu pensamento de forma a transmiti-lo com coerência e clareza. 

 A partir de situações concretas e vivenciadas, o pai ou educador deve proporcionar 

momentos de estimulação que levem ao desejo da expressão escrita, utilizando e diversificando 

estratégias de ensino-aprendizagem. Uma dessas estratégias que poderá ajudar o aluno no 

processo de ensino-aprendizagem é a realização de ditados em sala de aula ou pelos seus pais.  Os 

ditados ajudam os alunos no conhecimento de palavras pela identificação dos erros ou até mesmo 

por descoberta.  
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 A leitura requer menos custos de processamento que a escrita, visto que, na leitura, o 

sujeito não tem que planear o seu discurso, limita-se simplesmente a processar (ler) informação 

dada por outrem. Assim, podemos concluir que a escrita é um processo muito mais ativo que a 

leitura e que exige por parte do sujeito um esforço superior. 

 Durante o estágio, neste nível de ensino (3º ano), foram considerados os principais 

objetivos da leitura e da escrita: desenvolver a consciência fonológica e operar com fonemas, 

conhecer o alfabeto e os grafemas, ler em voz alta palavras, pseudo-palavras e textos, ler textos 

diversos, organizar a informação de um texto lido, desenvolver o conhecimento da ortografia e 

desenvolver conteúdos gramaticais. 

 Ao longo das regências foram utilizadas diferentes estratégias e recursos. Procurou-se 

estimular, o gosto pelo ouvir e falar, escrever e ler, tal como se pode observar no exemplo a seguir 

descrito (Apêndice I). Uma das aulas de Português, como motivação inicial foi feita a continuação 

da leitura de uma história, através de um “Guarda-Chuva”, do livro As aventuras de Pinóquio, de 

Collodi (Figuras 57 e 58). Cada parte dividida do Guarda-Chuva correspondeu a uma ação da 

história.   

 Depois da leitura realizou-se um diálogo sobre os acontecimentos da história e por fim 

resolveram uma ficha de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Área Curricular de Matemática 

 Segundo Oliveira no decorrer dos anos, a Matemática tem sido ensinada obrigando o 

aluno a estudar e resolver problemas fora da sua realidade e, até sem aplicação no seu quotidiano. 

“Tal ensino é remanescente do método tecnicista onde se ensinavam técnicas para o aluno 

Figura 57: Guarda-chuva 

Fonte: Própria 

Figura 58: Atividade do Guarda-chuva 

Fonte: Própria 
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aprender, a partir do memorizar, se contrapondo aquela que considera o conhecimento em 

constante construção” (Oliveira, 2007, p.85). 

 Tal como está descrito no Programa de Matemática do Ensino Básico (2016, p.2) as 

finalidades desta disciplina são: a estruturação do pensamento, ou seja, “o trabalho desta 

gramática contribui para alicerçar a capacidade de elaborar análises, objetivos, coerentes e 

comunicáveis. Contribui ainda para melhorar a capacidade de argumentar, de justificar 

adequadamente uma dada posição e de detetar falácias e raciocínios falsos em geral.”; a análise 

do mundo natural que incide numa “compreensão adequada de grande parte dos fenómenos do 

mundo que nos rodeia, isto é, a uma modelação dos sistemas naturais que permita prever o seu 

comportamento e evolução”; e a interpretação da sociedade o que significa que “o método 

matemático constitui-se como um instrumento de eleição para a análise e compreensão do 

funcionamento da sociedade.”. 

 Ernest (1996) apresenta a sua perspetiva sobre a diferença do papel do professor e do 

aluno no método de descoberta guiada, na resolução de problemas e na abordagem investigativa. 

A tabela seguinte descreve esses métodos apresentados por Ernest (1996, p.32). 

 

Método Papel do Professor Papel do Aluno 

Descoberta Guiada Formula o problema ou 

escolhe situação com o 

objetivo em mente. 

Conduz o aluno para a solução 

ou objetivo. 

Segue a orientação. 

Resolução de Problemas Formula o problema. 

Deixa o método de solução em 

aberto. 

Encontra o seu próprio 

caminho para resolver o 

problema. 

Abordagem Investigativa Escolhe uma situação de 

partida (ou aprova a escolha 

do aluno). 

Define os seus próprios 

problemas dentro da 

situação. 

  Quadro 7: Comparação de métodos de ensino de matemática 

  Fonte: Ernest (1996, p.32) 

 

 Para abordar o conteúdo referente às unidades de medida e ao perímetro foi feita uma 

atividade (Apêndice J), em que consistiu na apresentação e explicação alusiva ao círculo. 

 Primeiramente foi recorrido à explicação do conceito de círculo, depois ao conceito de 

circunferência. Os alunos tiveram que identificar uma “superfície esférica” como o conjunto de 
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pontos do espaço a uma distância dada de um ponto nele fixado, utilizar corretamente os termos 

“centro, raio e diâmetro”, identificar a parte interna de uma circunferência e identificar um 

“círculo” como a reunião de uma circunferência com a respetiva parte interna. Para compreensão 

destes conceitos foi pedido aos alunos para realizarem um poster feito à mão, por cada aluno, ou 

seja, os alunos tiveram uma folha A4 onde desenharam uma coluna e escreveram as três 

definições lecionadas e à frente de cada definição colaram uma demonstração de cada uma. 

 Para esta atividade foi possível fazer a interdisciplinaridade com a área de expressão e 

educação plástica. 

 

3.3.Área Curricular da Expressão e Educação 

 Esta área é subdividida em quatro expressões, como a expressão e educação físico-

motora, a expressão e educação musical, a expressão e educação dramática e a expressão e 

educação plástica. As expressões estão todas interligadas entre si. Todas estas expressões 

facilitam na compreensão do meio que rodeia a criança/aluno. Cada uma delas tem características 

diferentes, mas ao mesmo tempo remete para o desenvolvimento das crianças em diferentes níveis 

e processos de ensino-aprendizagem. As expressões estão divididas em quatro: expressão e 

educação plástica, expressão e educação musical, expressão e educação dramática/teatro e 

expressão e educação físico motor.  

 

3.3.1. Área Curricular da Expressão e Educação Físico- Motora 

 A Expressão Físico-Motora é uma área curricular fundamental para o desenvolvimento 

global do aluno, em especial na aprendizagem de agilidades motoras, hábitos e atitudes 

imprescindíveis para uma vida ativa e participativa. 

 No 1° Ciclo de Educação Básica, os alunos desempenham uma dupla função: a de “meio” 

e a de “fim“, pois no programa de Expressão e Educação Físico Motora é evidenciado o papel das 

atividades físicas na Expressão Motora como um “meio“, porque cada uma das atividades oferece 

possibilidades de a criança adquirir novas competências, novas maneiras de ser, de se descobrir e 

de encontrar vias de relação e de síntese de diferentes conhecimentos e interesses, e como “fim“, 

porque cada atividade é uma matéria de ensino (tem um objeto específico), a qual deve ser 

aprendida dentro da sua especificidade. 

 Estas crianças (com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos) ao longo do tempo 

vão alcançando a maturidade do controlo motor. Os movimentos grosseiros que qualificam o 

escalão etário anterior, vão aperfeiçoar-se, tornando-a mais controlada, ágil e eficaz.  

 Barreiros (2007) defende que para as crianças poderem controlar os movimentos do corpo 

é necessário que tenham atingido um grau de maturação neurológica suficiente. Siedentop (2011) 
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salienta que algumas crianças têm alguma dificuldade em controlar os grupos musculares, 

demonstrando movimentos involuntários ligados, que lhe afetam o equilíbrio e a organização 

motora. À medida que a criança cresce, a marcha torna-se mais ritmada e segura, desaparecem os 

movimentos involuntários dos braços e mãos; o domínio do equilíbrio do corpo é notável.  

 A eficácia crescente como o agarrar da bola com as duas mãos, demonstra que a 

capacidade de programar as respostas motoras de acordo com as informações visuais é cada vez 

maior. É crescente a capacidade de se orientar no espaço, de estabelecer relações temporais e de 

se aperceber das relações espaciais entre as pessoas e os objetos. 

 Os jogos e os exercícios são uma forma de estimular a motivação do aluno, desenvolver 

a sua capacidade cognitiva e de concentração, além de serem uma fonte de inspiração e 

divertimento.  

 Relativamente a esta área os alunos, durante a nossa regência, tiveram a oportunidade de 

praticar natação nas Piscinas Municipais da Guarda e ainda conseguimos lecionar algumas aulas 

de Expressão Físico Motora. Numa das aulas, os alunos dançaram ao som de músicas utilizando 

diversas coreografias elaboradas pela professora. Assim, os alunos utilizaram o corpo como meio 

de movimentação para dançar e realizar passos simples, mas com ritmo e coordenação. 

 

3.3.2. Área Curricular da Expressão e Educação Musical 

 O Programa e Metas Curriculares de Expressão Musical, refere que é “Através do corpo 

em movimento, de uma forma espontânea ou nos jogos de roda e nas danças - formas mais 

organizadas do movimento — as crianças desenvolvem potencialidades musicais múltiplas” 

(2004, p.25). 

 Esta área disciplinar participa em todas as áreas de aprendizagem, incluindo o domínio 

psicomotor (desenvolvimento de competências), o domínio cognitivo (aquisição de 

conhecimento), e também de uma forma particular e significativa, o domínio afetivo, incluindo a 

apreciação musical e a sensibilidade. 

 O mesmo programa salienta que a participação em projetos pessoais ou de grupo permitirá 

ao aluno desenvolver, de forma pessoal, as suas capacidades expressivas e criativas e que os jogos 

de exploração e vivências musicais são pontos fundamentais de partida para a aquisição de 

conceitos que enriquecem a linguagem e o pensamento musical. 

 Segundo Sousa “A expressão musical assenta num trabalho de exploração de sons e 

ritmos, que a criança produz e explora espontaneamente e vai aprendendo a identificar e a 

produzir, com base num trabalho sobre os diversos aspectos que caracterizam os sons (…). A 

expressão musical está intimamente relacionada com a educação musical que se desenvolve, na 
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Educação Pré-Escolar, em torno de cinco eixos fundamentais: escutar, cantar, dançar, tocar e 

criar” (2014, pp.7-8). 

 Nos tempos de hoje a música desempenha um papel essencial na cultura da sociedade. O 

aluno tendo contacto com a diversidade de sons, que estão à sua volta, constrói um aglomerado 

de informação, facilitando a interação com todos os que interferem no seu processo educativo. 

 Willems (1970) realça três objetivos para a expressão musical: desenvolver na criança o 

amor pela música e a alegria em praticá-la; gerir todas as possibilidades para o aluno aprender 

música, e por último favorecer a prática musical, no desenvolvimento do aluno. A música 

contribui para o crescimento absoluto do aluno, quer ao nível afetivo sensorial, mental, físico e 

espiritual. 

 Nesta área, durante o estágio não tivemos muita oportunidade de desenvolver atividades, 

porque a instituição possuía um professor da área, contudo em outras áreas, como por exemplo 

na área de Estudo do Meio (Apêndice K) foi possível trabalhar, como estratégia, a reprodução de 

músicas. 

 

3.3.3. Área Curricular da Expressão e Educação Dramática 

 Na área da Expressão Dramática/Teatro facilita a forma e meios expressivos, desenvolve 

aptidões construtivas, estéticas, físicas, práticas relacionais, culturais e cognitivas “não só ao nível 

dos saberes específicos, mas também ao nível da mobilização e sistematização de saberes 

oriundos de outras áreas do conhecimento” (Currículo Nacional do Ensino Básico, 2007, p.177). 

 A expressão dramática remete para momentos de fantasia do aluno de expressão, de 

criação, de imaginação e de relacionamento social. O aluno, neste ramo de atividades, cria o 

próprio mundo de ilusão, ligando-se ao ambiente criado pela sua imaginação e identificando-se 

com a figura que criou. Assim, é através destas atividades que o aluno se amplifica, enche-se, 

desenvolve a sua personalidade e desenvolve as suas habilidades mostrando o seu potencial. 

 Segundo Almeida “Aos “8-9 anos” possuem a capacidade de integrar no Jogo dramático 

de representação de obras (dramatização). Imaginam e orientam as dramatizações, desde fábulas, 

histórias, canções, etc. e deixam de utilizar adereços, enquanto elementos de motivação para as 

suas dramatizações.” (2012, p.11). 

 As crianças utilizam naturalmente a linguagem dramática nos seus jogos 

espontâneos. As atividades de exploração irão permitir que desenvolvam, de forma 

pessoal, as suas possibilidades expressivas utilizando o corpo, a voz e o espaço e os 

objetos. 

(ME, 2004, p.78). 

 Esta área de conteúdo permite: criação, expressão, imaginação e comunicação. Incidindo 

no indivíduo no seu todo, suportando constituintes emotivos, técnicos e intelectuais. A imitação 
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também está presente e é essencial, nesta área, porque é através dela que o aluno transmite os seus 

saberes sobre o mundo que o rodeia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Durante o estágio, na área de Português foi realizada a atividade Teatro de Papel 

(Apêndice L) que consistiu na leitura de uma história O Fato Novo do Sultão de Guerra Junqueiro 

(Figuras 59 e 60). Ler e ouvir obras literárias para a infância e textos da tradição popular é 

essencial na vida da criança/aluno. Depois do teatro houve uma exploração e realização de 

algumas questões relacionadas do mesmo. 

 

3.3.4. Área Curricular da Expressão e Educação Plástica 

 O programa do 1.º Ciclo de Expressão Plástica está dividido por três blocos, tais como: 

Bloco 1 – Descoberta e Organização Progressiva de Volumes que se divide em vários temas como 

Modelagem e Escultura e Construções; Bloco 2 – Descoberta e Organização Progressiva de 

Superfícies que se divide em vários temas como o Desenho ( desenho de expressão livre e 

atividade gráficas sugeridas) e a Pintura (pintura de expressão livre e atividades de pintura 

sugerida); Bloco 3 – Exploração de Técnicas Diversas de Expressão que se divide em vários temas 

como o Recorte, Colagem, Dobragem, Impressão, Tecelagem e Costura, Fotografia, 

Transparências e Meios Audiovisuais e Cartazes. 

 A diversificação de materiais permite aos alunos desenvolvimentos quer a nível interior 

como exterior ao expressarem-se livremente, desenvolver a imaginação, a criatividade, a destreza 

manual e a manipulação de diferentes materiais, como por exemplo, texturas, cores, tamanhos, 

entre outras. 

Figura 59: Teatro – O Fato Novo do Sultão 

Fonte: Própria 

Figura 60: Teatro – O Fato Novo do Sultão 

Fonte: Própria 
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 Segundo Sousa (2003) as crianças analisam naturalmente distintos materiais e 

instrumentos de expressão plástica, isto compromete um autodomínio da motricidade fina que a 

relaciona com a expressão motora. Considerar o processo de exploração e descoberta de diferentes 

possibilidades e materiais supõe que o professor desperte construtivamente o desejo de 

aperfeiçoar e fazer melhor. O desenho, pintura, digitinta, rasgagem, recorte e colagem são técnicas 

de expressão plástica comuns no 1.º CEB. 

 A expressão plástica enquanto centro 

de representação e comunicação, pode ser da 

iniciativa da criança ou proposta pelo 

professor, partindo das vivências individuais 

ou de grupo. 

 Através desta área é possível fazer 

interdisciplinaridade com outras áreas de 

conhecimento. 

 Tal como referido anteriormente, foi 

realizada uma atividade (Apêndice J referido 

anteriormente) recorrendo à educação e expressão plástica. As crianças tiveram que utilizar 

diferentes materiais para elaborar um poster (Figura 61), tais como: tesoura, cola, linha de cor, 

plasticina de cor, lápis de cor, canetas, entre outros. 

 

3.4.Área Curricular de Estudo do Meio 

 De acordo com Silva (2016) , esta área promove o desenvolvimento e construção de 

noções espaciais e sociais, dado que explora todos os níveis do conhecimento humano, desde a 

experiência sensorial até às conceções mais abstratas. Esta pretende ainda a concretização de 

atividades práticas e trabalho no exterior, ou seja, de campo, com o objetivo de reconhecer a sua 

relevância na observação de fenómenos. 

 Segundo o M.E., o Estudo do Meio é entendido como “um conjunto de elementos, 

fenómenos, acontecimentos, factores e ou processos de diversa índole que ocorrem no meio 

envolvente e no qual a vida e a acção das pessoas têm lugar e adquirem significado” (2007, p.75). 

 Nesta área é possível utilizar diferentes estratégias que possam estimular os alunos na 

observação, na manipulação, na curiosidade da realização dos fenómenos, na concretização de 

experiências para explicar os fenómenos, no diálogo que é feito sobre o mesmo e no trabalho de 

análise e conclusão das tarefas concretizadas. 

 Cozza e Santos referem que “O Estudo do Meio propicia a possibilidade de conhecer e 

aprender outros modos de vida, entrar em contato com diferentes leituras do mundo, ter a 

Figura 61: Atividade do poster 

Fonte: Própria 
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experiência prática dos conhecimentos aprendidos em sala de aula, desenvolver a linguagem 

escrita e a linguagem visual, desenvolver o nível de atenção e observação no processo de 

elaboração de registos, desenvolver a capacidade de obter e selecionar informações, rever atitudes 

e valores individuais e do grupo” (2004, p.14). 

 Uma das atividades (Apêndice K referido anteriormente) trabalhadas incidiu no tema 

astros. Para esta atividade foi feita a demonstração de uma pequena música e um vídeo alusivo ao 

tema.  

 Contudo, através da Expressão e Educação Musical os alunos aprenderam os astros e 

ainda assim através da visualização do vídeo foram lecionados os temas das estações do ano e os 

movimentos da Terra. 
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4. CAPÍTULO III - Ensinar o Conceito de Ser Vivo com 

Recurso à Termografia Aplicada à Árvore  
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1. Introdução 

A desflorestação dos ecossistemas a nível mundial tem levado a problemáticos 

desequilíbrios ambientais locais e globais, com risco de comprometer o presente e o futuro da 

ecosfera. As práticas comportamentais da humanidade têm tido um contributo significativo na 

rotura do equilíbrio nas inter-relações ecológicas e cujo impacte ambiental deixa à humanidade 

preocupantes desafios de compromisso com a procura de respostas e soluções. Neste projeto, a 

escolaridade obrigatória pode desempenhar um papel relevante.  

No sistema educativo português (Lei nº 46/86 de 14 de outubro, art.7º, p. 3069), o 1º ciclo 

do ensino básico, com duração de 4 anos, tem caráter universal, obrigatório e gratuito. O currículo 

do 1º ciclo do ensino básico engloba como áreas disciplinares: Português, Matemática, Estudo do 

Meio, Expressões artísticas e físico-motora. Espera-se que a criança adquira as bases do 

conhecimento científico, tecnológico e cultural, que lhe vão permitir compreender a natureza e a 

sua inserção na sociedade. Este ensino básico rege-se por um currículo formal próprio e cada área 

possui um programa curricular.   

 Revisitando a “Organização Curricular e Programas” na área curricular “Estudo do 

Meio”, constata-se que parte do pressuposto de “As crianças deste nível etário apercebem-se da 

realidade como um todo globalizado, “estabelecendo como princípios orientadores:  

como uma área para a qual concorrem conceitos e métodos de várias disciplinas 

científicas como a História, a Geografia, as Ciências da Natureza, a Etnografia, entre 

outras, procurando-se, assim, contribuir para a compreensão progressiva das inter-

relações entre a Natureza e a Sociedade. 

Por outro lado, o Estudo do Meio está na intersecção de todas as outras áreas do 

programa, podendo ser motivo e motor para a aprendizagem nessas áreas.  

(ME, 2014, p.101) 

Constitui objetivo pedagógico, na área curricular de “Estudo do Meio”, conhecer o 

conceito de ser vivo e compreender as relações ecológicas dos seres vivos existentes nos 

ecossistemas naturais. Diversos estudos (Martins et al, 2007; Sá, 2002) têm vindo a corroborar o 

princípio de que o processo educativo na área de ciências, no início da escolaridade, através da 

procura de explicação para as situações do meio envolvente que a rodeia, proporciona à criança a 

construção significativa das suas conceções e que estas ao enraizar-se vão condicionando a sua 

forma de pensar e atuar. Se é um facto que a ecosfera enfrenta sérios riscos, comprometedores da 

sua sustentabilidade, então é necessário desenvolver competências que proporcionem o exercício 

de cidadania pró-ambiente. Isto é, a criança deve compreender que faz parte integrante, como 

todos os outros seres vivos, da ecosfera, depende dela, não podendo ter uma conceção utilitária 

da natureza (conceção antropocêntrica). A adaptação da conceção ecocêntrica deverá suscitar, 

nestas crianças, a vontade de contribuir, com as suas atitudes e práticas, na procura de respostas 
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e soluções para os preocupantes problemas ambientais. Ora, a aprendizagem em ciências deve ter 

importância social, pelo que alfabetização científica e cidadania interligam-se. 

Face à relevância da educação ecocêntrica das crianças como via para o desenvolvimento 

de atitudes de valorização e preservação das árvores, este estudo assenta nas seguintes premissas:  

(i)       O ensino de ciências, na área curricular de “Estudo do Meio”, deve estar ligado 

aos problemas reais do meio;  

(ii)       A desflorestação da ecosfera constitui um grave problema ambiental; 

(iii) Os recursos didáticos e a metodologia de ensino condicionam as aprendizagens dos 

alunos. 

Os recursos didáticos e sua exploração didática são particularmente relevantes quando se 

trata de ensinar e aprender conceitos científicos complexos. Se o recurso didático "imagem" 

consegue mostrar o "mundo oculto" dos seres vivos, pode constituir um recurso pedagógico 

relevante no ensino de conceitos complexos que implicam abstração. Os termogramas - imagens 

obtidas através da tecnologia de termografia por infravermelhos (TIV) - permitem-nos observar, 

de uma forma real, a particularidade deste "mundo oculto" dos seres vivos. A temperatura 

("mundo oculto") é também uma característica fisiológica da árvore.  Com base na radiação 

térmica emitida pelos objetos, a TIV é uma técnica de diagnóstico não destrutiva, sem contato e 

sustentável (não geradora de resíduos) que permite avaliação da temperatura superficial. 

Considerando o exposto, este estudo centra-se no ensino da ciência, especificamente na 

área curricular de Estudo do Meio, abordando o conteúdo "ser vivo árvore ". Segue a abordagem 

sócio-construtivista da aprendizagem. Recorre à temperatura como uma característica fisiológica 

comum aos seres vivos.  

Assim, este estudo assenta na seguinte questão de investigação: 

(i) Haverá contributos efetivos da termografia por infravermelhos na educação ecocêntrica, 

em relação às árvores, de crianças a frequentar a o 1º ciclo do ensino básico? 

Tendo-se definido os seguintes objetivos para o estudo: 

(a) Construir, aplicar e analisar uma intervenção didática-pedagógica (IDP) de ensino de 

conceitos relativos ao “ser vivo árvore”, suportada por guiões didáticos de registo de 

conceções, atitudes e motivações/expectativas; 

(b) Verificar a eficácia da exploração de termogramas, como recursos didáticos, nas 

aprendizagens do conteúdo curricular “ser vivo árvore” para o desenvolvimento de 

atitudes pró-árvore.  
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2. Contexto Teórico 

Da escola, enquanto contexto de educação, espera-se que articule e integre o ensino 

curricular nos problemas reais do ambiente e da sociedade em geral. Ao professor pede-se que 

seja orientador e facilitador dessas aprendizagens. A escola é a instituição propícia e capaz de 

educar neste sentido. 

No currículo nacional português para o ensino básico destaca-se o papel da educação em 

ciência no desenvolvimento de competências necessárias para responder aos atuais complexos 

problemas ambientais. Para Sá (1994, p.29): 

a ciência, estrutura dinâmica em permanente evolução constitui um instrumento 

privilegiado de estimulação do espírito humano, importante para o cidadão comum, 

enquanto parte integrante do seu desenvolvimento intelectual, em vista da 

compreensão do mundo em que vivemos e da capacidade de resolver de forma crítica 

os problemas cada vez mais complexos de hoje. 

Enquadra-se, assim, a educação em ciências no referencial sóciocontrutivista da 

aprendizagem, o que requer do professor o relevar, nas suas práticas pedagógicas, da criação de 

ambientes de aprendizagem que atendam e valorizem o contexto sociocultural. É nos contextos 

sociais, nas relações e interações com os outros, que a criança vai construindo o conhecimento de 

si própria, do mundo e dos valores. Na perspetiva sóciocontrutivista da aprendizagem de ciências 

assume papel crucial a perspetiva de ensino por mudança conceptual, alicerçada na (re)construção 

das conceções através do envolvimento nos processos de ensino. 

Dos estudos de Vygotsky (1996) sobre o processo de construção das conceções 

científicas, destaca-se a relevância dada à organização do processo de ensino-aprendizagem a 

partir de situações-problema reais e significativos para o aprendente. Estas tarefas que deverão 

ser desafiantes, estimulantes, experienciais/manipuláveis, sequenciais e potenciar, entre outros, a 

formulação de hipóteses, sínteses e análise.  

Ora, ensinar ciências com a preocupação de ligação com contextos/problemas reais do 

meio significou, neste estudo, o desafio de desenvolver aprendizagens propositivas sobre a árvore.  

Salienta-se a necessidade de implicar todos, na tomada de consciência e na escolha livre, 

informada e responsável, dos comportamentos individuais e coletivos a adotar em relação às 

graves problemáticas ambientais. Na Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020, de 

Portugal, pode-se ler “as escolhas e comportamentos individuais e coletivos concorrem para um 

Ambiente mais saudável para a vida humana” (Agência Portuguesa do Ambiente, 2017, p.15). 

Ora, o professor neste processo poderá ter um papel relevante. 

Segundo Vásquez-Alonso e Manassero-Mas (1997), a atitude do professor, no processo 

de ensino-aprendizagem, é condicionante da motivação, do interesse e do empenho dos alunos. 
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 Ao processo de ensinar está subjacente um conjunto de opções metodológicas, de 

estratégias e de recursos didáticos. O papel do professor em todo este processo é crucial, bem 

como a adequação dessas opções aos objetivos educacionais estabelecidos, e a sua 

operacionalização que, por sua vez, condicionarão, de forma retroalimentada, todo o sucesso do 

processo de ensino-aprendizagem. Sendo o professor o mediador das aprendizagens 

escolares/curriculares, este deverá assumir o desenvolvimento da educação em ciências voltada 

para a conjugação, na perspetiva de indissociação, da dimensão instrutiva com a educativa, em 

relação ao que se ensina, procurando que as aprendizagens conceituais curriculares de ciências 

sejam indissociáveis do desenvolvimento de atitudes pró-ambiente. 

O professor, sendo o elemento do grupo que interpreta as observações das ações e das 

manifestações de cada criança/da turma, deve criar uma cultura do qual o aprender ciências está 

vinculado à consciencialização, à capacidade de avaliação e ao desejo pessoal de ações em relação 

às problemáticas ambientais. Ou seja, articular as aprendizagens conceituais curriculares à 

construção de atitudes direcionadas para a necessária transformação socioambiental, isto é, 

promover educação em ciências comprometida com atitudes de cidadania ambiental. 

Ensinar e aprender um conteúdo curricular, nomeadamente sobre “o ser vivo árvore”, 

procurando o desenvolvimento da perspetiva de uma entidade biológica integrada na conceção 

ecocêntrica com a preocupação da construção de atitudes de proteção, dando-lhe a visão de 

igualdade de diretos, é, naturalmente, uma ação educativa de grande complexidade quando os 

alunos, a frequentar o 1º ciclo do ensino básico, se encontram no estádio das operações concretas 

(Piaget, 1993). 

Acresce que não existe a perceção de ser vivo interligado ao mundo humanizado e que 

este necessita de práticas sociais pautadas pelo respeito igualitário, quer seja animal ou árvore. 

 Nestas aprendizagens, que se procuram preparem para enfrentar a problemática ambiental 

da destruição da árvore, isto é, sejam facilitadoras do desenvolvimento de indivíduos pró-ativos 

na sociedade, o recurso didático e a sua exploração pode desempenhar papel vital. Naturalmente, 

se o recurso didático “imagem” permitir mostrar o "mundo oculto" dos seres vivos, pode constituir 

um recurso pedagógico relevante no ensino do conteúdo curricular de “Estudo do Meio” - “o ser 

vivo árvore”. Ora, as imagens térmicas -os termogramas- obtidas através da TIV permitem 

observar particularidades do “mundo oculto” deste ser vivo, pelo que poderão constituir um 

recurso promissor no ensino de conceitos complexos e imbrincados na abstração para crianças no 

estádio das operações concretas. 

A Termografia por infravermelhos é um termo genérico para uma variedade de técnicas 

que permitem visualizar num mapa de visão, a temperatura da superfície de objetos. Esta 



 

 

71 

 

tecnologia já é amplamente utilizada, com sucesso, em diversos domínios, sendo recente a sua 

aplicação à monitorização de árvores. 

A distribuição da temperatura no “ser vivo árvore” resulta do balanço térmico entre a 

geração de calor metabólico e as trocas com o ambiente exterior. Na aplicação da TIV às árvores 

há que atender, na leitura da temperatura, aos parâmetros: emissividade, temperatura aparente, 

refletida ou reflexiva que varia em função do ângulo, entre a câmara e a superfície da árvore, e da 

direção da incidência da radiação, proveniente da envolvente ambiental e da proveniente da 

incidência dos raios solares, pelo que, no registo termográfico, há que existir um forte contraste 

térmico, isto é, tem que existir diferença entre o poder radiativo do ambiente e o objeto em análise 

(Holst, 2000). Mas, não obstante, do necessário rigor da aplicação da TIV à árvore, o termograma 

por si só não significa que constitui um recurso didático, isto é, um facilitador das aprendizagens 

no processo de ensino, pois a adaptação didática desse recurso tecnológica (os termogramas) e a 

metodologia dialética seguida no processo de ensino-aprendizagem, decerto constituirão 

condicionantes das intenções visadas pelo professor. 

O professor naturalmente tem que problematizar a adequabilidade das suas práticas, 

procurar atualização e inovação. Neste contexto, importa refletir se a articulação entre as 

atividades dentro da sala de aula e aulas em outros contextos, nomeadamente em laboratórios de 

Tecnologia, são facilitadores do processo de aprendizagem. 

Considerando-se o exposto, este estudo focaliza-se no ensino de ciências na área 

curricular de “Estudo do Meio”, seguindo o referencial sócioconstrutivista da aprendizagem e 

orienta-se para o desenvolvimento de aprendizagens significativas sobre o “ser vivo a árvore”,  

recorrendo-se à característica fisiológica, a temperatura.  

 

3. Metodologia 

Este estudo de natureza interpretativo e com observação participante desenvolveu-se 

como uma IDP. Realizou-se num contexto de Investigação-Ação (IA). Como salienta Coutinho, 

uma das vantagens da investigação-ação é a “capacidade de produzir reflexões teóricas, que 

contribuem para a resolução de problemas em situações concretas, já que dilui as diferenças entre 

a teoria e a prática” (2011, p.13).  

Foi seguida a dinâmica planificação-ação-observação-reflexão ao longo de toda a 

investigação. Esta intervenção em pequena escala seguiu uma abordagem qualitativa na análise 

de resultados. 

Este estudo enquadrava-se no projeto “TreeM—Advanced Monitoring & Maintenance of 

Trees”, Nº 023831, 02/SAICT/2016. Esteve envolvido um grupo de vinte e seis crianças (n=26), 
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com idades compreendidas entre os oito e os nove anos de idade. Estas crianças frequentavam o 

3º ano de escolaridade Escola Básica do Bonfim. 

A IDP desenvolveu-se em dois espaços educativos: a sala de aula da escola do 1º ciclo do 

ensino básico e o laboratório de tecnologia da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico da Guarda. 

Os instrumentos utilizados para recolher os resultados foram:  

(i)       Observação participante e direta (partilha-se Sousa, “a observação permite 

efetuar registos de acontecimentos, comportamentos e atitudes, no seu contexto 

próprio e sem alterar a sua espontaneidade” (2009, p.109); 

(ii)       Fotografias (estes registos possibilitam rever e refletir sobre o envolvimento das 

crianças na IDP, constituindo um suporte à prática educativa, pois permite registar e 

documentar os momentos que consideramos mais pertinentes. Segundo Bogdan e 

Biklen, “as fotografias dão-nos fortes dados descritivos, são muitas vezes utilizadas 

para compreender o subjetivo e são frequentemente analisadas indutivamente” (2013, 

p.183); 

(iii) Registos escritos (feitos pelas crianças nos guiões didáticos). 

 As duas categorias definidas para a análise descritiva dos resultados do estudo foram 

pensadas a priori, atendendo às premissas que surgem no estudo e aos seus objetivos.  

 Assim, para a análise dos resultados da IDP estabeleceram-se duas categorias de análise: 

metodologias de ensino e recursos didáticos (procura-se observar se as opções em relação à 

estrutura metodológica da IDP e a didatização dos termogramas da TIV revelam eficácia no 

processo de ensino-aprendizagem que visa imbricar alfabetização científica e a educação 

ecocêntrica); articulação entre ciência-tecnologia-árvore-sociedade (procura-se analisar se a IDP, 

estruturada com recurso à tecnologia, consegue desenvolver a aprendizagem conceitual de “ser 

vivo árvore” (alfabetização científica) na perspetiva de similitude biológica e de igualdade de 

direitos (conceção ecocêntrica), interligada/associada ao desenvolvimento de atitudes em relação 

à preservação da árvore, uma necessidade social (problema real do quotidiano da 

sociedade/humanidade) relevante (educação ecocêntrica).  

 

Material  

 

(i) Equipamento 

- A câmara termográfica utilizada foi a FLIR, modelo T1030sc. 
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- A determinação das condições atmosféricas (temperatura e humidade relativa) realizam-se 

através de um humidímetro com termohigrómetro FLIR MR 176. 

- Os softwares utilizados, para tratamento dos termogramas, foram FLIR Tools+ e o ResearchIR 

Max 4. 

- A palete de cores utilizada nos termogramas foi a LAVA. 

- A câmara termográfica foi ligada ao videoprojector durante a sessão no laboratório de 

Tecnologia. 

 

(ii) Fotografias e termogramas de seres vivos 

(a) Paisagem natural com presença humana (constante no guião didático nº1); 

(b) Árvore da espécie Quercus pyrenaica Willd (constante nos guiões didáticos nº2 e nº4), espécie 

autóctone do ecossistema natural da região das crianças, participantes no estudo. A fim de evitar 

interferência do excesso de água na temperatura, estes termogramas foram obtidos numa altura 

em que nesta região já não existia precipitação há alguns dias. Os termogramas e fotografia foram 

obtidos durante o dia, no final de janeiro, no inverno do hemisfério Norte; 

(c) jovem planta, envasada, do género Hibiscus existente no território português (constante no 

guião didático nº4); 

(d) jovem planta, envasada, do género Malus. 

(e) como animal de estimação, recorreu-se ao cão, por se tratar de um dos principais animais de 

estimação em Portugal (constante nos guiões didáticos nº3 e nº4).  

 

(iii) Didático-Pedagógico 

 Construíram-se quatro guiões didáticos, para os alunos, com recurso a fotografias e 

termogramas obtidos pela TIV. Estes recursos visaram o registo das conceções, 

motivação/interesse e consolidação de aprendizagens.  

 Estes recursos foram construídos na FASE I desta investigação- Fase de pré-ação. A sua 

construção decorreu da análise ao enquadramento curricular do conteúdo “o ser vivo árvore” na 

área de “Estudo do Meio”. Constatou-se ser um conteúdo curricular transversal aos quatro anos 

de escolaridade do 1º ciclo do ensino básico, contemplado no bloco curricular “Os seres vivos do 

seu ambiente” (ME, 2004). Este bloco curricular integra o conceito de ser vivo, cuidados a ter 

com a árvore, o ciclo de vida, a diversidade e as cadeias alimentares.  

 Constata-se que, na educação formal do 1º ciclo do ensino básico obrigatória, o currículo 

na área curricular de “Estudo do Meio” é inequívoco em relação ao percurso educacional no 

âmbito das aprendizagens esperadas em relação ao “ser vivo-árvore”, como recurso natural a 

preservar e promoção de atitudes relacionadas com a sustentabilidade ambiental através “de uma 
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participação esclarecida e activa na resolução de problemas ambientais” (ME, 2004, p.127). 

 Atendendo à planificação da professora titular de turma, estes conteúdos curriculares já 

tinham sido lecionados no momento em que decorreu a FASE I.  

 De seguida, descrevem-se os guiões didáticos construídos. 

 

3.1. Guião Didático nº1 - “O QUE EU JÁ SEI SOBRE O QUE SÃO SERES VIVOS…” 

 As opções pedagógicas-didáticas para a sua construção decorrem dos objetivos constantes 

na área curricular de “Estudo do Meio” em relação ao conteúdo “o ser vivo árvore” para 1º, 2º e 

3º ano de escolaridade (ME, 2004) e da concretização da planificação do processo de ensino- 

aprendizagem com esta turma na altura em que se iria desenvolver a IDP. A avaliação formativa 

(Gipps & Stobart, 2003) proporcionada por este guião didático (GD) é baseada nos princípios do 

sócioconstrutivismo, isto é, centrada na melhoria das aprendizagens. Para este guião, recorreu-se 

à fotografia como recurso didático para melhor conhecer as competências destas crianças em 

relação aos seres vivos. 

 Com recurso à fotografia da paisagem natural com presença humana (Figura 62), que 

integra o GD (Apêndice M) os alunos registam, por escrito, as suas conceções/opiniões e atitudes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 62: Paisagem natural com presença humana 

  Fonte: Própria 

 
 

3.2. Guião didático nº2 - “VAMOS EXPLORAR…A ÁRVORE é um ser vivo?” 

 O GD nº2, ao invés do GD nº1, é mais direcionado à árvore como ser vivo que urge 

proteger e alicerça-se na similitude biológica entre os seres vivos: a árvore e animal de estimação. 

 A construção deste GD, para registo de conceções, está intrinsecamente interligada ao 

processo de ensino-aprendizagem que se visa desenvolver com a saída de estudo ao laboratório 

de Tecnologia. 
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 Recorrendo à fotografia da árvore da espécie Quercus pyrenaica Willd (Figura 63), que 

integra o guião didático (Apêndice N)., os alunos registam, por escrito, as suas conceções/ideias, 

atitudes e expectativas/motivações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 63: Árvore da espécie Quercus pyrenaica Willd 

            Fonte: Própria 

 

3.3. Guião didático nº3 – “VAMOS EXPLORAR…O CÃO é um ser vivo?” 

 Com recurso à fotografia do animal doméstico- o cão (Figura 64), que integra o GD 

(Apêndice O), os alunos registam, por escrito, as suas conceções/ideias, atitudes e 

expectativas/motivações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Figura 64: O cão 

                                                Fonte: Própria 

 

3.4. Guião didático nº4 – “VAMOS RESPONDER…Com a termografia por 

infravermelhos observei e aprendi…”  

 Com recurso a termogramas da árvore da espécie Quercus pyrenaica Willd, (Figura 65 -

a), que integra o GD (Apêndice P), jovem planta do género Hibiscus (Figura 65-b) e do animal 
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de estimação - o cão (Figura 65-c) os alunos registam, por escrito, as suas conceções/ideias, 

atitudes e expectativas/motivações.  

 

(a)                                                (b)                                                   (c) 

Figura 65: Termogramas de TIV: árvore da espécie Quercus pyrenaica Willd, (a); jovem planta do género 

Hibiscus (b) e do animal de estimação- o cão (c). 

Fonte: Própria 

 

4. Estrutura e operacionalização da intervenção didático-pedagógica 

 A temática curricular explorada na IDP foi “ser vivo árvore”. No quadro 8 apresenta-se a 

relação entre objetivos, estrutura, operacionalização e a esperada relação do desenvolvimento da 

alfabetização científica crítica imbrincada com educação ecocêntrica na perspetiva atitudinal pró-

preservação/proteção da árvore. 

 
Quadro 8- IDP: Objetivos, Estrutura (3 fases inter-relacionadas), Operacionalização e Aprendizagens 

esperadas.  

Fonte: Própria 

OBJETIVOS  ESTRUTURA e 

OPERACIONALIZAÇÃO 

APRENDIZAGENS 

FASE DE PRÉ-AÇÃO 

 

Analisar o enquadramento 

curricular do conteúdo “ser vivo 

árvore”; 

Construir recursos didáticos 

(guiões didáticos de registo para o 

aluno). 

FASE DE PRÉ-AÇÃO  

 

_________________ 
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FASE DE AÇÃO 

 

(i) 1ªSessão (em sala de aula) 

Aferir as competências 

(articulação entre conhecimentos, 

capacidades, atitudes e valores) 

sobre “seres vivos”: 

➢ Dimensão 

“conhecimentos”: 

identificar seres vivos; 

Distinguir ser vivo de ser 

não vivo; Caracterizar ser 

vivo. 

➢ Dimensão “capacidades”: 

Aplicar o conhecimento 

de similitude biológica. 

➢ Dimensão “atitudes e 

valores)”: Revelar 

conceção ecocêntrica de 

natureza. 

 

Contextualizar e Motivar para as 

aprendizagens sobre “ser vivo 

árvore”; 

 

(ii) 2ªSessão em sala de aula - 

“Vamos explorar…a árvore é um 

ser vivo?” e “Vamos explorar…o 

cão é um ser vivo?” 

 

Aferir as competências sobre “o 

ser vivo árvore “ e “ser vivo cão”: 

➢ Dimensão 

“conhecimentos”: 

Cinco sessões com 

sequencialidade e articulação.  

(i) 1ªSessão (em sala de 

aula) - “O que eu já sei sobre o 

que são seres vivos”. 

 

Operacionalização (um mês 

antes da saída de estudo ao 

laboratório de Tecnologia): 

➢ Inicia-se com a projeção da 

fotografia de uma paisagem 

natural com presença humana 

(figura 1), que integra o GD 

nº1: 

➢ Com a fotografia projetada, 

solicita-se à criança que 

responda, por escrito, às 

questões (GD nº1). 

 

Duração da sessão: 50 min. 

 

 

 

 

 

(ii) 2ªSessão em sala de aula- 

São colocados dois desafios: 

“Vamos explorar…a árvore é um 

ser vivo?” e “Vamos explorar…o 

cão é um ser vivo?” 

 

Operacionalização: 

A sessão inicia-se com a 

projeção da fotografia da árvore 

da espécie Quercus pyrenaica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabetização 

científica vs educação 

ecocêntrica 
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Identificar a árvore como ser vivo; 

Explicar a árvore como ser vivo; 

Identificar a árvore de folha 

caduca; Caracterizar a árvore 

como ser vivo. Explicar o que é o 

cão; Explicar o que é um animal 

de estimação; Caracterizar o cão 

como ser vivo. Aplicar o conceito 

de doença com significado de 

similitude biológica entre planta e 

animal. 

➢ Dimensão “capacidades”: 

Aplicar o conhecimento de 

similitude biológica entre a árvore 

e o animal de estimação; 

Promover o questionamento 

crítico sobre o “que sei" ou “penso 

que sei”; 

 

➢ Dimensão “atitudes e 

valores”: 

Revelar consciência sobre a 

necessidade de 

proteção/preservação da árvore 

com igual significado afetivo à do 

animal de estimação-doméstico; 

 

 

Motivar para a procura de 

respostas/soluções para “quero 

saber se o que sei está certo ou 

errado” . 

 

 

Willd (Figura 2) e do cão 

(Figura 3), que integra o GD nº2 

e nº3, respetivamente. 

 

Duração da sessão: 90 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabetização 

científica vs educação 

ecocêntrica 
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(iii) 3ªSessão em contexto de 

laboratório de tecnologia (Escola 

Superior de Tecnologia) - saída de 

estudo  

Aprender sobre o “ser vivo 

árvore” num laboratório de 

tecnologia com recurso à TIV;  

Conhecer a máquina de 

termografia; 

Observar a aplicação da máquina 

TIV em objetos (ser não vivo); 

Observar a aplicação da máquina 

TIV a plantas pequenas 

(envasadas e em início de 

crescimento);  

Compreender que a máquina TIV 

mostra uma característica 

fisiológica (temperatura) que é 

igual nos seres vivos árvore e 

animal doméstico; 

Analisar as diferenças através dos 

termogramas entre um ser vivo e 

um ser não vivo; 

Comparar fotografias de árvores e 

animais com os respetivos 

termogramas;  

Refletir sobre a similitude 

biológica entre a árvore e os 

animais domésticos. 

 

 

 

 

(iii) 3ªSessão em contexto de 

laboratório de tecnologia (Escola 

Superior de Tecnologia) - saída 

de estudo. 

 

Operacionalização: 

Através de uma sessão prática 

demonstrativa e interativa entre o 

professor responsável pelo 

laboratório e o grupo de alunos. 

 

Duração da sessão: 120 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabetização 

científica vs educação 

ecocêntrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE PÓS-AÇÃO 

 

4ª Sessão- “Vamos responder… 

Com a termografia de 

infravermelho observei e 

aprendi…” 

 

FASE DE PÓS-AÇÃO 

 

Duas sessões (4ª e 5ª) em sala de 

aula- após saída de estudo. 
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Verificar e consolidar as 

aprendizagens: 

➢ Dimensão 

“conhecimentos”: 

 

-Identificar a temperatura corporal 

como uma característica 

fisiológica da árvore e do animal 

(similitude biológica);  

-Atribuir significado biológico às 

imagens térmicas de planta e 

animal;  

 

➢ Dimensão “capacidades”: 

-Aplicar o conceito de doença com 

significado de similitude biológica 

(conceção igualitária entre o 

animal e a árvore); 

 

➢ Dimensão “atitudes e 

valores”: 

-Evidenciar a apropriação da 

conceção ecocêntrica em relação 

ao ser vivo árvore 

 

5ª Sessão - “O que sei agora sobre 

o ser vivo árvore” 

➢ Dimensão 

“conhecimentos”: 

Identificar a árvore como ser vivo; 

Explicar a árvore como ser vivo; 

Caracterizar a árvore como ser 

vivo. Explicar o que é um animal 

de estimação; Aplicar o conceito 

4ª Sessão – A sessão inicia-se 

com a projeção dos termogramas 

(Figura 4-a,b,c) do GD nº4. De 

seguida solicita-se aos alunos que 

respondam ao desafio colocado 

no GD “Vamos responder… 

Com a termografia de 

infravermelho observei e 

aprendi…” 

 

 

 

Duração da sessão: 50 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ª Sessão- “O que sei agora sobre 

o ser vivo árvore” 

 

Operacionalizada na forma de 

debate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabetização 

científica vs educação 

ecocêntrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

 

de ser vivo com significado de 

similitude biológica entre árvore e 

animal. 

➢ Dimensão “capacidades”: 

Aplicar o conhecimento de 

similitude biológica entre a árvore 

e o animal de estimação; 

Promover o questionamento 

crítico sobre o “que sei" ou “penso 

que sei”; 

 

➢ Dimensão “atitudes e 

valores”: 

-Revela reflexão crítica sobre a 

relevância da necessidade de 

atitudes e práticas pró-árvores, 

sustentadas na conceção de ser 

vivo árvore (dimensão biológica) 

imbrincada na conceção 

ecocêntrica sobre ambiente 

(dimensão socioambiental 

significativa). 

 

Duração da sessão: 90 min. 

Alfabetização 

científica vs educação 

ecocêntrica 

 
 
 Considerando que tão ou mais importante do que se aprende (dimensão conceitual) no 

decurso do processo de ensino-aprendizagem é o comprometimento com os valores e a motivação 

para a intervenção socioambiental, dando, desta forma, consequências/significado ao que 

aprendeu. Ora, para esta tarefa de ensinar, considerou-se que as atitudes do professor estagiário, 

nas sessões em sala de aula, deveriam dar primazia: registo de conceções, explorar o conflito 

cognitivo, contextualização no quotidiano/sociedade, motivação, reflexão sobre o impacto das 

práticas humanas em relação à árvore, e direcionar/enfatizar para a urgência na mudança de 

atitudes.  

 A sessão no laboratório será lecionada pelo professor responsável do laboratório e dar-

se-á a primazia ao diálogo interativo na abordagem comunicativa com o grupo de alunos (Quadro 

9). 
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Quadro 9: A abordagem no laboratório de Tecnologia (saída de estudo). 

Fonte: Própria 

 

Intervenção Focalização Ação 

Valorização do que 

“eu sei” /” penso 

que…” 

Gerar o conflito 

cognitivo sem ter 

receio de errar; 

Explorar as ideias 

e/motivações. 

Dá as boas vindas e convida a sentarem-se 

junto às mesas dispostas em “U”; 

Coloca questões orientadas: “É a 1ª vez que 

vindes aprender ciências a um laboratório de 

tecnologia?” “Sabem porque vieram hoje a 

este laboratório?” 

Atende a todas as solicitações para expressar 

ideias/expectativas; valoriza o querer 

manifestar ideias e/ motivações. 

Envolvimento em 

relação ao espaço 

físico laboratorial, 

seus equipamentos 

tecnológicos e ao 

“querer aprender” 

sobre “o ser vivo 

árvore” 

Aproximar o 

laboratório 

tecnológico como 

contexto motivante 

para o “querer 

aprender sobre “o ser 

vivo árvore” 

Apresenta os materiais junto ao sector onde se 

localizam as mesas, colocando uma questão 

focada na descoberta da TIV, “Já viram 

alguma vez esta máquina (câmara 

termográfica)?”. Motiva à descoberta sobre as 

potencialidades do equipamento no estudo dos 

seres vivos, direcionando a questão “Será que 

esta máquina nos poderá mostrar uma 

característica que é igual nos animais e nas 

árvores?” 

Aproximação ao 

fenómeno físico 

“temperatura”, 

enquadrando-o no 

contexto 

quotidiano. 

Validação da 

aplicação da 

máquina TIV em 

objetos e realidades 

do quotidiano. 

Explorar imagens 

térmicas de copo com 

água fria e de copo 

com água a ferver. 

 

Pede aos alunos para fazerem a verificação 

sensorial: copo com água quente (aquecida na 

cafeteira elétrica) e copo com água fria.  

Motiva à descoberta em relação à eficácia da 

máquina TIV: “Será que a máquina deteta 

onde está o quente e o frio?”  

Aplica a máquina TIV, ligada ao 

videoprojector, a um copo com água fria e a 

um copo com água a ferver. 

Observação de imagens térmicas do copo com 

água quente e do copo com água fria. 
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Pede ao grupo que explique as diferenças 

entre as duas imagens térmicas. 

Aplicação da 

máquina TIV às 

plantas envasadas 

do laboratório e ao 

Homem 

Confrontar imagens 

térmicas de plantas 

envasadas e do 

homem (o 

investigador) 

Aplica a máquina TIV, ligada ao 

videoprojector, a plantas envasadas e ao 

homem (ao investigador). 

Pede ao grupo que compare as imagens 

térmicas das plantas com as imagens térmicas 

do copo com água quente e do copo com água 

fria. 

Pede ao grupo que compare as imagens 

térmicas do investigador com as da planta. 

Verificação de 

aprendizagens 

sobre termogramas 

de TIV 

Confrontar diversas 

imagens térmicas de 

seres vivos e seres 

não vivos 

Projeção de um PowerPoint com termogramas 

de seres vivos e de seres não vivos. 

 Verifica se o grupo explica a característica 

fisiológica temperatura atribuindo-lhe 

significado de similitude biológica entre a 

árvore e o animal. 

Coloca questões orientadas: “Sabiam que a 

árvore tem temperatura como o animal? Qual 

a diferença entre um ser vivo e um ser não 

vivo?”  

Verificação da 

transferência de 

aprendizagens. 

Verificar se as 

imagens térmicas 

proporcionaram o 

desenvolvimento da 

conceção ecocêntrica 

em relação ao “ser 

vivo árvore”. 

Solicita ao grupo que expressem as suas ideias 

sobre: a necessidade de a árvore ser protegida 

tal como o animal de estimação; o porquê da 

necessidade de todos protegermos as árvores; 

o que cada um pode fazer para proteger a 

árvore. 

 

 

5. Resultados e discussão 

 A discussão dos resultados é um processo analítico da informação recolhida, num todo 

estruturado e significativo, interpretado de modo global/integrado/articulado dos dados 

observados na operacionalização ao longo das cinco sessões da IDP. Optou-se pela análise de 

cada sessão, conjugando-se na discussão as duas categorias de análise: metodologia de ensino e 

recursos didáticos; articulação ciência-tecnologia-árvore-sociedade. 
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5.1. 1ª Sessão - “O que eu já sei sobre o que são seres vivos” 

 Através do diálogo interativo todas as crianças manifestaram vontade em expressar as 

suas conceções/opiniões sobre as questões colocadas (constantes no GD nº1)) sobre/relacionada 

com a fotografia projetada. As crianças foram convidadas a registar no guião (dado nesse 

momento) as suas ideias sobre “O que eu já sei sobre o que são seres vivos”.   

 Da análise dos registos feitos pelas crianças no GD nº1 (Figura 66) apenas 3,9% destas 

crianças, n=26, refere a necessidade de proteger as árvores como todos os seres vivos da natureza 

(conceção ecocêntrica).  

 

Figura 66: Levantamento das conceções das crianças (n=26). 

Fonte: Própria 

 

 Estes resultados indiciam um processo de ensino-aprendizagem orientado para 

aprendizagens direcionadas para os elementos do conceito (conceção de aprendizagem dos 

behavioristas de Shepard, 2001) e não para as relações existentes. Os resultados evidenciam que 

a grande maioria destes alunos não realizaram uma aprendizagem significativa em relação ao 

conceito de similitude biológica entre os seres vivos- árvore e animal- associado à aprendizagem 

atitudinal de proteção em relação à árvore (educação ecocêntrica). Segundo Novak (2000), a 

aprendizagem significativa favorece a construção de respostas aos problemas, capacitando para o 

compromisso e a responsabilidade. Aprender o conceito de “ser vivo árvore” deveria significar: 

compreender, interpretar e ter a capacidade de aplicar esses conhecimentos. Segundo a teoria da 

aprendizagem sócioconstrutivista (Shepard 2000, 2001), as aprendizagens são condicionadas pela 
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apropriação de conceções e pelo contexto sociocultural, sendo um processo ativo de construção e 

atribuição de significados, sensível a contextos educativos motivantes e desafiantes.  

 Neste caso, o conteúdo curricular “o ser vivo árvore” já fora ensinado a estas crianças e 

os seus registos (GD nº1) evidenciam a coexistência de conceções prévias e conceções científicas, 

o que confirma a prespetiva construtivista sobre as aprendizagens. Na perspetiva de Gil-Pérez 

(2002), a aprendizagem significativa eficaz significa que o aluno terá que se envolver ativamente 

e emocionalmente na (re)construção do seu conhecimento. Mas, para que isso seja possível, é 

necessário que o professor conheça e reconheça relevância às conceções dos seus alunos. A opção 

pela valorização do levantamento das conceções do aluno revelou-se uma opção metodológica 

eficaz na (re)contrução dos conhecimentos corroborando as investigações de vários autores 

(Harlen, 2000; Driver et al, 2001).  

 

5.2. 2ª Sessão - “Vamos explorar…a árvore é um ser vivo?” e “Vamos explorar…o cão é um ser 

vivo?” 

 Assim, alicerçado na análise dos registos no GD nº1 “O que eu já sei sobre o que são 

seres vivos”, construíram-se os GD (2 e 3). 

 Da análise dos registos feitos pelas crianças (n=26) no GD nº2 e nº3 (Quadro 10) constata-

se que só aproximadamente metade da turma revela ter conhecimento conceitual e destes só 

38,4% (em relação ao que é “ser vivo árvore”- entidade biológica), verificando-se que 38% 

explica a árvore como ser vivo, mas como algo importante/útil para o homem (“porque ela dá-

nos bom ar para vivermos e mais algumas coisas.” - Transcrição do registo de um aluno). Em 

relação ao ser vivo cão, 73% destas crianças explica o cão como animal de estimação com 

significado de utilidade para o Homem (“é um animal que nos anima quando estamos tristes e 

para dar festas” - Transcrição do registo de um aluno). Só 31,7% revela ter envolvimento crítico 

em relação aos seus conhecimentos em relação ao “ser vivo cão”. A maior parte da turma 

desconhece o significado de doença (conceção biológica). Apesar de conhecerem a terminologia 

“doença” revelam conceções do senso comum, “Porque todos podem ficar doentes” (transcrição 

de um registo de um aluno sobre os ignificado de doença). A maioria destas crianças associa 

“animal de estimação” a animal que está em casa e com função utilitária para o Homem (73%). 

Estas crianças não revelam, de modo inequívoco, terem apropriado a conceção ecocêntrica em 

relação ao “ser vivo árvore”, apesar de 92,3% a identificarem com ser vivo.  
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Quadro 10: Os conhecimentos e as atitudes sobre o “ser vivo árvore” (a) e o “ser vivo cão”(b). 

Fonte: Própria 

 

Aquisição  

 

 

Revela 

(a) 

 

Aquisição  

 

 

Revela 

(b) 

Conceitual  

(conceção científica) 

 Conceitual 

(conceção científica) 

 

Identifica a árvore como ser vivo.  

(“Uma árvore é um ser vivo”- 

transcrição de um registo) 

92,3% Identifica o cão como ser vivo 

(“Um cão é um ser vivo que é 

nosso amigo” - transcrição de um 

registo) 

100% 

Explica a árvore como ser vivo 

(entidade biológica) 

(“porque ela nasce, cresce, 

reproduz-se e morre.” - 

Transcrição de um registo) 

38,5% 

 

Explica o cão como ser vivo 

(entidade biológica) 

(“O cão também nasce, reproduz-

se e morre.” - Transcrição de um 

registo) 

42% 

Identifica a árvore: 

Como uma planta 

Como planta de folha caduca 

 

 

0% 

3,9% 

Identifica o cão: 

Como um animal 

Como um mamífero 

 

 

57,6% 

3,9% 

Explica a árvore como ser vivo 

recorrendo aos seus constituintes 

anatómicos   

11,5% Explica o cão como ser vivo 

recorrendo aos seus constituintes 

anatómicos 

11,5 % 

Aplica o conceito de doença com 

significado de similitude biológica 

(conceção igualitária entre o 

animal e a árvore). 

0% 

Atitudinal 

(conceção ecocêntrica) 

 Atitudinal 

(conceção ecocêntrica) 

 

Explica a árvore como ser vivo 

(conceção não utilitária para o 

homem) 

 

0% Explica o que é um animal de 

estimação. 

(conceção não utilitária para o 

homem) 

 

0% 
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Manifesta atitude centrada na 

necessidade de questionar e 

encontrar formas de verificar “o 

que eu sei”- controlo sobre a 

aprendizagem 

(“Pesquisando sobre as árvores e 

verificando nos livros” - 

Transcrição de um registo) 

38,4% Manifesta atitude centrada na 

necessidade de questionar e 

encontrar formas de verificar “o 

que eu sei”- controlo sobre a 

aprendizagem 

(“Eu ia pesquisar nos livros, na 

internet ou pedia a opinião a outras 

pessoas” - Transcrição de um 

registo) 

30,7% 

Manifesta recetividade ao desafio 

de verificar “o que eu sei” indo a 

um laboratório tecnológico. 

(“Sim, porque ficaria a saber mais 

sobre árvores e verificar as minhas 

respostas e ver se sou esperta” - 

Transcrição de um registo) 

100% 

 

 O modelo didático (inter-relação ciência- árvore-sociedade), seguido na construção dos 

GD (1,2 e 3) desta IDP, revelou-se adequado para a análise das competências destas crianças e 

em simultâneo criou/proporcionou um contexto de motivação à descoberta se “o que eu sei” é 

correto -”conhecimento em ação”-. A criança é envolvida no desenvolvimento das suas 

aprendizagens, centrada na necessidade e oportunidade de decidir sobre a forma onde esse 

processo se (re)constrói. Todas manifestaram vontade de ir ao laboratório de Tecnologia.   

 Segundo Ferreira (2015, pp. 29-46) estes tipos de saídas de estudo proporcionam 

oportunidades únicas de aprendizagens significativas e simultaneamente constituiu um tempo 

significativo no processo de formação pessoal e social. 

 Numa análise global aos registos, nos GD (nº 2 e nº 3), ressalta a vontade, 

inequivocamente expressa, de ir aprender sobre as árvores ao laboratório de Tecnologia. As 

crianças revelam estar ativamente envolvidas e motivadas com a (re)contrução das suas 

conceções. O registo: “(…) porque ficaria a saber mais sobre as árvores e verificar se as minhas 

respostas estão certas.”, é exemplificativo como o papel do professor, através das suas estratégias 

e recurso didáticos, pode estimular a criança na procura de como encontrar a melhor forma de 

superar as suas dúvidas/dificuldades.  
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5.3.3ª Sessão- Saída de estudo 

 As crianças mostraram-se sempre bastante participativas e muito sociáveis (Figura 67).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Intervenção no laboratório. 

Fonte: Própria 

 
No quadro 11 apresentam-se as principais aprendizagens observadas no grupo ao longo 

desta sessão. 
 

Quadro 11: Resultados das aprendizagens em relação à intervenção do professor coordenador do 

laboratório. 

Fonte: Própria 

 

Intervenção 

Aprendizagens 

Conceituais Capacidades Atitudinais 

 

Aproximação ao fenómeno 

físico “temperatura” 

enquadrado no contexto 

quotidiano. 

Validação da aplicação da 

máquina TIV em objetos e 

realidades do quotidiano. 

Reconhecem as 

potencialidades da 

máquina TIV para detetar a 

temperatura; 

Distinguem as imagens 

térmicas do copo com água 

quente e do copo de água 

fria; 

Explicam os diferentes 

níveis de cor nas imagens 

térmicas. 

 

Observação 

Descrição 

Interpretação 

Envolvimento 

Iniciativa 

Curiosidade 

Interesse 
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Aplicação da máquina TIV 

às plantas envasadas do 

laboratório e ao Homem 

Explicam a similitude 

biológica entre o “ser vivo 

árvore” e o Homem 

recorrendo às imagens 

térmicas de plantas 

envasadas e do homem (ao 

investigador) 

Transcrevem-se 

observações dos alunos: 

“as plantas têm 

temperatura como nós…”; 

“…ambos têm zonas mais 

quentes que outras” 

Observação 

Descrição 

Interpretação 

Curiosidade 

Interesse  

Envolvimento 

Verificação de 

aprendizagens sobre 

termogramas de TIV 

Explicam, muitas vezes 

antecipando-se às questões 

direcionadas, à 

identificação das imagens 

térmicas de seres vivos e 

de seres não vivos 

Observação 

Descrição 

Interpretação 

Iniciativa 

Curiosidade 

Interesse  

Envolvimento 

Verificação da transferência 

de aprendizagens. 

Descrevem “o ser vivo 

árvore” atribuindo-lhe um 

significado de similitude 

biológica e com igualdade 

de direitos. 

Transcrevem-se 

observações dos alunos: 

”hoje já vou colocar no 

facebook que as árvores 

são seres vivos como os 

animais”, “as árvores 

precisam de cuidados 

iguais aos dos animais, são 

seres vivos iguais” 

 

Descrição 

Interpretação 

Avaliação 

Envolvimento 

Responsabilidade 

Consciência 

Iniciativa 
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As aprendizagens conceituais observadas mostram eficácia do processo de ensino-

aprendizagem desenvolvido, pois estas crianças realizaram, em relação àquilo que observaram e 

acerca daquilo com que experienciaram, a (re)construção de conceções. A criança vai, 

progressivamente, estabelecendo relações entre ideias, constituindo as bases de desenvolvimento 

de ideias mais complexas e estruturadas. “Não existe competência sem saberes, da mesma forma 

que ninguém resolve problemas só com conhecimentos” (Martins et al., 2009, p.96). A dimensão 

das atitudes está configurada por componentes cognitivas, afetivas e de conduta. Ao nível da 

educação ecocêntrica em contexto de ensino de ciências importa, acima de tudo, despertar desde 

cedo para a necessidade do sentido de responsabilidade para com a natureza, dando ênfase aos 

graves problemas ambientais, nos quais a desflorestação se inclui. 

 Observou-se que o facto de ouvir e observar as crianças, dando-lhes tempo para 

manifestar as suas opiniões e terem-se valorizado as explicações dadas, potenciou a interatividade 

no diálogo e permitiu perceber quais as suas aprendizagens em relação ao “ser vivo árvore”. 

Verificando-se o desenvolvimento de competências comunicativas e de pensamento crítico. 

Segundo Vygotsky (1996) a interação social e o diálogo constituem elementos básicos do 

desenvolvimento dos processos cognitivos. 

 A operacionalização e os recursos tecnológicos utilizados revelaram potencialidades nas 

aprendizagens destas crianças, evidenciando ter contribuído para a sensibilização em relação à 

necessidade urgente de assumir atitudes de proteção em relação ao “ser vivo árvore”. 

 De facto, ensinar sobre o “ser vivo árvore” no laboratório de tecnologia (Figura 68) 

constituiu um contexto a favor da aprendizagem de ciência-tecnologia-árvore-sociedade, 

desenvolvendo a educação ecocêntrica neste grupo de crianças do 1º ciclo do ensino básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 68: Experienciar e aprender sobre o “ser vivo árvore”. 

             Fonte: Própria 
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5.4.4ª Sessão - “Vamos responder… Com a termografia de infravermelho observei e 

aprendi…” 

 A análise dos registos feitos pelas crianças (n=26) no GD nº4 (Quadro 12), após a saída 

de estudo, validam a eficácia das opções metodológicas e dos recursos didáticos, construídos para 

a IDP, na promoção da educação ecocêntrica em relação ao “ser vivo árvore”. 

 

Quadro 12: Os conhecimentos e as atitudes sobre o “ser vivo árvore” e o “ser vivo cão”, após a sessão no 

laboratório 

Fonte: Própria 

 

Aquisição 

 

Revela 

 

Conceitual   

Identifica a temperatura corporal como uma característica fisiológica da árvore e 

do animal (similitude biológica)  

(“são seres porque têm temperatura”; “Aprendi que a árvore tem temperatura”; - 

transcrição de registos) 

50% 

Caracteriza a árvore e o cão atribuindo-lhe igual significado biológico (conceção 

de similitude biológica).  

 (“os dois têm vida,”; “são um ser vivo”; “eu não sabia que os dois tinham 

temperatura” - transcrição de registos de alunos) 

88,5% 

Atribui significado biológico às imagens térmicas de planta e animal;  

 Todos fazem a identificação correta dos termogramas referentes a árvore, 

pequena planta e cão. 

(Todas as imagens são de seres vivos, porque eles têm temperatura e isso quer 

dizer que estão vivos” - transcrição de registos de alunos) 

100% 

 

Aplica o conceito de doença com significado de similitude biológica recorrendo à 

termografia (conceção de temperatura tanto no animal como na árvore e relaciona 

a tecnologia com esse saber/conhecimento); 

(“Não sabia que a árvore podia ficar doente”; “Podemos saber pela temperatura se 

o cão e a árvore estão doentes”; “Podemos saber se a árvore e o cão estão doentes 

com aquela máquina”; “Com aquela máquina podemos ver que há zonas mais 

quentes e outras mais frias em ambos”) 

100% 

Atitudinal  
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Manifesta atitude centrada na necessidade de proteger a árvore (conceção 

antropocêntrica) 

(“As árvores dão-nos oxigénio e sem ele nós não vivíamos é por isso que devemos 

cuidar delas”. - Transcrição de um registo) 

30% 

Manifesta valorização do laboratório tecnológico para as suas aprendizagens 

sobre o “ser vivo árvore e cão”. 

(“Sim, não sabia que existia aquela máquina para ver a temperatura”; Eu aprendi 

que a árvore e o cão são seres vivos e não as devemos cortar porque assim estamos 

a matá-las e eu não quero isso, eu concordo com essa ideia”; “ sim, porque eu não 

sabia que as árvores e as plantas podem ficar doentes” - Transcrição de registos 

de alunos). 

100% 

Manifesta atitude centrada na necessidade de proteger a árvore (conceção 

ecocêntrica) 

(“Não se deve cortá-las porque elas também têm vida como nós”; Eu concordo 

que precisam de proteção porque as árvores são seres vivos e devem ser tratadas 

como nós”; “sim, porque a árvore também é um ser vivo e muita gente não sabe 

isso” - Transcrição de registos de alunos). 

70% 

 
 O contexto de aprendizagem criado com a saída de estudo proporcionou aprendizagem 

significativa, conseguido através da relação/conflito cognitivo de conceções curriculares (de 

conteudisticas e atitudinais) (GD nº1,2 e 3) com a intervenção do investigador (Quadro 12). A 

IDP propiciou a transferência de aprendizagens, como pudemos observar, por exemplo com a 

discussão e reflexão das observações feitas (Quadro 11). As crianças revelaram ter adquirido 

competências de transferibilidade (exemplo: “hoje já vou colocar no meu facebook não cortem as 

árvores”, evidenciando serem competências ecocêntricas reveladoras de pró-atividade na procura 

de solução para a proteção da árvore. Partilha-se que o professor desempenha um papel 

fundamental na capacitação para que o aluno consiga realizar a transferência de aprendizagens 

(Miranda e Bhaia, 2005). Ora, esta observação (atitude propositiva em relação à proteção da 

árvore) leva-nos, igualmente, a concluir que estas crianças ficaram envolvidas com os processos 

experienciados, ficando a convicção de que foram aprendizagens funcionais que poderão tornar-

se comportamentos duradouros, convicção suportada pela perspetiva de Zacharia e Barton (2004). 

 A metodologia dialética seguida pelo investigador revelou-se uma estratégia de ensino 

propiciadora da pró-atividade em relação a atitudes de proteção da árvore. Estas crianças 

evidenciaram sempre grande entusiasmo nas experienciações e discussões realizadas, 
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constatando-se que a estratégia de ensino e os recursos didáticos construídos foram adequados 

aos objetivos da intervenção.  

 A análise dos registos e das observações permite verificar que estes alunos 

(re)construíram os seus conhecimentos e atitudes em relação à árvore, valorizaram o 

conhecimento da existência e aplicação da TIV aos seres vivos, envolvendo-se com a necessidade 

de proteger o “ser vivo árvore” que a grande maioria do grupo passou a considerar com iguais 

direitos que os animais, onde inclui o Homem. 

 

5.5.5ª Sessão - Debate sobre “O que sei agora sobre o ser vivo árvore” 

 Após quinze dias da saída de estudo, realizou-se um debate sobre o tema “O que sei agora 

sobre o ser vivo árvore”. A turma foi organizada em três grupos e a professora estagiária orientou 

o debate.  A opção por este formato foi com a intenção de aproximar o contexto de aprendizagem 

aos contextos da sociedade - debates nos meios de comunicação televisivos, constatou-se ter 

proporcionado aproximação do contexto da sala de aula aos contextos socioculturais do 

quotidiano destas crianças, revelando-se motor do grande entusiasmo no querer 

manifestar/expressar as ideias de cada grupo. Além disso, o debate revelou eficácia no 

desenvolvimento de capacidades como: saber esperar pela sua vez para participar, saber ouvir as 

opiniões de cada grupo, sintetizar as ideias que o grupo quer transmitir. A sala de aula tornou-se 

um espaço de comunicação oral e troca de ideias. 

 A fim de verificar as aprendizagens desenvolvidas e se porventura haveria necessidade 

de reforçar o processo de ensino-aprendizagem, a professora colocou sequencialmente questões 

(Quadro 13), relacionadas com as colocadas nos GD e observou as aprendizagens evidenciadas. 

 Constata-se que continua a existir um grupo de alunos, que na análise dos registos do GD 

nº4 representavam 30%, que ainda evidencia ter a conceção antropocêntrica (“Não, porque os 

dois são úteis para a nossa saúde e vida” - exemplo de uma conceção). Face a estas observações, 

a professora procurou reforçar o processo de ensino, através da reflexão crítica, solicitando:  ao 

grupo I que apresente as suas ideias sobre o que disse o grupo II e grupo III; ao grupo II e III que 

expliquem melhor as suas ideias. 

 No final da discussão interativa, muito participada, ficou a convicção de que o grupo I 

também partilhava as opiniões do grupo II e III. 
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Quadro 13: Síntese das aprendizagens observadas no debate. 

Fonte: Própria 

Questões 

direcionadas 

Aprendizagens 

Grupo I Grupo II Grupo III 

O “Ser animal” é 

igual ao “Ser 

Árvore”?  

Sim, porque nascem, 

reproduzem-se e 

morrem. 

Sim, porque nascem, 

reproduzem-se e 

morrem. 

Sim, porque 

respiram, nascem e 

morrem. 

A árvore e o 

animal são seres 

vivos? 

São os dois, porque 

respiram. 

São os dois, porque 

comem, respiram e 

reproduzem-se, mas de 

maneiras diferentes. 

São os dois, porque 

respiram e têm 

temperatura. 

Os animais 

devem ser mais 

protegidos que 

as árvores? 

Não, porque os dois 

são úteis para a nossa 

saúde e vida. 

Não, porque são dois 

seres vivos e têm o 

mesmo direito. 

Não, porque são 

seres vivos e devem 

ser tratados de 

maneira igual. 

As árvores 

devem ser mais 

protegidas que 

os animais? 

Não, porque os dois 

são úteis para a nossa 

saúde e vida. 

Não, porque são dois 

seres vivos e têm o 

mesmo direito. 

Não, porque são 

seres vivos e devem 

ser tratados de 

maneira igual. 

Quais são as 

semelhanças que 

existem entre 

nós, os animais e 

as árvores? 

As semelhanças são: 

todos respiram, todos 

são seres vivos, todos 

crescem e todos 

morrem. 

As semelhanças são: 

todos têm temperatura, 

todos respiram, todos 

são seres vivos, todos 

comem, todos 

crescem, todos se 

reproduzem e todos 

morrem. 

As semelhanças são: 

todos respiram, todos 

são seres vivos, todos 

têm temperatura, 

todos nascem, 

reproduzem-se e 

morrem. 

O que entendem 

por 

temperatura? 

É o quente e o frio. É o frio e o calor. 
Está relacionado com 

o quente e frio. 

E a temperatura 

de corpo? 

A temperatura do 

corpo está relacionada 

É para saber se 

estamos frios ou 

quentes. 

Temperatura do 

corpo é se estamos 

frios ou quentes. 
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se estamos quentes ou 

frios. 

Então e será que 

os animais 

também têm 

temperatura? 

Sim, porque eles 

também são frios ou 

quentes. 

Sim, porque são seres 

vivos. 

Sim, porque são 

como nós. 

E as árvores têm 

temperatura? 

Sim, porque elas são 

como nós, ser vivo. 

Sim, porque são 

semelhantes aos 

animais e a nós. Todos 

nós temos temperatura, 

respiramos, comemos 

e morremos. 

Sim, as árvores 

também têm 

temperatura tal e 

qual como nós, ou 

seja, somos todos 

seres vivos. 

Então o que 

podemos 

concluir? 

Podemos concluir que 

nós, os animais e as 

árvores têm 

temperatura. 

Podemos concluir que 

as pessoas, os animais 

e as árvores têm 

muitas semelhanças, 

como respirar, 

temperatura, ser vivo, 

alimentação, 

crescimento, 

reprodução e morrem. 

Podemos concluir 

que nós, os animais e 

as árvores têm coisas 

em comum, como 

temperatura, 

crescimento, 

reprodução e morrer. 

 

6. Considerações finais 

 Este estudo teve como enfoques a analisar e refletir sobre as potencialidades da TIV na 

educação ecocêntrica, de crianças a frequentar o 1º ciclo do ensino básico.  

 Os resultados observados, através da operacionalização da IDP sobre “ser vivo árvore” 

contextualizado no ensino das ciências, incluso na área curricular “Estudo do Meio”, indiciam 

potencialidades das opções metodológicas e estratégias na integração de aprendizagens atitudinais 

pró-preservação, na relação do homem com a árvore, nas aprendizagens conteudísticas. 

Naturalmente, há que ressalvar os seus limites e potencialidades. Refira-se que qualquer estratégia 

de ensino é sempre apenas um meio pelo qual a aprendizagem significativa poderá ser/é 

favorecida. Porém, e como defende Assmann (2001), a educação desempenha um papel 

determinante na reorientação da humanidade através do desenvolvimento da necessária 
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sensibilidade social. Partilha-se Gadotti (2000), a educação que se desenvolve deve ter uma visão 

de ser e estar no mundo.  

 O aprender sobre “ser vivo árvore” com a TIV, neste estudo, revelou ter virtualidades 

pedagógicas no desenvolvimento da educação ecocêntrica, pois a descoberta do “mundo oculto” 

deste ser – a sua similitude biológica (a temperatura) aos animais- indiciou ter potencialidades no 

desenvolvimento de aprendizagens atitudinais pró-preservação/proteção da árvore.  

 Aprender com uma tecnologia (caso da TIV) significou, nesta IDP, integrar a criança 

nesta sociedade marcada pela ciência e pela tecnologia e criar oportunidades de discussão e 

resolução de uma situação problema (preservar/proteger a árvore) ligada aos contextos reais, e 

ainda, desenvolver o raciocínio abstrato (alicerçado nas imagens térmicas), a reflexividade e a 

pró-atividade em relação ao seu contexto socioambiental. Em suma, propiciou o desenvolvimento 

de aprendizagens funcionais resultantes de (re)construção de conhecimentos e atitudes sobre um 

problema real (urgência na preservação da árvore-sociedade).  

 Espera-se que a perspetiva de ensino de ciências associado à inovação de recursos 

didáticos (didatização dos termogramas), seguida nesta IDP, tenha contribuído para formar 

indivíduos críticos e capacitados para identificar os problemas, e encontrar/colaborar ativamente 

na procura de soluções e no envolvimento ativo na proteção/preservação da natureza de forma 

Holística. Acrescento que estas crianças doravante irão olhar para a instituição do ensino superior 

de tecnologia de forma mais próxima e na procura de mais e melhor conhecimento. Neste sentido, 

estamos convencidos que estas práticas deveriam ser incorporadas nos processos de ensino, e não 

apenas de forma pontual. 
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Conclusão 

A realização da PES I e II permitiu aproximar e operacionalizar os conhecimentos teórico-

práticos sobre o processo de ensino-aprendizagem. Constatou-se o referido por Galveias “Para 

que tal objetivo seja atingido, é desejável que o período de estágio pedagógico possa constituir 

para os futuros professores uma autêntica imersão na vida das escolas” (2008, p. 11). 

O período de observação antes de iniciar a regência, na sala de atividades do jardim de 

infância e na sala e aulas do 1º CEB, foi de especial relevância no percurso de aprendizagem do 

ser educador/professor. Segundo Cachapuz, Praia e Jorge (2002, p.68), a observação é “entendida 

como um processo selectivo, estando a pertinência duma observação ligada ao contexto do 

próprio estudo, tornando-se necessário ter já alguma ideia à partida (expectativas) do que se espera 

observar”. Efetivamente, foi possível desenvolver a capacidade de planear e refletir sobre as 

metodologias de ensino na perspetiva de adequação não só ao grupo, mas, e também, às 

características de cada criança.  

O estágio na educação Pré-Escolar foi um desafio sem igual. Era um grupo heterogéneo e 

com características psicopedagógicas que, naturalmente, devido à inexperiência, tornaram o 

processo de planeamento e de adequação de grande dificuldade. O estágio do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico foi mais facilitado, talvez devido à experiência acumulada na PES I, contudo, refira-se que 

a turma tinha um comportamento bastante exuberante que, em alguns momentos, se tornava 

comprometedor da eficácia do processo de ensino. Naturalmente, os professores supervisores do 

IPG, bem como a educadora e a professora cooperante, tiveram, também, um papel crucial, pois 

através das suas sugestões e orientações ajudaram no desenvolvimento das competências 

necessárias ao desempenho da profissão-ser educador/professor. 

É neste contexto de desenvolvimento de competências profissionais que se enquadra o 

estudo que se desenvolveu no âmbito do ensino de ciências, com recurso a uma tecnologia 

avançada- a TIV. A criança deve conhecer e ter contacto com a sociedade e sua tecnologia, com 

a natureza e observá-la, explorá-la, analisá-la com vista ao desenvolvimento de atitudes de 

cidadania. A criança deve conhecer as características dos seres vivos, de modo significativo, pois 

é um deles e parte integrante da natureza. Ora, dadas as características da TIV, desenvolveu-se 

uma intervenção educativa com os alunos do 3º ano de escolaridade, da nossa turma de PESII, 

com o propósito de desenvolvimento de atitudes pró-preservação do ser vivo a árvore. Foi uma 

experiência que nos marcou significativamente. 

Acreditamos, doravante, que ser professor significa, também, ter um olhar atento em 

relação à colaboração com as Instituições de ensino superior, no caso de Tecnologia, como uma 

via de inovação das nossas práticas pedagógicas em linha com os avanços da ciência-tecnologia. 
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 Como termo, do presente relatório, cito Tiba “aprender é alimentar a alma de saber” 

(2005, p.127). 
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Apêndice A 

Plano de Atividade- O Inverno/ Carnaval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Planificação de uma atividade  para a Educação Pré- Escolar 

PES 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Educadora Cooperante: Teresa Galinho 

Alunas: Ana Catarina André Nº 5007364 

    
Local de Estágio: Jardim de Infância da Sequeira 

Nível de Ensino: Pré-Escolar Data: 15, 16, 17, 18 e 19 de janeiro de 2018 

Grupo: 3/4/5 Tempo: da 9h às 12h e das 14h às 16h. 

Temas: O Inverno/ Carnaval 

Área de 

conteúdo 
Objetivos Gerais/específicos Estratégias/atividades Recursos Avaliação 

Área 

Formaçã

o Pessoal 

e Social 

 

 

 

 

- Conhecer as suas caraterísticas pessoais e 

a sua identidade social e cultural; 

- Saber cuidar de si e responsabilizar-se pela 

sua segurança e bem-estar; 

- Ir adquirindo a capacidade de fazer 

escolhas, tomar decisões e assumir 

responsabilidades; 

- Ser capaz de participar nas decisões sobre 

- Marcação das 

presenças; 

-Atualização do 

calendário: dia da 

semana, mês, estação 

do ano e estado do 

tempo; 

- Diálogo com o grupo 

 - Quadro de 

presenças; 

- Calendário em 

madeira com os 

dias da semana, 

mês, estações do 

ano e estados do 

tempo. 

Indireta 

- Aquisição de 

conhecimentos. 

 

Direta 

- Atenção; 

- Interesse; 

- Empenho; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área da 

Expressã

o e 

Comunic

ação 

 

Domínio 

da 

Educaçã

o Física 

 

 

 

o seu processo de aprendizagem; 

- Respeitar a diversidade e solidarizar-se 

com os outros; 

- Ser capaz de dizer o dia o mês e o ano em 

que estamos.  

 

- Cooperar em situações de jogo, seguindo 

orientações ou regras; 

- Dominar movimentos que implicam 

deslocamentos e equilíbrios como: trepar, 

correr, saltitar, deslizar, rodopiar, saltar a 

pés juntos ou num só pé, saltar sobre 

obstáculos, baloiçar, rastejar e rolar; 

- Controlar movimentos de perícia e 

manipulação como: lançar, receber, 

pontapear, lançar em precisão, transportar, 

driblar e agarrar.  

 

- Compreender mensagens orais em 

situações diversas de comunicação; 

sobre o fim-de-semana. 

 

 

 

 

 

 

 

- Parte da ativação 

funcional; 

- Parte Fundamental; 

- Parte do retorno à 

calma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Arcos; 

- Colchões; 

- Pines; 

- Bolas. 

 

 

 

 

 

 

- Livro “A Bruxa 

Mimi no Inverno”; 

- Projetor; 

- Livro “Adivinha 

- Motivação; 

- Cooperação. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Domínio 

da 

Linguag

em Oral 

e 

abordag

em à 

Escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Usar a linguagem oral em contexto, 

conseguindo comunicar eficazmente de 

modo adequado à situação (produção e 

funcionalidade); 

- Tomar consciência gradual sobre 

diferentes segmentos orais que constituem 

as palavras (Consciência Fonológica); 

- Identificar diferentes palavras numa frase 

(Consciência da Palavra); 

- Identificar se uma frase está correta ou 

incorreta e eventualmente corrigi-la, 

explicitando as razões dessa correção 

(Consciência Sintática); 

- Reconhecer letras e aperceber-se da sua 

organização em palavras; 

- Aperceber-se do sentido direcional da 

escrita; 

- Estabelecer relação entre a escrita e a 

mensagem oral.  

- Estabelecer razões pessoais para se 

 - Leitura da história “A 

Bruxa Mimi no Inverno; 

- Diálogo sobre a 

história “A Bruxa Mimi 

no Inverno”; 

- Leitura da história “O 

Carnaval na Floresta”; 

- Diálogo sobre a 

história “O Carnaval na 

Floresta”; 

- História “Adivinha o 

quanto eu gosto de ti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o quanto eu gosto 

de ti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subdomí

nio da 

Educaçã

o 

Musical e 

da 

envolver com a leitura e a escrita associadas 

ao seu valor e importância.  

- Valorizar o contributo e a opinião de cada 

criança; 

- Compreender mensagens orais em 

situações diversas de comunicação; 

- Usar a linguagem oral como forma de 

expressão; 

- Adquirir novo vocabulário e compreendê-

lo. 

- Identificar e descrever os sons que ouve 

quanto às suas características rítmicas, 

melódicas, dinâmicas, tímbricas e formais.  

- Interpretar com intencionalidade 

expressiva-musical: cantos rítmicos (com 

ou sem palavras), jogos prosódicos e 

canções (de diferentes tonalidades, modos, 

métricas, formas, géneros e estilos).  

- Valorizar a música como fator de 

identidade social e cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ilustração da música 

do inverno em cartolina 

através de imagens; 

- Registo sobre a 

história “A Bruxa Mimi 

no inverno”; 

- Cantar a música do 

inverno de diferentes 

maneiras (como por 

exemplo, a chorar, a rir, 

com tom baixo, com 

tom alto, entre outras); 

 

 

 

- Música do 

Inverno. 

- Folhas brancas; 

- Lápis de cor; 

- Cartolina; 

- Folhas com os 

labirintos; 

- Folhas com 

borboletas; 

- Folhas com as 

trajetórias do 

caracol; 

- Folhas com a 

ligação de 

números; 

- Material de 

picotagem; 



 

 

 

Educaçã

o 

artística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver capacidades expressivas e 

criativas através de experimentações e 

produções plásticas.  

- Reconhecer e mobilizar elementos da 

comunicação visual, tanto na produção e 

apreciação das suas produções, como em 

imagens que observa.  

- Apreciar diferentes manifestações de artes 

visuais, a partir da observação de várias 

modalidades expressivas, expressando a sua 

opinião e leitura crítica.  

- Dialogar sobre o que executam e 

observam; 

- Explorar elementos expressivos da 

comunicação visual. 

 

- Apropriar-se do processo de 

desenvolvimento da metodologia científica 

nas suas diferentes etapas: questionar, 

colocar hipóteses, prever como encontrar 

- Atividades diversas: 

labirintos, pintura de 

uma borboleta, fazer 

trajetórias de um 

caracol e ligação de 

números de 1 a 10. 

- Elaboração de 

máscaras de Carnaval; 

- Recorte e picotagem 

de roupas de inverno. 

 

 

 

 

- Diálogo com as 

crianças sobre o 

Inverno; 

- Diálogo sobre o 

Carnaval; 

- Visualização de 

- Revistas; 

- Tesoura; 

-Cola. 

 

 

 

 

 

 

- Vídeos. 



 

 

 

 

 

Área do 

Conheci

mento 

do 

Mundo 

 
 

respostas, experimentar e recolher 

informação, organizar e analisar a informa-

ção para chegar a conclusões e comunicá-

las.  

- Tomar consciência da sua identidade e 

pertença a diferentes grupos do meio social 

próximo. 

- Estabelecer relações entre o presente e o 

passado da sua família e comunidade, 

associando-as a objetos, situações de vida e 

práticas culturais.  

- Desenvolver a capacidade de interpretação 

e abstração; 

- Estimular a criatividade; 

- Desenvolver e estimular o respeito por 

todas as culturas, tradições e religiões. 

diferentes vídeos sobre 

os diferentes Carnavais 

da cidade da Guarda; 

Processos de Operacionalização 

Segunda-feira 

 Na segunda-feira, no início da manhã, as crianças em pequeno grupo começarão por brincar com jogos educativos de mesa. 

De seguida, as crianças terão uma atividade coadjuvada de Expressão Musical. Depois do lanche da manhã, iremos reunir as crianças 



 

 

 

em grande grupo, onde irá ser feita a exploração da música do inverno, ou seja, a canção estará escrita numa cartolina com imagens 

sobre a mesma, e individualmente, à medida que forem cantando, associaram as imagens às palavras da canção. 

 No período da tarde, as crianças irão fazer a marcação das presenças, e depois irá ser lida uma história: “A bruxa Mimi no 

inverno”. Após a leitura da mesma, faremos um diálogo, e para isso serão colocadas algumas questões às crianças, tais como: 

- Como se chamava a bruxa? 

- A bruxa gostava de que estação do ano? 

- Porque é que a bruxa não gostava do inverno? 

- O que é que ela fez para o verão voltar? 

- Como é que ela estava vestida no inverno? De roupas frias ou de roupas quentes? E porquê? 

- Etc. 

 Por fim, terão que fazer um registo sobre a história: “A bruxa Mimi no inverno”. 

 

Terça-feira 

 No início da manhã as crianças em pequeno grupo começarão por brincar com jogos educativos. Depois do lanche da manhã, 

iremos falar com elas sobre o inverno, e para isso irão ser feitas algumas perguntas, como por exemplo: 

- Quantas estações do ano existem? 

- Em que estação do ano nos encontramos? 

- No inverno faz calor ou faz frio? 

- Como é que nós sabemos que é inverno? 

- Vestimos roupas frias ou quentes? 



 

 

 

- O natal comemora-se no inverno? 

- Para além do natal que outra festa se comemora durante o inverno? 

- Etc. 

 Com este seguimento, iremos introduzir a música do inverno, onde as crianças terão que cantá-la de diferentes formas, como 

por exemplo: a chorar, a rir, com cara de zangados, sem voz, com preguiça, alto e baixo. Após essa atividade, as crianças irão para 

os jogos educativos de mesa e de chão.  

 No período da tarde, iremo-nos reunir em grande grupo para ser feita a marcação das presenças e para abordarmos o tema 

do carnaval, ou seja, irá ser explicado às crianças como é que se festejava antigamente e como se festeja nos dias de hoje. Depois 

dessa breve explicação iremos mostra-lhes vídeos de desfiles da cidade da Guarda, para elas perceberem que se festeja o carnaval 

e que todos os anos as roupas que as crianças vestem são sempre diferentes. 

 Por fim, irão ter que fazer um registo numa folha policopiada sobre o que elas gostavam mais de vestir no carnaval. 

 

Quarta-Feira 

 Na quarta-feira, no início da manhã, as crianças em pequeno grupo começarão por brincar com jogos educativos de mesa. 

Depois do lanche da manhã, as crianças irão para as diferentes áreas da sala de atividades (área da leitura, área dos jogos de mesa, 

área dos jogos de chão e para a área da cozinha). 

 Na parte da tarde, as crianças irão ouvir uma história: “O carnaval na floresta” que será projetada no quadro interativo, para 

depois ser explorada, e para isso irão ser feitas algumas perguntas, como por exemplo: 

- Quantos animais estavam presentes na história “O carnaval na floresta”? 

- Qual era a personagem principal da história? 



 

 

 

- O caracol conseguiu desfasar-se? 

- Onde se realizou a festa do carnaval? 

- Etc. 

   Após a leitura e a análise da mesma, iremos explicar-lhes as atividades que terão que fazer, para posteriormente entregarmos 

duas fichas para os de três anos, onde deverão completar um labirinto e pintar uma borboleta com as respetivas cores, ou seja, a 

borboleta terá três números, o 1, o 2 e o 3 nas diferentes partes do corpo da mesma, e cada número será representado por uma cor 

(1- amarelo, 2- verde e 3- roxo). As restantes duas fichas serão para as crianças de quatro e cinco anos, onde terão que contornar as 

diferentes trajetórias do caracol e a segunda ficha será conseguir ligar os números de 1 a 10, para assim formarem o caracol. 

 Por fim, à medida que as crianças vão terminando, irão ser encaminhadas para as diferentes áreas da sala de atividades. 

 

Quinta-Feira 

 No período da manhã, as crianças em pequeno grupo começarão por brincar com jogos educativos de mesa. Após o lanche 

da manhã, as crianças terão uma atividade coadjuvada de Expressão Físico - Motora, onde iremos ser nós a darmos a atividade, e 

para isso levaremos as crianças para o ginásio da escola. No início começará por se fazer um pequeno aquecimento (alongamento 

de todas as partes do corpo), e posteriormente irá ser demonstrado às crianças uma trajetória por nós produzida de diferentes formas, 

ou seja, terão que correr, saltar, saltar só com um pé (pé cuxinho), entre outras maneiras, chamada assim a primeira parte, a Parte 

Ativação Funcional.   

 Depois teremos a parte fundamental começando com o jogo da “bola” quente, onde dividiremos as crianças em dois grupos 

de 6/7 elementos, uma estagiária fica com um grupo e a outra com outro, e para isso, deverão formar um círculo, contendo cada 

grupo uma bola, nós e as crianças contaremos até 10, e a bola vai sendo passada pelas crianças, e quando chegarmos ao número 10 



 

 

 

da contagem, a criança que tiver a bola na mão sai do jogo, e assim sucessivamente, ganha a criança que ficar em último sem ter 

tocado na bola. Ainda na parte fundamental, teremos o jogo das “flores”, onde elas deverão fechá-las e abri-las (pines- flores), e 

por último, o jogo dos pines, isto é, existirão pines de cinco cores e arcos também com essas respetivas cinco cores, onde terão que 

colocar um pine de cada vez na cor correspondente às do arco. Na parte do retorno à calma, pediremos às crianças para se deitarem 

no chão, para fecharem os olhos, enquanto nós as acalmamos, falando-lhes das várias fases do seu dia-a-dia, acabando com um 

pequeno relaxamento (alongamento das várias partes do corpo). 

 Depois da atividade coadjuvada, começaremos por fazer a marcação das presenças em grande grupo, para posteriormente 

lhes ser dito o que irão fazer na parte da tarde, dizendo-lhes que como o Carnaval está quase a chegar, e para isso, começaremos 

por lhes fazer algumas perguntas: 

- O que podemos usar na cara para não sermos reconhecidos? 

- Vocês só conhecem máscaras feitas em cartolina? Que outras máscaras nós podemos fazer sem usarmos cartolina? 

- Para além de usarmos máscaras que outras coisas podemos também fazer na cara? 

- O que vocês gostavam de vestir no carnaval? 

- Etc. 

 No período da tarde, e depois do diálogo que fizermos com as crianças, irão ser feitas as máscaras de gesso em algumas 

crianças, e para isso utilizaremos água morna e gesso. De seguida, como terão uma atividade coadjuvada de Expressão Dramática, 

as crianças serão encaminhadas para a CAF, e aí visualizarão um filme: “A Cinderela”.  

 

Sexta-Feira 

 Na sexta-feira, na parte da manhã, algumas crianças deslocar-se-ão para os jogos educativos de mesa, outras efetuarão 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recortes/picotagem de roupas de inverno onde as colocarão numa folha policopiada, enquanto outras estarão connosco para a 

elaboração das máscaras de gesso. Depois do lanche da manhã, continuaremos com as atividades. 

 No período da tarde, as crianças em grande grupo irão marcar as presenças, para de seguida, se cantar a música do inverno. 

Posteriormente dirigir-nos-emos à biblioteca do jardim-de-infância, para a leitura de uma história contada pela bibliotecária, sendo 

ela “Adivinha o quanto eu gosto de ti no inverno”. 

 Por fim, iremos nos reunir em grande grupo, para lhes fazermos algumas perguntas sobre a história que ouviram, como por 

exemplo:  

- Gostaram da história? Se sim, de que é que gostaram mais? 

- Quais as personagens da história? 

- De que é que falava a história? 

- No inverno temos que vestir roupas quentes ou roupas frias? 

- Quais as características que vocês conhecem da estação do ano o inverno? 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice B 

Plano de Atividade – Dia do Pijama e da Família 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

Planificação de uma atividade  para a Educação Pré- Escolar 

PES 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Educadora Cooperante: Teresa Galinho 

Alunas: Ana Catarina André Nº 5007364 

               
Local de Estágio: Jardim de Infância da Sequeira 

Nível de Ensino: Pré-Escolar Data: 20, 21 e 22 de novembro de 2017 

Grupo: 3/4/5 Tempo: da 9h às 12h e das 14h às 16h. 

Temas: Dia do pijama e família 

Área de 

conteúdo 
Objetivos Gerais/específicos Estratégias/atividades Recursos Avaliação 

Área de 

Formaçã

o Pessoal 

e Social 

 

 

 

 

- Conhecer as suas caraterísticas pessoais e 

a sua identidade social e cultural; 

- Saber cuidar de si e responsabilizar-se pela 

sua segurança e bem-estar; 

- Ir adquirindo a capacidade de fazer 

escolhas, tomar decisões e assumir 

responsabilidades; 

- Ser capaz de participar nas decisões sobre 

- Marcação das 

presenças; 

-Atualização do 

calendário: dia da 

semana, mês, estação 

do ano e estado do 

tempo; 

- Diálogo com o grupo 

 - Quadro de 

presenças; 

- Calendário em 

madeira com os 

dias da semana, 

mês, estações do 

ano e estados do 

tempo. 

Indireta 

- Aquisição de 

conhecimentos. 

 

Direta 

- Atenção; 

- Interesse; 

- Empenho; 



 

 

 

 

 

 

 

 

Área da 

Expressã

o e 

Comunic

ação 

 

Domínio 

da 

Linguag

em Oral 

e 

abordag

em à 

Escrita 

 

o seu processo de aprendizagem; 

- Respeitar a diversidade e solidarizar-se 

com os outros; 

- Ser capaz de dizer o dia o mês e o ano em 

que estamos.  

 

 

- Valorizar o contributo e a opinião de cada 

criança; 

- Compreender mensagens orais em 

situações diversas de comunicação; 

- Usar a linguagem oral como forma de 

expressão; 

- Adquirir novo vocabulário e compreendê-

lo. 

 

- Desenvolver a criatividade e o sentido 

estético; 

- Dialogar sobre o que executam e 

observam; 

sobre o fim-de-semana. 

 

 

 

 

 

 

- Diálogo com as 

crianças sobre o Dia do 

Pijama; 

- Diálogo com as 

crianças sobre a 

família. 

 

 

- Música do Dia do 

Pijama. 

- Elaboração de uma 

moldura em cartão 

sobre a família; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cartão; 

- Cola; 

- Folha brancas; 

- Lápis de cor; 

- Tintas; 

- Pinceis; 

- Tesoura. 

 

- Motivação; 

- Cooperação. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Subdomí

nio de 

Expressã

o 

Musical 

e 

Expressã

o 

Plástica 

 

 

 

 

Área do 

Conheci

mento 

do 

Mundo 

 

- Explorar elementos expressivos da 

comunicação visual; 

- Apreciar diferentes manifestações de artes 

visuais, a partir da observação. 

 

 

- Desenvolver a capacidade de interpretação 

e abstração; 

- Estimular a criatividade; 

- Desenvolver e estimular o respeito por 

todas as culturas, tradições e religiões. 

- Decoração da 

moldura; 

- Desenho da família. 

 

- Projeção da música do 

Dia do Pijama; 

- Atividades Lúdicas 

(“Limbo com pijama” e 

“A colher de madeira 

das fadas”).  

- Corda; 

- Colheres; 

- Tampas de 

Garrafas. 



 

 

 

Processos de Operacionalização 

Segunda-feira 

 No início da manhã, as crianças em pequeno grupo começarão por brincar com jogos educativos. De seguida, as crianças 

irão ser divididas em dois pequenos grupos, ou seja, um grupo de 5 anos e outro de 3 e 4 anos. Primeiro irá ser o grupo dos de 5 

anos que irá para a atividade coadjuvada de Expressão Musical. Depois do lanche da manhã, o grupo de 3 e 4 anos irá para a 

atividade coadjuvada, enquanto que o grupo de 5 anos irá para a C.A.F., onde iremos fazer com elas vários jogos educativos 

relacionados com o dia do pijama, sendo um deles o “Limbo com pijama”, isto é, escolhe-se uma música divertida para dançarem, 

enquanto duas de nós segura numa corda, distanciadas entre si em cerca de dois metros. As restantes crianças devem fazer uma fila 

indiana junto à corda, que será colocada a uma altura para que todas as crianças consigam passar de pé. Depois vai-se baixando a 

corda até as crianças terem de rastejar para passar. O objetivo é passar por baixo da corda a dançar, e sem tocar na corda. 

 Na parte da tarde, em grande grupo, irão marcar as presenças, e depois iremos pedir-lhes para nos relembrarem do porquê 

de trazerem o pijama para a escola, qual a importância desse dia, se as famílias são todas iguais, se são parecidas ou se são todas 

diferentes, com quem é que vivem, etc.  Posteriormente, juntar-se-ão todas s crianças das três salas na C.A.F., para 

continuarmos com os jogos alusivos ao dia do pijama, utilizando o jogo: “A colher de madeira das fadas”, ou seja, iremos dividir 

o grupo de crianças em dois, com as diferentes faixas etárias, para jogarem na forma de estafeta. Cada equipa irá receber uma colher 

de madeira e um cubo de açúcar (isto porque as fadas fazem muitos doces e precisam de transportar açúcar). Quando dissermos 

“começar”, uma criança de cada grupo deverá avançar com a colher segura na mão e com um cubo de açúcar dentro. Deverá 

contornar uma cadeira (ou outro objeto) que está do outro lado da sala e voltar ao ponto de partida. Nesse momento, entregará a 

colher com o cubo de açúcar a outra criança do seu grupo, fazendo o mesmo percurso, passando a colher a outra e assim 

sucessivamente. Ganha o grupo que acabar em menor tempo. Haverá uma regra, se uma criança deixar cair o cubo de açúcar voltará 



 

 

 

novamente à partida, e tem de voltar a fazer o percurso antes de poder passar acolher a outra criança do seu grupo. Para as crianças 

mais velhas com cinco anos, irá acrescentar-se mais um cubo à colher sempre que uma outra criança sai da partida. 

 

Terça-feira 

 No início da manhã as crianças em pequeno grupo começarão por brincar com jogos educativos de mesa. Posteriormente, 

irão lanchar, para depois irem para a biblioteca tirar fotografias. Depois, regressarão à sala, para em grande grupo marcarem as 

presenças. De seguida, iremos explicar-lhes no que consiste a nossa atividade sobre a família, iniciando-a com algumas questões, 

tais como: 

- Vocês sabem para que é que estes cartões servem? Se sim, para que é que servem? 

- Porque é que os cartões têm formas diferentes?  

- Quais são as figuras geométricas que temos? 

- As vossas famílias são diferentes, são parecidas ou são iguais? 

- Etc. 

 Após a nossa breve explicação, iremos dizer-lhes qual o objetivo desta atividade, e para que é que ela serve. Posteriormente, 

iremos dividir as crianças em dois pequenos grupos, um grupo irá para uma mesa, onde haverá como materiais tintas, para pintarem 

os cartões, e um outro grupo irá para outra mesa desenhar com lápis de cor numa folha branca os vários membros da família (com 

quem vivem). Depois, quem terminar de pintar ou de desenhar, terão que trocar de tarefas, para assim concluírem a atividade. 

Aquelas que terminarem a atividade, irão para as diferentes áreas da sala de atividades. 

Quarta-Feira 

 No início da manhã irá ser feita a rotina diária em grande grupo com o auxílio das estagiárias, e posteriormente, as crianças 



 

 

 

 

irão ser divididas por duas mesas, onde terão liberdade de realizar diversos jogos educativos. 

 Após o lanche da manhã, as crianças irão ter uma atividade coadjuvada de Expressão Físico Motora. 

 Na parte da tarde, e em grande grupo, iremos ler-lhes uma pequena história: “ Nasceu o menino Jesus”. Depois de a lermos, 

iremos projetar às crianças a mesma, e à medida que lhes mostramos, iremos fazer-lhes algumas perguntas, tais como: 

- Como se chama o menino que nasceu? 

- Como se chamam os pais do menino? 

- Onde é que o menino nasceu? 

- Eram uma família? 

- Quantos eram? 

- Aqui na sala há alguma família parecida com a vossa? Se sim, é parecida com que menino/a? 

- Era uma família rica, ou pobre? 

- Quantos reis havia? 

- Como se chamavam os reis? 

- Como é que os reis magos conseguiram encontrar o Jesus? 

- O que é que os reis deram de presente ao menino? 

- Etc. 

 Após o diálogo com as crianças sobre a história, iremos pedir a três ou quatro crianças, que nos reconte a história, recorrendo 

às imagens da mesma no quadro interativo, para tentarmos perceber se elas irão compreender ou não a mesma. Por fim, irá ser feita 

uma reflexão da história. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice C 

Plano de Atividades – Dia de São Martinho e Dia Mundial do 

Pijama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

Planificação de uma atividade  para a Educação Pré- Escolar 

PES 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Educadora Cooperante: Teresa Galinho 

Alunas: Ana Catarina André Nº 5007364 

               
Local de Estágio: Jardim de Infância da Sequeira 

Nível de Ensino: Pré-Escolar Data: 13, 14 e 15 de novembro de 2017 

Grupo: 3/4/5 Tempo: da 9h às 12h e das 14h às 16h. 

Temas: Lenda de São Martinho e Dia Mundial do Pijama 

Área de 

conteúdo 
Objetivos Gerais/específicos Estratégias/atividades Recursos Avaliação 

Área de 

Formaçã

o Pessoal 

e Social 

 

 

 

 

- Conhecer as suas caraterísticas pessoais e a 

sua identidade social e cultural; 

- Saber cuidar de si e responsabilizar-se pela 

sua segurança e bem-estar; 

- Ir adquirindo a capacidade de fazer 

escolhas, tomar decisões e assumir 

responsabilidades; 

- Ser capaz de participar nas decisões sobre o 

- Marcação das 

presenças; 

-Atualização do 

calendário: dia da 

semana, mês, estação do 

ano e estado do tempo; 

- Diálogo com o grupo 

sobre o fim-de-semana. 

 - Quadro de 

presenças; 

- Calendário em 

madeira com os 

dias da semana; 

mês, estações do 

ano e estados do 

tempo. 

Indireta 

- Aquisição de 

conhecimentos. 

 

Direta 

- Atenção; 

- Interesse; 

- Empenho; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área da 

Expressã

o e 

Comunic

ação 

 

Domínio 

da 

Linguag

em Oral 

e 

abordag

em à 

seu processo de aprendizagem; 

- Respeitar a diversidade e solidarizar-se com 

os outros; 

- Ser capaz de dizer o dia o mês e o ano em 

que estamos.  

 

 

- Valorizar o contributo e a opinião de cada 

criança; 

- Compreender mensagens orais em situações 

diversas de comunicação; 

- Usar a linguagem oral como forma de 

expressão; 

- Incentivar as tentativas de escrita; 

- Adquirir novo vocabulário e compreendê-

lo; 

- Compreender que a leitura e a escrita são 

atividades que proporcionam prazer e 

satisfação; 

 

 

 

 

 

 

 

- Diálogo com as 

crianças sobre a 

importância da família, 

missão pijama e dia 

mundial do pijama; 

- Leitura da história 

“Todos os pais são 

diferentes.”; 

- Diálogo com as 

crianças sobre a história. 

 

- Teatro da Lenda de São 

Martinho; 

- Elaboração de uma 

 

 

 

 

 

 

- Retroprojetor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cartões; 

- Tintas; 

- Tesouras;  

- Cola; 

- Motivação; 

- Cooperação. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Escrita 

 

 

 

Subdomí

nio 

Expressã

o 

Dramáti

ca e 

Expressã

o 

Musical 

 

 

 

 

 

Área do 

Conheci

 

- Desenvolver a criatividade e o sentido 

estético; 

- Dialogar sobre o que executam e observam; 

- Explorar elementos expressivos da 

comunicação visual; 

- Apreciar diferentes manifestações de artes 

visuais, a partir da observação. 

 

 

 

- Adquirir conhecimentos sobre a missão 

pijama; 

- Obter conhecimentos sobre a importância da 

missão do pijama; 

- Manifestar comportamentos de 

preocupação com a família; 

- Sensibilizar as crianças para ajudar outras 

crianças. 

atividade sobre o dia 

mundial do pijama; 

- Visualização de um 

vídeo sobre o tema da 

missão pijama. 

 

- Comemoração do Dia 

Mundial do pijama. 

- Fio de lã; 

- Retroprojetor; 

 

 

 

 



 

 

 

mento 

do 

Mundo 

Processos de Operacionalização 

Segunda-feira 

 No início da manhã, as crianças dirigir-se-ão à sala de atividades para brincarem com os jogos educativos. Posteriormente, iremos 

fazer dois grupos, um com crianças de 4 e 5 anos, e outro com 3 anos. Enquanto um grupo irá para atividade coadjuvada de Expressão 

Musical, o outro irá lanchar. Após, o grupo de 4 e 5 anos terminar a atividade, irão lanchar, e depois iremos com esse mesmo grupo para 

a biblioteca fazer o ensaio da Lenda de São Martinho, ou seja, irão ser as crianças a participar na dramatização, para à tarde ser 

apresentada aos colegas de 3 anos e do 1º Ciclo do ensino básico (três turmas de 1º ano). 

 Na parte da tarde, antes de irmos para a biblioteca, iremos ensaiar em grande grupo a música da Lenda do São Martinho. De 

seguida, iremos levar as crianças até à biblioteca para a dramatização da peça de teatro. 

 Por fim, questionaremos as crianças sobre a dramatização realizada, tais como: 

- Gostaram do teatro? 

- Como se chamava o cavaleiro? 

- Quantas personagens da Lenda falaram? E quem eram? 

- O que é que gostaram mais na peça de teatro? E porque?  

Terça-feira 

 Na parte da manhã as crianças irão para os jogos educativos individuais. Após o lanche da manhã, reunimo-nos em grande grupo, 



 

 

 

 

 

para abordarmos o tema da família e o porquê de ela ser importante nas nossas vidas, questionando a cada uma das crianças o porquê 

da família ser importante para elas.  Posteriormente, iremos contar-lhes uma pequena história: “Todos os pais são diferentes”, para elas 

entenderem que todos os pais e todas as famílias são diferentes. 

 Na parte da tarde, iremos fazer com elas a marcação das presenças. De seguida, iremos mostrar-lhes um pequeno vídeo sobre o 

dia mundial do pijama, abordando, principalmente o tema da família. Após a visualização do mesmo, iremos conversar com as crianças 

sobre o vídeo. Depois iremos colocar várias vezes o vídeo, para elas poderem dançar e cantarem a música. 

Quarta-feira 

 No início da manhã, as crianças irão para os jogos educativos individuais, e depois do lanche da manhã, iremos fazer com elas a 

marcação das presenças. Seguidamente, iremos explicar-lhes a atividade da moldura, que consiste em que cada criança terá que pintar 

com tintas um pequeno cartão, e depois disso, as crianças de 4 e 5 anos terão que desenhar a família numa folha em branco (do tamanho 

do cartão), e as crianças de 3 anos, terão que carimbar a mão (aquelas que têm 5 pessoas a viver em casa delas, e as outras que tiverem 

menos pessoas a morar em casa, carimbam apenas o número de dedos que corresponde ao número de pessoas que estão na mesma casa 

com elas). As crianças que tiverem duas casas, ou seja, pais separados, terão que desenhar as duas famílias em folhas diferentes.  

 Para que as crianças não estejam a realizar todas a mesma tarefa, irão ser divididas por diferentes áreas: área da cozinha, jogos 

de mesa e jogos de chão. 

 Por fim, as crianças irão colar os desenhos e os carimbos das mãos e dos dedos no respetivo cartão (moldura), fazendo depois 

com elas uma pequena reflexão acerca das atividades que realizaram. 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice D 

Plano de Atividades – O Inverno/Carnaval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planificação de uma atividade  para a Educação Pré- Escolar 

PES 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Educadora Cooperante: Teresa Galinho 

Alunas: Ana Catarina André Nº 5007364 

               
Local de Estágio: Jardim de Infância da Sequeira 

Nível de Ensino: Pré-Escolar Data: 15, 16, 17, 18 e 19 de janeiro de 2018 

Grupo: 3/4/5 Tempo: da 9h às 12h e das 14h às 16h. 

Temas: O Inverno/ Carnaval 

Área de 

conteúdo 
Objetivos Gerais/específicos Estratégias/atividades Recursos Avaliação 

Área 

Formação 

Pessoal e 

Social 

 

 

 

 

- Conhecer as suas caraterísticas 

pessoais e a sua identidade social e 

cultural; 

- Saber cuidar de si e responsabilizar-

se pela sua segurança e bem-estar; 

- Ir adquirindo a capacidade de fazer 

escolhas, tomar decisões e assumir 

responsabilidades; 

- Marcação das presenças; 

-Atualização do calendário: 

dia da semana, mês, estação 

do ano e estado do tempo; 

- Diálogo com o grupo sobre 

o fim-de-semana. 

 

 

 - Quadro de presenças; 

- Calendário em 

madeira com os dias da 

semana, mês, estações 

do ano e estados do 

tempo. 

 

 

Indireta 

- Aquisição de 

conhecimento

s. 

 

Direta 

- Atenção; 

- Interesse; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área da 

Expressão 

e 

Comunica

ção 

 

Domínio 

da 

Educação 

Física 

 

 

 

- Ser capaz de participar nas decisões 

sobre o seu processo de 

aprendizagem; 

- Respeitar a diversidade e 

solidarizar-se com os outros; 

- Ser capaz de dizer o dia o mês e o 

ano em que estamos.  

 

- Cooperar em situações de jogo, 

seguindo orientações ou regras; 

- Dominar movimentos que implicam 

deslocamentos e equilíbrios como: 

trepar, correr, saltitar, deslizar, 

rodopiar, saltar a pés juntos ou num 

só pé, saltar sobre obstáculos, 

baloiçar, rastejar e rolar; 

- Controlar movimentos de perícia e 

manipulação como: lançar, receber, 

pontapear, lançar em precisão, 

transportar, driblar e agarrar.  

 

 

 

 

 

- Parte da ativação 

funcional; 

- Parte Fundamental; 

- Parte do retorno à calma. 

 

 

 

 

 

 

 

 - Leitura da história “A 

Bruxa Mimi no Inverno; 

- Diálogo sobre a história “A 

Bruxa Mimi no Inverno”; 

 

 

 

 

- Arcos; 

- Colchões; 

- Pines; 

- Bolas. 

 

 

 

 

 

 

- Livro “A Bruxa Mimi 

no Inverno”; 

- Projetor; 

- Livro “Adivinha o 

quanto eu gosto de ti”. 

 

- Empenho; 

- Motivação; 

- Cooperação. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Domínio 

da 

Linguage

m Oral e 

abordage

m à 

Escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Compreender mensagens orais em 

situações diversas de comunicação; 

- Usar a linguagem oral em contexto, 

conseguindo comunicar eficazmente 

de modo adequado à situação 

(produção e funcionalidade); 

- Tomar consciência gradual sobre 

diferentes segmentos orais que 

constituem as palavras (Consciência 

Fonológica); 

- Identificar diferentes palavras numa 

frase (Consciência da Palavra); 

- Identificar se uma frase está correta 

ou incorreta e eventualmente corrigi-

la, explicitando as razões dessa 

correção (Consciência Sintática); 

- Reconhecer letras e aperceber-se da 

sua organização em palavras; 

- Aperceber-se do sentido direcional 

- Leitura da história “O 

Carnaval na Floresta”; 

- Diálogo sobre a história “O 

Carnaval na Floresta”; 

- História “Adivinha o 

quanto eu gosto de ti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subdomíni

o da 

Educação 

Musical e 

da 

Educação 

artística 

da escrita; 

- Estabelecer relação entre a escrita e 

a mensagem oral.  

- Estabelecer razões pessoais para se 

envolver com a leitura e a escrita as-

sociadas ao seu valor e importância.  

- Valorizar o contributo e a opinião 

de cada criança; 

- Compreender mensagens orais em 

situações diversas de comunicação; 

- Usar a linguagem oral como forma 

de expressão; 

- Adquirir novo vocabulário e 

compreendê-lo. 

- Identificar e descrever os sons que 

ouve quanto às suas características 

rítmicas, melódicas, dinâmicas, 

tímbricas e formais.  

- Interpretar com intencionalidade 

expressiva-musical: cantos rítmicos 

 

 

- Ilustração da música do 

inverno em cartolina através 

de imagens; 

- Registo sobre a história “A 

Bruxa Mimi no inverno”; 

- Cantar a música do inverno 

de diferentes maneiras 

(como por exemplo, a 

chorar, a rir, com tom baixo, 

com tom alto, entre outras); 

- Atividades diversas: 

labirintos, pintura de uma 

borboleta, fazer trajetórias 

de um caracol e ligação de 

números de 1 a 10. 

- Elaboração de máscaras de 

Carnaval; 

- Recorte e picotagem de 

- Música do Inverno. 

- Folhas brancas; 

- Lápis de cor; 

- Cartolina; 

- Folhas com os 

labirintos; 

- Folhas com 

borboletas; 

- Folhas com as 

trajetórias do caracol; 

- Folhas com a ligação 

de números; 

- Material de 

picotagem; 

- Revistas; 

- Tesoura; 

-Cola. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área do 

(com ou sem palavras), jogos 

prosódicos e canções (de diferentes 

tonalidades, modos, métricas, for-

mas, géneros e estilos).  

- Valorizar a música como fator de 

identidade social e cultural.  

- Desenvolver capacidades 

expressivas e criativas através de 

experimentações e produções 

plásticas.  

- Reconhecer e mobilizar elementos 

da comunicação visual, tanto na 

produção e apreciação das suas 

produções, como em imagens que 

observa.  

- Apreciar diferentes manifestações 

de artes visuais, a partir da 

observação de várias modalidades 

expressivas, expressando a sua 

opinião e leitura crítica.  

roupas de inverno. 

 

 

 

 

- Diálogo com as crianças 

sobre o Inverno; 

- Diálogo sobre o Carnaval; 

- Visualização de diferentes 

vídeos sobre os diferentes 

Carnavais da cidade da 

Guarda; 

 

 

 

- Vídeos. 



 

 

 

Conhecime

nto do 

Mundo 

 
 

- Dialogar sobre o que executam e 

observam; 

- Explorar elementos expressivos da 

comunicação visual. 

 

- Apropriar-se do processo de 

desenvolvimento da metodologia 

científica nas suas diferentes etapas: 

questionar, colocar hipóteses, prever 

como encontrar respostas, 

experimentar e recolher informação, 

organizar e analisar a informação 

para chegar a conclusões e comunicá-

las.  

- Tomar consciência da sua 

identidade e pertença a diferentes 

grupos do meio social próximo. 

- Estabelecer relações entre o 

presente e o passado da sua família e 

comunidade, associando-as a 



 

 

 

objetos, situações de vida e práticas 

culturais.  

- Desenvolver a capacidade de 

interpretação e abstração; 

- Estimular a criatividade; 

- Desenvolver e estimular o respeito 

por todas as culturas, tradições e 

religiões. 

Processos de Operacionalização 

Segunda-feira 

 Na segunda-feira, no início da manhã, as crianças em pequeno grupo começarão por brincar com jogos educativos de mesa. De 

seguida, as crianças terão uma atividade coadjuvada de Expressão Musical. Depois do lanche da manhã, iremos reunir as crianças em 

grande grupo, onde irá ser feita a exploração da música do inverno, ou seja, a canção estará escrita numa cartolina com imagens sobre 

a mesma, e individualmente, à medida que forem cantando, associaram as imagens às palavras da canção. 

 No período da tarde, as crianças irão fazer a marcação das presenças, e depois irá ser lida uma história: “A bruxa Mimi no 

inverno”. Após a leitura da mesma, faremos um diálogo, e para isso serão colocadas algumas questões às crianças, tais como: 

- Como se chamava a bruxa? 

- A bruxa gostava de que estação do ano? 

- Porque é que a bruxa não gostava do inverno? 

- O que é que ela fez para o verão voltar? 



 

 

 

- Como é que ela estava vestida no inverno? De roupas frias ou de roupas quentes? E porquê? 

- Etc. 

 Por fim, terão que fazer um registo sobre a história: “A bruxa Mimi no inverno”. 

Terça-feira 

 No início da manhã as crianças em pequeno grupo começarão por brincar com jogos educativos. Depois do lanche da manhã, 

iremos falar com elas sobre o inverno, e para isso irão ser feitas algumas perguntas, como por exemplo: 

- Quantas estações do ano existem? 

- Em que estação do ano nos encontramos? 

- No inverno faz calor ou faz frio? 

- Como é que nós sabemos que é inverno? 

- Vestimos roupas frias ou quentes? 

- O natal comemora-se no inverno? 

- Para além do natal que outra festa se comemora durante o inverno? 

- Etc. 

 Com este seguimento, iremos introduzir a música do inverno, onde as crianças terão que cantá-la de diferentes formas, como 

por exemplo: a chorar, a rir, com cara de zangados, sem voz, com preguiça, alto e baixo. Após essa atividade, as crianças irão para os 

jogos educativos de mesa e de chão.  

 No período da tarde, iremo-nos reunir em grande grupo para ser feita a marcação das presenças e para abordarmos o tema do 

carnaval, ou seja, irá ser explicado às crianças como é que se festejava antigamente e como se festeja nos dias de hoje. Depois dessa 

breve explicação iremos mostra-lhes vídeos de desfiles da cidade da Guarda, para elas perceberem que se festeja o carnaval e que todos 



 

 

 

os anos as roupas que as crianças vestem são sempre diferentes. 

 Por fim, irão ter que fazer um registo numa folha policopiada sobre o que elas gostavam mais de vestir no carnaval. 

Quarta-Feira 

 Na quarta-feira, no início da manhã, as crianças em pequeno grupo começarão por brincar com jogos educativos de mesa. 

Depois do lanche da manhã, as crianças irão para as diferentes áreas da sala de atividades (área da leitura, área dos jogos de mesa, área 

dos jogos de chão e para a área da cozinha). 

 Na parte da tarde, as crianças irão ouvir uma história: “O carnaval na floresta” que será projetada no quadro interativo, para 

depois ser explorada, e para isso irão ser feitas algumas perguntas, como por exemplo: 

- Quantos animais estavam presentes na história “O carnaval na floresta”? 

- Qual era a personagem principal da história? 

- O caracol conseguiu desfasar-se? 

- Onde se realizou a festa do carnaval? 

- Etc. 

   Após a leitura e a análise da mesma, iremos explicar-lhes as atividades que terão que fazer, para posteriormente entregarmos 

duas fichas para os de três anos, onde deverão completar um labirinto e pintar uma borboleta com as respetivas cores, ou seja, a 

borboleta terá três números, o 1, o 2 e o 3 nas diferentes partes do corpo da mesma, e cada número será representado por uma cor (1- 

amarelo, 2- verde e 3- roxo). As restantes duas fichas serão para as crianças de quatro e cinco anos, onde terão que contornar as 

diferentes trajetórias do caracol e a segunda ficha será conseguir ligar os números de 1 a 10, para assim formarem o caracol. Por fim, 

à medida que as crianças vão terminando, irão ser encaminhadas para as diferentes áreas da sala de atividades. 

Quinta-Feira 



 

 

 

 No período da manhã, as crianças em pequeno grupo começarão por brincar com jogos educativos de mesa. Após o lanche da 

manhã, as crianças terão uma atividade coadjuvada de Expressão Físico - Motora, onde iremos ser nós a darmos a atividade, e para 

isso levaremos as crianças para o ginásio da escola. No início começará por se fazer um pequeno aquecimento (alongamento de todas 

as partes do corpo), e posteriormente irá ser demonstrado às crianças uma trajetória por nós produzida de diferentes formas, ou seja, 

terão que correr, saltar, saltar só com um pé (pé cuxinho), entre outras maneiras, chamada assim a primeira parte, a Parte Ativação 

Funcional.   

 Depois teremos a parte fundamental começando com o jogo da “bola” quente, onde dividiremos as crianças em dois grupos de 

6/7 elementos, uma estagiária fica com um grupo e a outra com outro, e para isso, deverão formar um círculo, contendo cada grupo 

uma bola, nós e as crianças contaremos até 10, e a bola vai sendo passada pelas crianças, e quando chegarmos ao número 10 da 

contagem, a criança que tiver a bola na mão sai do jogo, e assim sucessivamente, ganha a criança que ficar em último sem ter tocado 

na bola. Ainda na parte fundamental, teremos o jogo das “flores”, onde elas deverão fechá-las e abri-las (pines- flores), e por último, 

o jogo dos pines, isto é, existirão pines de cinco cores e arcos também com essas respetivas cinco cores, onde terão que colocar um 

pine de cada vez na cor correspondente às do arco. Na parte do retorno à calma, pediremos às crianças para se deitarem no chão, para 

fecharem os olhos, enquanto nós as acalmamos, falando-lhes das várias fases do seu dia-a-dia, acabando com um pequeno relaxamento 

(alongamento das várias partes do corpo). 

 Depois da atividade coadjuvada, começaremos por fazer a marcação das presenças em grande grupo, para posteriormente lhes 

ser dito o que irão fazer na parte da tarde, dizendo-lhes que como o Carnaval está quase a chegar, e para isso, começaremos por lhes 

fazer algumas perguntas: 

- O que podemos usar na cara para não sermos reconhecidos? 

- Vocês só conhecem máscaras feitas em cartolina? Que outras máscaras nós podemos fazer sem usarmos cartolina? 



 

 

 

 

 

- Para além de usarmos máscaras que outras coisas podemos também fazer na cara? 

- O que vocês gostavam de vestir no carnaval? 

 No período da tarde, e depois do diálogo que fizermos com as crianças, irão ser feitas as máscaras de gesso em algumas crianças, 

e para isso utilizaremos água morna e gesso. De seguida, como terão uma atividade coadjuvada de Expressão Dramática, as crianças 

serão encaminhadas para a CAF, e aí visualizarão um filme: “A Cinderela”.  

Sexta-Feira 

 Na sexta-feira, na parte da manhã, algumas crianças deslocar-se-ão para os jogos educativos de mesa, outras efetuarão 

recortes/picotagem de roupas de inverno onde as colocarão numa folha policopiada, enquanto outras estarão connosco para a 

elaboração das máscaras de gesso. Depois do lanche da manhã, continuaremos com as atividades. 

 No período da tarde, as crianças em grande grupo irão marcar as presenças, para de seguida, se cantar a música do inverno. 

Posteriormente dirigir-nos-emos à biblioteca do jardim-de-infância, para a leitura de uma história contada pela bibliotecária, sendo ela 

“Adivinha o quanto eu gosto de ti no inverno”. Por fim, iremos nos reunir em grande grupo, para lhes fazermos algumas perguntas 

sobre a história que ouviram, como por exemplo:  

- Gostaram da história? Se sim, de que é que gostaram mais? 

- Quais as personagens da história? 

- De que é que falava a história? 

- No inverno temos que vestir roupas quentes ou roupas frias? 

- Quais as características que vocês conhecem da estação do ano o inverno? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice E 

Plano de Atividades – O Natal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planificação de uma atividade  para a Educação Pré- Escolar 

PES 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Educadora Cooperante: Teresa Galinho 

Alunas: Ana Catarina André Nº 5007364 

               
Local de Estágio: Jardim de Infância da Sequeira 

Nível de Ensino: Pré-Escolar Data: 11, 12, e 13 de dezembro de 2017 

Grupo: 3/4/5 Tempo: da 9h às 12h e das 14h às 16h. 

Temas: O Natal 

Área de 

conteúdo 
Objetivos Gerais/específicos Estratégias/atividades Recursos Avaliação 

Área de 

Formação 

Pessoal e 

Social 

 

 

 

 

- Conhecer as suas caraterísticas 

pessoais e a sua identidade social e 

cultural; 

- Saber cuidar de si e 

responsabilizar-se pela sua 

segurança e bem-estar; 

- Ir adquirindo a capacidade de 

fazer escolhas, tomar decisões e 

- Marcação das presenças; 

-Atualização do 

calendário: dia da semana, 

mês, estação do ano e 

estado do tempo; 

- Diálogo com o grupo 

sobre o fim-de-semana. 

 

 - Quadro de 

presenças; 

- Calendário em 

madeira com os 

dias da semana, 

mês, estações do 

ano e estados do 

tempo. 

Indireta 

- Aquisição de 

conhecimentos. 

 

Direta 

- Atenção; 

- Interesse; 

- Empenho; 



 

 

 

 

 

 

 

 

Área da 

Expressão e 

Comunicação 

 

Domínio da 

Linguagem 

Oral e 

abordagem à 

Escrita 

 

 

Subdomínio 

da Educação 

Musical 

e da 

assumir responsabilidades; 

- Ser capaz de participar nas 

decisões sobre o seu processo de 

aprendizagem; 

- Respeitar a diversidade e 

solidarizar-se com os outros; 

- Ser capaz de dizer o dia o mês e o 

ano em que estamos.  

 

 

- Valorizar o contributo e a opinião 

de cada criança; 

- Compreender mensagens orais em 

situações diversas de comunicação; 

- Usar a linguagem oral como forma 

de expressão; 

- Adquirir novo vocabulário e 

compreendê-lo. 

 

- Desenvolver a criatividade e o 

 

 

 

 

 

- Visualização de um 

filme: “ A noite de natal”. 

 

 

 

- Ensaio das músicas de 

natal; 

- Ensaio da dramatização 

sobre o natal. 

- Decoração da árvore de 

natal com brilhantes de 

várias cores; 

- Elaboração de um 

desenho referente ao filme. 

 

 

 

 

 

 

 

- Vídeo; 

- Retroprojetor; 

- Computador. 

 

 

 

- Caneta de 

brilhantes; 

- Cola; 

- Tesoura; 

- Material de 

picotagem. 

- Folha branca; 

- Lápis de cor; 

- Motivação; 

- Cooperação. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Educação 

Artística 

 

 

 

 

 

Área do 

Conheciment

o do Mundo 

 
 

sentido estético; 

- Dialogar sobre o que executam e 

observam; 

- Explorar elementos expressivos 

da comunicação visual; 

- Apreciar diferentes manifestações 

de artes visuais, a partir da 

observação. 

 

 

 

 

-Desenvolver a capacidade de 

interpretação e abstração; 

- Estimular a criatividade; 

- Desenvolver e estimular o respeito 

por todas as culturas, tradições e 

religiões; 

- Diálogo com as crianças 

sobre a história: “ A noite 

de Natal”; 

- Visita à cidade Natal. 

- Canetas de 

filtro; 

 

 

 

 

Processos de Operacionalização 

Segunda-feira 



 

 

 

 No início da manhã algumas crianças em pequeno grupo começarão por brincar com jogos educativos de mesa e de chão, 

enquanto, outras decorarão a árvore de natal com canetas brilhantes de várias cores. Depois do lanche da manhã, iremos reunir 

as crianças em grande grupo, na C.A.F., para ensaiarem com o professor de expressão musical e com a professora de expressão 

dramática, as canções de natal e uma pequena dramatização para a festa de natal. 

 Na parte da tarde, as crianças marcarão as presenças, e de seguida, irão desvendar a surpresa que estará no calendário de 

natal, e para isso, irá ser chamada uma criança para abrir a casa que corresponderá ao número 11 e que lhe irá sair um papel com 

a seguinte frase: “A noite de Natal”, que será lida às crianças por nós, onde elas terão que dar resposta, se será uma história, se 

será um filme, e quando elas acertarem iremos explicar-lhes o que irá acontecer, ou seja, irá ser projetado no retroprojetor um 

filme sobre esse tema. Após o filme terminar, iremos fazer-lhes algumas questões sobre o mesmo, para verificarmos se elas 

conseguiram ou não estar atentas e perceberem a história do filme. 

 

Terça-feira 

 Na parte da manhã, as crianças em pequeno grupo começarão por brincar com jogos educativos de mesa e de chão. Depois 

do lanche da manhã, iremos reunirmo-nos, em grande grupo, e pedir-lhe-emos para nos voltarem a relembrar/recontar a história 

do filme que viram na Segunda-feira.  Posteriormente iremos explicar-lhes a atividade que irão fazer, isto é, dividi-lo-emos 

em dois pequenos grupos, para desenharem numa folha branca, a parte do filme que mais gostaram. 

 Na parte da tarde, irá ser feita a marcação das presenças, e continuarão com a atividade do desenho referente ao filme: 

“A noite de Natal”. Depois, iremos para a biblioteca da escola, para as crianças assistirem à leitura de duas histórias, contadas 

pela bibliotecária, sendo elas: “Os Ratinhos do mar” e “ A Magia do Natal”. 

 



 

 

 

Quarta-Feira 

 Na parte da manhã as crianças começarão por brincar com jogos educativos (Jogos de chão, jogos de mesa e a casinha). 

Depois do lanche da manhã, irão ser marcadas as presenças, e de seguida, as crianças terão que desvendar a surpresa que estará 

no calendário de natal, e para isso, irá ser chamada uma criança para abrir a casa que corresponderá ao número 13 e que lhe irá 

sair um papel com a seguinte frase: “Caça ao Tesouro”, que será lida às crianças por nós, e aí faremos algumas questões, tais 

como: 

- Vocês sabem o que é a Caça ao Tesouro? Se sim, o que é? 

- O que é que irão encontrar, alguém sabe? 

- Já alguma vez fizeram uma caça ao tesouro? 

 De seguida, iremos explicar-lhes como irão ser as regras do jogo. Em primeiro, a criança terá que andar pela sala de 

atividades para tentar encontrar a surpresa, sendo ela, um chocolate dentro de um saquinho com uma mola do pai natal, e à 

medida que a criança se aproxima da surpresa, uma de nós irá dizer quente, quando a criança estiver a afastar-se ou longe dela, 

iremos dizer frio. Após cada criança, individualmente, encontrar a surpresa, iremos dizer-lhes uma adivinha sobre os vários 

símbolos de natal que fomos abordando ao longo da semana, e, para isso, iremos esperar um pouco para as crianças pensarem e 

tentarem adivinhar. As adivinhas eram:  

“Estou sempre verde de Inverno e de Verão. Brilhantes de luzes vocês me acharão no mês de Natal. Quem sou eu afinal?” (árvore 

de natal);  

“Sou um Pai muito feliz que traz ao lar muita alegria. Anda sempre lá fora, só venho a casa um dia. Quem dou eu?” (Pai Natal);  

“A enfeitar o pinheiro é onde gosto de estar. Sou muito redondinha e fácil de pendurar. Quem sou eu?” (Bolas);  

“Estou muito embrulhadinho e enfeitado com um laço. Quando me recebem dão um beijo e um abraço. Quem sou eu?” (Presente);  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Estou na torre da Igreja e estou sempre a tocar, dou muitas badaladas até me cansar. Quem sou eu?” (Sino);  

“À noite no céu me coloco, para que me vejam a brilhar. Adoro estar no céu para o poder cintilar. Quem sou eu?” (Estrela);  

“Numa gruta pequenina tu os podes encontrar. Maria, José e o Menino nas palhinhas a descansar. Quem sou eu?” (Presépio); 

“De cera sou feita e tenho um pavio. Quando me acendem tenho bastante brilho. Quem sou eu?” (Vela); 

“Eu sou um bolo colorido, com muitos frutos saborosos. E um brinde podem encontrar, aqueles que forem mais gulosos. Quem 

sou eu?” (Bolo rei). 

  Após saberem as adivinhas todas, repetir-se-á as mesmas para todas as crianças, para tentarmos perceber se elas 

conseguiram ou não identificar os diferentes símbolos de natal. 

 Na parte da tarde, as crianças irão visitar a cidade natal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice F 

Plano de Atividades – O Inverno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planificação de uma atividade para a Educação Pré- Escolar 

PES 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Educadora Cooperante: Teresa Galinho 

Alunas: Ana Catarina André Nº 5007364 

               
Local de Estágio: Jardim de Infância da Sequeira 

Nível de Ensino: Pré-Escolar Data: 8,9 e 10 de janeiro de 2018 

Grupo: 3/4/5 Tempo: da 9h às 12h e das 14h às 16h. 

Temas: O inverno 

Área de 

conteúdo 
Objetivos Gerais/específicos 

Estratégias/atividad

es 
Recursos Avaliação 

Área 

Formação 

Pessoal e 

Social 

 

 

 

 

- Conhecer as suas caraterísticas pessoais 

e a sua identidade social e cultural; 

- Saber cuidar de si e responsabilizar-se 

pela sua segurança e bem-estar; 

- Ir adquirindo a capacidade de fazer 

escolhas, tomar decisões e assumir 

responsabilidades; 

- Marcação das 

presenças; 

-Atualização do 

calendário: dia da 

semana, mês, estação 

do ano e estado do 

tempo; 

 - Quadro de 

presenças; 

- Calendário em 

madeira com os dias 

da semana, mês, 

estações do ano e 

estados do tempo. 

 

Indireta 

- Aquisição de 

conhecimento

s. 

 

Direta 

- Atenção; 

- Interesse; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área da 

Expressão e 

Comunicação 

 

Domínio da 

Linguagem 

Oral e 

abordagem à 

Escrita 

 

 

Subdomínio 

da Educação 

Musical e da 

- Ser capaz de participar nas decisões 

sobre o seu processo de aprendizagem; 

- Respeitar a diversidade e solidarizar-se 

com os outros; 

- Ser capaz de dizer o dia o mês e o ano 

em que estamos.  

 

 

- Valorizar o contributo e a opinião de 

cada criança; 

- Compreender mensagens orais em 

situações diversas de comunicação; 

- Usar a linguagem oral como forma de 

expressão; 

- Adquirir novo vocabulário e 

compreendê-lo. 

 

 

 

- Diálogo com o grupo 

sobre o fim-de-

semana. 

 

 

 

 

 

 

- Diálogo com as 

crianças sobre a 

história: “ O sapo no 

inverno; 

- Diálogo com as 

crianças sobre a 

história: “ As 

preocupações do 

Billy”. 

 

 

 

 

 

 

 

- História: “ O sapo no 

inverno”. 

- História: “ As 

preocupações do 

Billy”. 

 

 

- Cola; 

- Lápis de cor; 

- Imagens; 

- Folhas brancas; 

- Tesoura; 

- Material de 

picotagem; 

- Cartolinas; 

- Empenho; 

- Motivação; 

- Cooperação. 

 

 

 

 

-Livro. 



 

 

 

Educação 

Artística 

 

 

 

 

Área do 

Conheciment

o do Mundo 

 

 

- Desenvolver a criatividade e o sentido 

estético; 

- Dialogar sobre o que executam e 

observam; 

- Explorar elementos expressivos da 

comunicação visual; 

- Apreciar diferentes manifestações de 

artes visuais, a partir da observação. 

 

 

- Desenvolver a capacidade de 

interpretação e abstração; 

- Estimular a criatividade; 

- Explorar o tema do inverno; 

- Identificar as peças de roupa que se 

vestem no inverno; 

- Identificar as preocupações/medos 

através da história: “ As preocupações do 

Billy”. 

- Música do inverno. 

- Construção e 

decoração do desenho 

do sapo; 

- Contorno, picotagem 

e decoração das luvas; 

- Registo da história: 

“As preocupações do 

Billy” 

 

- Projeção da história: 

“ O sapo no inverno”; 

- Diálogo com as 

crianças sobre a 

história: “As 

preocupações do 

Billy”. 

 

- Atachos. 

- Projetor; 

- Folhas brancas; 

-Cola; 

- Livro; 

- Lápis de cor; 

 

 



 

 

 

Processos de Operacionalização 

Segunda-feira 

 No início da manhã, algumas crianças começarão por brincar com jogos educativos e outras terão que terminar a atividade dos 

reis magos (pintar e picotar). De seguida, as crianças terão uma atividade coadjuvada de Expressão Musical. Depois do lanche da 

manhã, iremos reunir as crianças em grande grupo, para se fazer a leitura da história: “O sapo no inverno”, (sendo projetada no quadro 

interativo) e também, a exploração da mesma e, para isso, irão ser feitas algumas perguntas, tais como: 

- Como se chamava o sapo? 

- O sapo gostava do inverno? 

- Quantas estações do ano há? 

- O sapo gostava mais de que estação? 

- O sapo tinha quantos amigos tinha? 

- Como se chamavam? 

- E todos eles gostavam do inverno? Se sim, porquê? 

- Etc. 

 Na parte da tarde, irá ser feita a marcação das presenças, e depois, ainda em grande grupo, exploraremos, com as crianças, mais 

uma vez a história. De seguida, iremos mostra-lhes um papel com o sapo, estando ele todo desordenado, isto é, com os braços e com 

as pernas separadas do corpo, onde elas terão que primeiro pintar, depois picotar ou recortar, para por fim, conseguirem juntar as 

peças. À medida que forem terminando, iremos mandar as crianças para as diferentes áreas da sala de atividades (área da cozinha, área 

dos jogos de mesa, área dos jogos de chão e área do cantinho da leitura).  Por fim, levaremos as crianças até à C.A.F. 

Terça-feira 



 

 

 

 Na parte da manhã, as crianças que não conseguiram terminar a atividade do sapo irão finaliza-la, sendo que, as restantes 

deslocar-se-ão para os jogos educativos. Depois do lanche da manhã, irá ser feita a marcação das presenças, para de seguida, 

abordarmos as roupas que se vestem no inverno, ou seja, mostrar-lhes-emos numa folha várias peças de roupa, que correspondem a 

diferentes estações do ano, e elas terão que nos dizer quais as peças que vestimos relativamente ao tempo em que estamos sendo feitas 

algumas questões, como por exemplo: 

- Em que estação do ano estamos? 

- Está frio ou calor? 

- Então se está frio podemos calçar sandálias? Se não, porquê? 

- Vestem-se roupas quentes ou roupas frias? 

- E porque é que agora se vestem roupas mais quentes? 

 À tarde, iremos pedir às crianças para escolherem três peças de roupa à escolha (luvas, casaco, cachecol, gorro, camisola) para 

poderem vestir o sapo, então, irá ser distribuída para cada criança uma folha com as várias peças de roupa, e também terão que pintar, 

recortar ou picotar, e por fim colar a roupa que escolheram no sapo. Após terminarem, iremos ajudá-las a colocar os atachos no sapo, 

porque o objetivo será fazerem um desenho sobre a história e colarem-no na folha e o sapo poder mexer-se no próprio registo que elas 

fizerem, tornando o desenho mais real. Posteriormente, as crianças que concluírem a atividade do sapo, irão brincar para umas das 

áreas que escolherem.  

Quarta-Feira 

 Na parte da manhã, as crianças irão brincar com jogos educativos. Após o lanche da manhã, faremos a marcação das presenças, 

para depois perguntarmos às crianças o que gostariam de fazer, para poderem decorar a porta da sala de atividades, ou seja, a decoração 



 

 

 

da porta deverá estar relacionada com o inverno. Para podermos ter resposta, iremos colocar-lhes algumas perguntas, como: Vocês o 

que gostam mais de vestir, ou de usar quando está frio?; Gostam de brincar com a neve?; O que fazem com a neve? 

 É a partir das respostas que elas nos derem, que iremos então, decorar a porta. De seguida, mostraremos um vídeo com uma 

canção sobre o inverno, onde elas terão que ouvir e depois cantar. 

 Na parte da tarde, irá ser lida uma história: “As preocupações do Billy”, de Anthony Browne, esta obra irá ser introduzida, 

tendo como finalidade, conseguirmos perceber se as crianças, mesmo com idades diferentes (grupo heterogéneo), conseguirão ou não, 

adquirir uma melhor abordagem à interpretação da história, e para isso irá fazer-se um estudo com duas estratégias diferentes, isto é, 

no dia 10 de janeiro irá ser aplicada a leitura tradicional da história e no dia 12 de janeiro irá ser feito um teatro de fantoches da mesma. 

Após as duas estratégias, irá ser feito um registo para cada uma. Antes de se iniciar a leitura, iremos fazer-lhes algumas questões, tais 

como: 

- Que medos têm? 

- Na contracapa que figuras geométricas têm? 

- As cores da contracapa são frias ou quentes? 

- Sabem o que são cores frias e cores quentes? 

- Etc. 

 De seguida, iniciar-se-á a leitura da história, para no fim fazer-se a análise da mesma. Por fim, irão fazer individualmente um 

registo da história. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice G 

Plano de Atividades – Dia Mundial da Alimentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planificação de uma atividade para a Educação Pré-Escolar 

PES 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Educadora Cooperante: Teresa Galinho 

Alunas: Ana Catarina André Nº 5007364 

               
Local de Estágio: Jardim de Infância da Sequeira 

Nível de Ensino: Pré-Escolar Data: 23, 24, 25 e 26 de outubro de 2017 

Grupo: 3/4/5 Tempo: da 9h às 12h e das 14h às 16h. 

Temas: Dia Mundial da Alimentação. 

Área de 

conteúdo 
Objetivos Gerais/específicos 

Estratégias/atividad

es 
Recursos Avaliação 

Área de 

Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

 

 

- Conhecer as suas caraterísticas pessoais 

e a sua identidade social e cultural; 

- Saber cuidar de si e responsabilizar-se 

pela sua segurança e bem-estar; 

- Ir adquirindo a capacidade de fazer 

escolhas, tomar decisões e assumir 

responsabilidades; 

- Marcação das 

presenças; 

-Atualização do 

calendário: dia da 

semana, mês, estação 

do ano e estado do 

tempo; 

 - Quadro de 

presenças; 

- Calendário em 

madeira com os 

dias da semana, 

mês, estações 

do ano e estados 

do tempo. 

Indireta 

- Aquisição de 

conhecimentos. 

 

Direta 

- Atenção; 

- Interesse; 

- Empenho; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área da 

Expressão e 

Comunicação 

 

Domínio da 

Linguagem 

Oral e 

abordagem à 

Escrita 

 

 

 

- Ser capaz de participar nas decisões 

sobre o seu processo de aprendizagem; 

- Respeitar a diversidade e solidarizar-se 

com os outros; 

- Ser capaz de dizer o dia o mês e o ano 

em que estamos.  

 

 

 

 

 

- Valorizar o contributo e a opinião de 

cada criança; 

- Compreender mensagens orais em 

situações diversas de comunicação; 

- Usar a linguagem oral como forma de 

expressão; 

- Adquirir novo vocabulário e 

compreendê-lo. 

 

- Diálogo com o grupo 

sobre o fim-de-

semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Colagem dos 

diferentes 

ingredientes 

(saudáveis, menos 

saudáveis e proibidos, 

como por exemplo 

bebidas alcoólicas); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Três cartolinas 

(vermelha, 

amarela e 

verde); 

- Semáforo 

(uma caixa e 

dois tubos); 

- Tinta preta; 

- Cola. 

 

- Cola; 

- Motivação; 

- Cooperação. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Domínio da 

Educação 

Artística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domínio da 

Matemática 

 

 

 

 

 

- Desenvolver a criatividade e o sentido 

estético; 

- Dialogar sobre o que executam e 

observam; 

- Explorar elementos expressivos da 

comunicação visual; 

- Apreciar diferentes manifestações de 

artes visuais, a partir da observação. 

 

 

 

 

 

 

 

Números e Operação: 

- Identificar quantidades através de 

diferentes formas de representação 

- Registo sobre os 

alimentos saudáveis, 

menos saudáveis e 

proibidos; 

- Continuação da 

elaboração de uma 

atividade sobre como 

colocar a mesa; 

- Continuação da 

elaboração da árvore 

do outono. 

 

 

- Jogo da Glória (jogo 

referente à 

alimentação). 

 

 

 

 

- Ingredientes 

(já recortados na 

semana 

anterior); 

- Cartolinas; 

- Tecidos; 

- Pratos; 

- Talheres; 

- Copos; 

- Guardanapos. 

 

 

 

- Papel de 

cenário; 

- Dado; 

- Alimentos em 

papel; 

- Perguntas em 

cartolina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área do 

Conhecimento 

do Mundo 

 

 

(contagem, desenhos, escrita de números, 

estimativa, etc); 

- Resolver problemas do quotidiano, que 

envolvam pequenas quantidades, com 

recurso à adição e subtração. 

Organização e Tratamento de Dados: 

- Recolher informação pertinente para dar 

resposta a questões colocadas, recorrendo 

a metodologias adequadas (desenhos, 

entre outras) 

 

 

- Adquirir conhecimentos sobre uma 

alimentação correta, menos correta e a 

proibição das bebidas alcoólicas; 

- Obter conhecimentos sobre a 

importância da alimentação saudável; 

- Identificar caraterísticas distintas do que 

se deve comer muitas vezes, do que se 

 

 

 

 

 

 

 

- Continuação da 

Comemoração do Dia 

Mundial da 

alimentação. 

correspondestes 

a cada cor 

(vermelho, 

amarelo e 

verde); 

- Dois cartões 

com as 

designações de 

direita e 

esquerda, e com 

a respetiva seta 

de indicação. 

- Semáforo com 

duas cores 

(amarelo que se 

destina aos 

alimentos que 

devemos comer 

só nas festas e 

verde que se 



 

 

 

deve comer só nas festas e do que nunca 

se deve beber; 

- Manifestar comportamentos de 

preocupação com a alimentação; 

- Sensibilizar as crianças para uma boa 

alimentação. 

destina aos 

alimentos que 

devemos comer 

muitas vezes); 

- Cartolina 

vermelha, 

amarela e verde. 

Processos de Operacionalização 

Segunda-feira 

 No início da manhã começarão com a rotina diária em grande grupo com o auxílio das estagiárias, e posteriormente, as crianças 

serão divididas em duas mesas onde terão liberdade de realizar diversos jogos educativos individuais. 

 Nessa mesma manhã, as crianças irão ter uma atividade coadjuvada de expressão musical, programada por um professor do 

agrupamento. Depois dessa atividade, as crianças e as estagiárias regressarão para a sala de atividades, e em grande grupo, irão 

continuar com a atividade dos pratos, relembrando o que já fizeram e o que ainda falta fazer. De seguida, terão que concluir também 

a atividade do semáforo com três cores (vermelho, amarelo e verde), onde terão que colocar os ingredientes saudáveis na cartolina 

verde, as bebidas proibidas (nunca se pode beber) na cartolina vermelha, e os ingredientes menos saudáveis na cartolina amarela, para 

mais tarde ser afixado na sala de atividades, juntamente com o semáforo em 3D. 

 No período da tarde, e por volta das duas horas, continuarão com a atividade, para a poderem finalizar. 

 

Terça-feira 



 

 

 

 Na terça-feira, pela parte da manhã e em pequeno grupo, começa-se com os jogos educativos individuais, para de seguida, 

iniciarem a rotina diária. Posteriormente, irão ser afixadas na parede da sala de atividades três cartolinas com os vários ingredientes 

em cada uma delas, sendo que a vermelha se destinará para “nunca beber”, a amarela “comer poucas vezes” e a verde “comer muitas 

vezes”, e assim criar-se-á um semáforo. Ainda nessa manhã, iremos dizer-lhes o que irão fazer na parte da tarde, relembrando-os dos 

alimentos saudáveis, dos menos saudáveis e aqueles que nunca podem comer, neste caso, beber (cerveja e vinho). 

 No período da tarde, iremos explicar no que consiste a nossa atividade, o jogo da Glória (o jogo dos alimentos), sendo feito 

por nós estagiárias, em papel de cenário, em tamanho grande, onde os peões serão as crianças. As casas terão alimentos em todas as 

casas, e nessas mesmas casas irão estar números pintados de vermelho, verde ou amarelo (podem ser casas com uma banana, com 

chocolates, com frango, etc), e cada casa será enumerada do número um ao número dez. O dado foi oferecido pela educadora. 

 De seguida, as crianças dirigir-se-ão em fila até ao jogo, e à medida que lançam o dado, uma a uma, calha por exemplo o 

número 4, ela terá que andar quatro casas, e como terão dois caminhos com os mesmos números, a partir do número quatro, elas irão 

tirar à sorte um cartão que lhe dará a indicação para seguir para a direita ou para a esquerda. Se calharem num alimento/bebida terão 

que dizer se é saudável, pouco saudável ou que não é saudável, se podemos comer várias vezes, se é um alimento/bebida ou um 

legume, se é doce ou salgado, e se for saudável e acertarem na pergunta continuam na mesma casa, se o alimento/bebida não for 

saudável terão que regressar à casa número 1 (mesmo se acertarem na pergunta), se o alimento/bebida for pouco saudável, terão que 

retroceder duas casas se não responderem corretamente à pergunta, e assim sucessivamente. À medida que elas calham nas casas com 

alimentos/bebidas, têm cartões de diferentes cores (vermelho, amarelo e verde) com perguntas referentes aos mesmos. Por fim, quem 

chegar primeiro à casa número dez, onde terão vários ingredientes saudáveis, ganha o jogo. Esta atividade terá como objetivo, verificar 

se elas adquiriram ou não os conhecimentos, face às atividades anteriores.  



 

 

 

 

 Por fim, e como o projeto incide sobre os gestos solidários, iremos às restantes salas de atividades convidar as crianças, a 

participarem na quarta-feira no nosso jogo dos alimentos. 

 

Quarta-feira 

 Na quarta-feira, e depois de todas as crianças chegarem à sala, brincarão com jogos educativos, e posteriormente, irão fazer a 

rotina. Depois, iremos mostrar-lhes a verdadeira roda dos alimentos, para as crianças entenderem e explorarem as diferentes divisões 

da distribuição dos alimentos. De seguida, segue-se o lanche da manhã, para darem início às atividades coadjuvadas de expressão 

físico-motora. 

 No início da tarde, as crianças terão que relembrar a roda dos alimentos, para de seguida, e em pequeno grupo pintarem a 

mesma que será distribuída pelas estagiárias.  

 Após concluírem essa tarefa, irão continuar com a atividade do jogo dos alimentos juntamente com as crianças das outras salas, 

dividindo-as em pequenos grupos de 4 elementos. 

 

Quinta-feira 

 Na quinta-feira durante a manhã juntamos as crianças das três salas na CAF, onde damos início aos jogos da alimentação, 

começando com uma breve explicação para perceberem as regras do jogo. Em seguida, dividimos as crianças em pequenos grupos, 

por idades, ou seja, um grupo de três anos, dois grupos de quatro anos e dois grupos de cinco anos. O objetivo deste jogo, é 

descobrirmos qual o elemento de cada grupo que consegue chegar à última casa em menor tempo. 

Na parte da tarde, as crianças deslocam-se à Escola Secundária da Sé para assistiram a uma peça de teatro “O João e o pé de Feijão”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice H 

Plano de Atividades – Dia de Halloween 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planificação de uma atividade para a Educação Pré- Escolar 

PES 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Filomena Velho Educadora Cooperante: Teresa Galinho 

Alunas: Ana Catarina André Nº 5007364 

               
Local de Estágio: Jardim de Infância da Sequeira 

Nível de Ensino: Pré-Escolar Data: 30 e 31 de outubro de 2017 

Grupo: 3/4/5 Tempo: da 9h às 12h e das 14h às 16h. 

Temas: Dia de Halloween  

Área de 

conteúdo 
Objetivos Gerais/específicos Estratégias/atividades Recursos Avaliação 

Área de 

Formação 

Pessoal e 

Social 

 

 

 

 

- Conhecer as suas caraterísticas 

pessoais e a sua identidade social 

e cultural; 

- Saber cuidar de si e 

responsabilizar-se pela sua 

segurança e bem-estar; 

- Marcação das 

presenças; 

-Atualização do 

calendário: dia da 

semana, mês, estação do 

ano e estado do tempo; 

- Diálogo com o grupo 

sobre o fim-de-semana. 

 - Quadro de 

presenças; 

- Calendário em 

madeira com os dias 

da semana, mês, 

estações do ano e 

estados do tempo. 

 

Indireta 

- Aquisição de 

conhecimentos. 

 

Direta 

- Atenção; 

- Interesse; 

- Empenho; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área da 

Expressão e 

Comunicação 

 

Domínio da 

Linguagem 

Oral e 

abordagem à 

Escrita 

 

 

Domínio da 

Educação 

Artística 

- Ir adquirindo a capacidade de 

fazer escolhas, tomar decisões e 

assumir responsabilidades; 

- Ser capaz de participar nas 

decisões sobre o seu processo de 

aprendizagem; 

- Respeitar a diversidade e 

solidarizar-se com os outros; 

- Ser capaz de dizer o dia o mês 

e o ano em que estamos.  

 

 

- Valorizar o contributo e a 

opinião de cada criança; 

- Compreender mensagens orais 

em situações diversas de 

comunicação; 

- Usar a linguagem oral como 

forma de expressão; 

 

 

 

 

 

 

- Diálogo com as 

crianças sobre o 

Halloween; 

 

 

 

 

 

- Observação das 

diferentes fases para a 

elaboração do doce de 

abobora;  

 

 

 

 

 

- Abóbora. 

 

 

 

 

 

 

- Sacos do pão; 

-Tinta (verde e 

laranja); 

- Pinceis; 

- Copos; 

-Cartolinas; 

- Folhas brancas; 

- Olhos. 

- Motivação; 

- Cooperação. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área do 

Conheciment

o do Mundo 

 

 

- Adquirir novo vocabulário e 

compreendê-lo. 

 

 

- Desenvolver a criatividade e o 

sentido estético; 

- Dialogar sobre o que executam 

e observam; 

- Explorar elementos 

expressivos da comunicação 

visual; 

- Apreciar diferentes 

manifestações de artes visuais, a 

partir da observação. 

 

 

 

- Desenvolver a capacidade de 

interpretação e abstração; 

- Estimular a criatividade; 

- Decoração da entrada 

da escola e da sala de 

atividades. 

 

 

- Observação das 

diferentes fases da 

abóbora, para a 

elaboração do doce de 

abobora; 

 

-Abobora;  

 

 

 

 



 

 

 

- Apresentar uma cultura 

diferente (Estados Unidos); 

- Desenvolver e estimular o 

respeito por todas as culturas, 

tradições e religiões; 

- Identificar os símbolos do dia 

das bruxas. 

Processos de Operacionalização 

Segunda-feira 

 No início da manhã reunimos as crianças em grande grupo, para poderem observar uma abóbora, e para isso faz-se algumas 

questões, tais como: 

- Qual a cor da abóbora? 

- As abóboras têm são todas da mesma cor? 

- A abóbora é leve ou pesada? (Pegando na abóbora) 

- Se a abóbora tem riscas ou é toda lisa? Etc. 

 Depois de observarem e responderem às perguntas que fazemos, iremos levar as crianças para a cozinha, onde irão poder 

observar as diferentes fases da abóbora para se fazer o doce. De seguida, levamos as crianças para a sala de atividades, onde irão ter 

uma atividade coadjuvada (Expressão Musical). 

 Enquanto, as crianças estão na atividade coadjuvada, nós iremos decorar a entrada da escola, juntamente com as outras 

estagiárias, e a nossa sala de atividades, com bruxas, morcegos, fantasmas, morcegos, mochos, aranhas e abóboras. 



 

 

 

 

 

 Após o lanche da manhã, começamos por fazer a rotina e de seguida falamos com elas sobre o Halloween, questionando-as: 

- Sabem o que é o Halloween? 

- Sabem de onde vem esta tradição? 

- Quais são os elementos que caracterizam o Halloween? 

 Posteriormente, iremos dar início à atividade da abóbora, que será feita com um saco do pão, onde iremos dividir as crianças 

em pequenos grupos, onde um grupo fica a pintar os sacos de cor-de-laranja, outro grupo recorta e faz picotagens de imagens do 

Halloween, e o outro grupo faz labirintos. 

 Na parte da tarde, as crianças continuarão com as atividades, sendo que, à medida que vão acabando uma atividade, passam 

para outra. 

 

Terça-Feira 

 Na parte da manhã, as crianças irão continuar a fazer as atividades do dia anterior. Após o lanche, levamos as crianças para a 

biblioteca, para assistirem a uma pequena história sobre as bruxas. Depois, conduzimo-las novamente para a sala de atividades, onde 

projetaremos vídeos com música, para elas poderem observar e depois dançarem. 

 Na parte da tarde, as crianças irão juntamente connosco e com as educadoras às salas do primeiro ano, para distribuirmos uma 

tosta com doce de abóbora. 

 Por fim, as crianças irão terminar as atividades, para depois em grande grupo refletirmos sobre as mesmas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice I 

Plano de Atividades – Português – História “As aventuras de 

Pinóquio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice J 

Plano de Atividades – Matemática – Círculo/Construção de um 

Poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice K 

Plano de Atividades – Estudo do Meio – Reprodução de músicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice L 

Plano de Atividades – Expressão e Educação Dramática Teatro de 

Papel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice M 

Guião 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice N 

Guião 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice O 

Guião - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Apêndice P 

Guião 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


