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Resumo 

A educação pré-escolar sempre teve, na sua essência, o ato de brincar como forma de 

aprendizagem da criança na relação com o mundo. Embora este não tenha completamente 

desaparecido, a verdade é que hoje se assiste a uma certa escolarização antecipada, na qual o ensino 

mais formal assume um espaço importante no jardim de infância, com vista à preparação da criança 

para a sua entrada no 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB). Nesta fase de transição entre o pré-escolar e 

o 1º ano do Ensino Básico, contata-se que a realização de grafismos assume um lugar importante no 

dia a dia da criança para a posterior iniciação à escrita. Contudo, a motricidade fina deve ser 

trabalhada muito para além dos grafismos, assumindo atividades divertidas, como forma mais 

prazerosa de aprender. 

 

O presente relatório, realizado com objetivo de obtenção do grau de Mestre em Educação 

Pré-Escolar e Ensino do 1º CEB, surgindo no âmbito da unidade curricular da Prática de Ensino 

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

e Desporto da Guarda (ESECD), pretende aferir se a realização de grafismos influencia a iniciação à 

escrita e se a caligrafia depende diretamente da prática dos mesmos. O estudo foi realizado com 

vinte crianças do último ano do pré-escolar, com idades compreendidas entre os cinco e os seis 

anos, dez das quais realizaram sistemicamente grafismos ao longo do ano e dez não foram 

minimamente incitadas a fazê-lo. Metodologicamente foi realizada uma investigação-ação na qual 

foi privilegiada a observação direta do desempenho das crianças do grupo teste, tendo o registo das 

observações sido realizado em tabelas concebidas para o efeito. 

 

Palavras-chave: educação pré-escolar, grafismos; iniciação à escrita. 
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Abstract 

Preschool education has always had in its essence the act of playing as a way of the child 

learning of his relationship with the world. Although this has not completely disappeared, the truth 

is that today there is a certain early schooling, in which more formal education takes up an 

important space in kindergarten, with a view to preparing the child for his entry into the 1st primary 

year schooling. In this phase of transition between the preschool and the 1st year of primary school, 

it is contacted that the accomplishment of graphics assumes an important place in the day to day of 

the child for the later initiation into writing. However, fine motor skills must be worked well 

beyond graphics, with drawing being the most enjoyable form and being the main form of 

expression in childhood, a fundamental role in the development of this competence. 

This report, carried out within the scope of the master's degree course in pre-school 

education and teaching of the 1st primary years, intends to verify if the performance of graphics 

influences the initiation to writing and if the calligraphy depends directly on the practice of the 

same ones. 

The study was carried out with 20 children from the last year of preschool, aged between 5 

and 6 years, 10 of whom performed systemic graphics throughout the year and 10 were not 

minimally encouraged to do so. Methodologically, an action research was carried out in which the 

direct observation of the performance of the children in the test group was privileged, and the 

observations were recorded in tables designed for this purpose.  

 

Keywords: pre-school education, graphics; writing.  
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Introdução 

 

Este relatório foi realizado no âmbito da disciplina de Prática de Ensino Supervisionada 

(PES), inserida no plano de estudos do Mestrado em Educação Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino 

Básico, da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da 

Guarda (ESECD). Ao longo do mestrado, foram-nos proporcionadas as ferramentas essenciais para 

desenvolver as capacidades da criança antes e após a entrada no 1º ciclo. A PES é o resultado de 

todo um processo de formação na área pedagógica, permitindo aplicar os ensinamentos adquiridos 

ao longo da licenciatura e do mestrado, que só assumem a sua verdadeira importância quando 

aplicados na prática. A PES destina-se também a preparar-nos para o mundo do trabalho e conhecer 

a realidade nele instalada, com objetivo de realizarmos atividades profícuas e obter práticas 

pedagógicas exequíveis. Ela permite uma interação direta com os alunos, um ambiente de sala de 

aula, de modo a que tenhamos noção da realidade escolar e do funcionamento do sistema educativo. 

A estrutura deste relatório rege-se pelos parâmetros estabelecidos pela Escola Superior de 

Educação, Comunicação e Desporto da Guarda. Este relatório apresenta, assim, três capítulos. 

O primeiro capítulo refere-se ao Enquadramento Institucional, que engloba a caracterização 

do meio escolar, do grupo e de todas as suas envolventes no contexto da PES I e II. 

No segundo capítulo, procedeu-se à descrição e reflexão do processo da PES. 

O terceiro capítulo apresenta toda a investigação realizada em volta do tema “Os grafismos 

no Pré-Escolar, a análise, procedimentos, metodologias e conclusão”. 

A criança possui desde cedo a necessidade em expressar-se e observamos isso quando ela 

pega no lápis e começa a rabiscar, sendo esta a sua maneira de comunicação. A criança, ao observar 

os pais, ou alguém a escrever, vai tendo curiosidade sobre o que é a escrita tendo vontade de 

experimentar, pedindo, muitas vezes, através de gestos, a caneta ao adulto ou criança. Começam, 

assim, a fazer garatujas, formas parecidas com letras ou até sequências de letras às quais atribuem 

significado. Como preconiza Martins e Niza (1998), o interesse da criança vai depender da 

qualidade e da quantidade de vezes que ela é exposta a este tipo de atividades por aqueles que 

convivem diretamente com a criança. Este fator remete-nos para a questão de que as crianças 

começam a confrontar-se com a linguagem escrita, muito antes de iniciarem o seu percurso escolar 

(Neves e Martins, 2000). A criança começa, então, a fase da escrita, através do outro, a descobrir o 
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que é exatamente escrever e ler, isto porque cada vez que ela entra em contacto com a escrita, 

“desenvolve critérios que irão permitir-lhe diferenciar o que se pode e o que não se pode ler” (Mata, 

2006). Este processo de criar desenhos mais perfeitos e linhas pormenorizadas é crucial na 

descoberta e apropriação da linguagem escrita que é essencial no processo de alfabetização. A 

escrita é um trabalho que deve ser iniciado apenas no 1º ciclo. Os educadores devem expor ao 

máximo as crianças a diferentes situações que desenvolvam a motricidade fina e que estimulem a 

perceção visual.  

As inquietações sobre a temática do grafismo e a sua relação com a iniciação da escrita, 

bem como as suas contribuições para o desenvolvimento da caligrafia, sempre me despertaram 

interesse. 
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Capítulo I- Enquadramento institucional 

 

Neste capítulo aborda-se todo o enquadramento institucional onde foi realizada a PES I e II, 

referindo as suas localizações e todas as envolvências para um bom funcionamento escolar. 

 

 

1. Contextualização 

 

A ensino pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de aprendizagem ao 

longo da vida, sendo considerada a etapa mais importante da vida de uma criança. Esta deve 

favorecer a formação e o desenvolvimento equilibrado das crianças, visando a inserção na 

sociedade e desenvolvimento da autonomia, liberdade e solidariedade.  

A educação pré-escolar destina-se às crianças dos três anos até ao ingresso no 1º ano do 

ensino básico. Segundo o site da Direção Geral da Educação, o ensino pré-escolar apresenta os 

seguintes objetivos: 

 

• Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida 

democrática, numa perspetiva de educação para a cidadania; 

• Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade das 

culturas, favorecendo uma progressiva consciência do seu papel como membro da 

sociedade; 

• Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da 

aprendizagem; 

• Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas características 

individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e 

diversificadas; 

• Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens múltiplas 

como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do 

mundo; 

• Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

• Proporcionar a cada criança condições de bem-estar e de segurança, designadamente no 

âmbito da saúde individual e coletiva; 
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• Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências e precocidades, promovendo a melhor 

orientação e encaminhamento da criança; 

• Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de 

efetiva colaboração com a comunidade. 

Como agente regulador do Ensino Pré-Escolar, existem as Orientações Curriculares do Ensino 

Pré-Escolar (OCEPE), por onde os Educadores se devem regular e onde estão discriminados 

todos os objetivos a ser desenvolvidos nas diferentes áreas.  

Nas OCEPE (Ministério da Educação, 2016), estão presentes as seguintes áreas: 

• Área da Formação Pessoal e Social; 

• Área de Expressão e Comunicação; 

• Domínio da Educação Motora; 

• Domínio da Educação Artística; 

o Subdomínio das Artes Visuais; 

o Subdomínio da Dramatização; 

o Subdomínio da Música; 

o Subdomínio da Dança; 

• Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita; 

• Domínio da Matemática; 

• Área do Conhecimento do Mundo; 

No que concerne ao Primeiro Ciclo, as crianças ingressam normalmente aos seis anos e 

percorrem todo este ciclo até aos nove anos. Este ensino é de caráter obrigatório e a 

responsabilidade é de um professor único, que pode ser coadjuvado em diversas áreas. Neste 

seguimento, existe o Programa do 1º Ciclo que conjuga entre si as áreas curriculares. 

As áreas disciplinares curriculares referentes ao 1ºCiclo são: 

• Educação para a Cidadania; 

• Áreas disciplinares de caráter obrigatório: 

o Matemática; 

o Língua Portuguesa; 

o Estudo do Meio; 

o Expressões (Plástica, Físico-Motora, Musical e Dramática); 
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• Formação Pessoal e Social; 

• Áreas não disciplinares: 

o Área de Projeto; 

o Estudo Acompanhado; 

o Formação Cívica; 

• Área disciplinar de caráter facultativo: 

o Educação Moral e Religiosa. 

 

A instituição de educação e ensino onde foi realizada a PES I e a PES II encontra-se em 

cidades diferentes. Devido a este fator, irei caracterizar cada uma individualmente, dando ênfase à 

PES I, por esta envolver o tema para o Relatório da Prática Supervisionada.  

A PES I concretizou-se no Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia, em Trancoso, 

composto por um grupo de treze crianças com idades compreendidas entre os quatro e os cinco anos 

de idade, 

A PES II realizou-se na sala do 3º ano, na Escola Básica Adães Bermudes, na Guarda. 

 

 

1.1. Caracterização do Meio Ensino Pré-Escolar 

 

O Infantário da Santa Casa da Misericórdia está situado em Trancoso, no distrito da 

Guarda. Situa-se na zona interior da Beira Alta, num planalto de cota média, a cerca de 45 km a 

noroeste do distrito. Trancoso é uma das doze “Aldeias Históricas de Portugal”. O concelho tem 

cerca de 10.000 habitantes e é constituído por 21 freguesias. Esta cidade amuralhada possui um dos 

mais belos castelos de Portugal, oferecendo ainda um vasto património classificado. O mercado 

semanal das sextas-feiras, a feira anual de São Bartolomeu, umas das mais antigas do país, e a Feira 

Medieval dinamizam Trancoso. 

“Trancoso, foi uma das mais importantes vilas medievais portuguesas, já que, devido à sua 

posição estratégica, constitui um dos pontos mais avançados da reconquista cristã para sul. 

Naturalmente que Trancoso seria um pequeno povoado e não devia ultrapassar o espaço intramuros, 

que se circunscreveria certamente no ocupado hoje pelo castelo e pouco mais. Após a invasão de 

povos como os romanos e os godos, a povoação terá evoluído, mas nenhum documento nos permite 

concluir, quer a dimensão dessa evolução, quer o seu processamento. Durante dois séculos, o seu 
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território foi duramente disputado por mouros e cristãos, em batalhas que se arrastaram até ao séc. 

XII. A presença árabe em Trancoso não estará perfeitamente esclarecida, mas é um facto 

indiscutível que estes ocuparam o castelo por largo tempo até que, em 1160, D. Afonso Henriques o 

conquista definitivamente. Trancoso, no séc. XIII, tem já uma grande importância, pois tornara-se 

um local de intensa atividade comercial, por força da periódica reunião de feirantes, de que iria 

resultar, ainda nesse século, por decisão de D. Afonso III, a criação da sua feira franca. 

 É, porém, com a escolha de Trancoso para lugar das bodas com D. Isabel de Aragão que D. 

Dinis confirmará a importância assumida por esta terra na era de Duzentos. D. Dinis decide 

ampliar-lhe as muralhas, abrigando a nova cerca casas e terras que rodeavam a fortificação. Esta 

ampliação, assaz importante e necessária, permite-lhe ainda conseguir duas contribuições 

fundamentais para o seu futuro dimensionamento: o da formação do vasto bairro judaico (que 

contribuiu ao longo de vários séculos para o progresso económico da região), e o traçado da famosa 

via – rua Direita, e presentemente rua da Corredoura, – que há de demarcar e até dividir todo o 

característico traçado do burgo medieval no final de Quatrocentos e mesmo nos séculos seguintes. 

Trancoso foi também uma das terras que tomou o partido de Mestre de Avis na crise de 1383/85, 

acabando por ter que defrontar as forças de D. João de Castela, na Batalha de S. Marcos, a 29 de 

maio de 1385. 

Contudo, a vila medieval de Trancoso, não foi apenas palco de atos históricos. Foi também 

o berço de inúmeras personalidades ilustres. De entre tantos outros filhos da terra, destacam-se: 

– Gonçalo Vasques Coutinho, Alcaide de Trancoso, 2º Marechal de Portugal, e grande vencedor da 

Batalha de São Marcos; 

– Gonçalo Anes Bandarra, sapateiro-profeta, que exaltou a imaginação sebastianista do povo 

português; 

– Gonçalo Fernandes Trancoso, considerado por alguns o primeiro grande contista português do 

séc. XVI; 

– Fernando Isaac Cardoso, famoso médico judeu-converso; 

– Afonso de Lucena e Francisco de Lucena, distintos políticos e diplomatas do séc. XVII. 

A vila de Trancoso foi elevada à categoria de cidade em 9 de dezembro de 2004. 
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Para além destes marcos históricos, existem ainda três famosas lendas: Iberusa Leoa, João 

Tição e Bandarra” (Site municipal de Trancoso).  

Atualmente, Trancoso é procurado pela sua história, pelo Centro Isaac Cardoso, pelas 

marcas judaicas, pela Casa do Bandarra e, uma vez por ano, pela Feira Medieval e Feira de São 

Bartolomeu. 

 

 

1.1.1. Caracterização da Instituição 

 

O Jardim de Infância é, para muitas crianças, o primeiro espaço que permite um processo de 

socialização e aprendizagens mais alargados, fora do meio familiar. Assim, este deve ser sobretudo 

o local onde as crianças despertam para outras realidades sociais e culturais, onde interagem e 

experienciam diversas situações, onde aprendem a gerir conflitos, onde realizam descobertas sobre 

si mesmas e os outros, onde agem e exploram. Segundo as Orientações Curriculares (2016), 

considera-se o ambiente educativo como o contexto facilitador do processo de desenvolvimento e 

aprendizagem de todas e cada uma das crianças, de desenvolvimento profissional e de relações entre 

os diferentes intervenientes. 

Neste sentido, o Infantário de Trancoso tem todas as condições em termos de estrutura e 

organização para o desenvolvimento equilibrado das crianças. Localiza-se em Trancoso, na Avenida 

1º de Dezembro, e possui um vasto espaço interior e exterior. Criado há mais de 40 anos, o 

Infantário continua a ser um dos mais procurados, tendo, em 2017, 99 crianças inscritas. É uma 

associação privada sem fins lucrativos, suportada pelos pais das crianças e gerida pela Santa Casa 

da Misericórdia. 

 O Infantário tem como objetivos promover e estimular a desenvolvimento global da 

criança através do aproveitamento das suas potencialidades em estreita articulação e colaboração 

com as famílias; complementar a ação da famílias e da comunidade no sentido de proporcionar um 

desenvolvimento integral e harmonioso das crianças; satisfazer as necessidades básicas que são as 

necessidades fisiológicas, segurança, amor, apreço e autoestima; favorecer um ambiente educativo, 

onde a criança encontra a segurança e estabilidade de que precisa, criando-lhe as condições 

necessárias ao seu desenvolvimento integral e harmonioso, numa atitude de profundo respeito pela 

sua personalidade; proporcionar atividades de aprendizagem em torno das áreas curriculares; 
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respeitar a curiosidade e pensamento crítico; colaborar no despiste precoce de qualquer inadaptação 

ou deficiência, encaminhando adequadamente as situações detetadas; educar para os valores, para a 

cidadania, para a saúde e para o respeito ambiental preparar a transição da criança para as etapas e 

aquisições subsequentes, nomeadamente para a entrada no primeiro ciclo de escolaridade e 

proporcionar um ambiente estável, seguro e afetuoso, diariamente. 

O Infantário tem, na sua constituição, uma creche (dos 3 meses aos 3 anos) e um pré-

escolar (dos 3 anos aos 5/6). É uma instituição frequentada por crianças do sexo masculino e 

feminino. Em relação aos pais, maioritariamente trabalham e vivem no meio urbano. 

Quanto à estrutura administrativa, a gestão está encarregue à Santa Casa da Misericórdia. A 

direção é composta pelo provedor e respetiva mesa administrativa. Ocasionalmente, e no que 

concerne às questões de inspeção, estão envolvidas entidades como: Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social; Ministério da Educação; entidades reguladoras da higiene, saúde segurança 

alimentar e segurança trabalho. 

O Infantário é constituído por sete salas, quatro salas na creche, incluindo berçário e três de 

Pré-Escolar, em que cada sala tem a sua própria casa de banho, onde são colocados os pertences das 

crianças. Para além destes espaços, existe a copa (auxílio do berçário), uma sala do lanche dos 

funcionários, o escritório da Diretora Pedagógica, os cacifos das funcionárias, a sala de Educação 

Física, uma marquise dos triciclos, o refeitório, a cozinha e a lavandaria. Para além deste espaço, 

existe uma sala de arrumos onde se guardam todos os materiais (cartolinas, lápis de cor, tintas, entre 

outros) e o sótão, onde se arrumam trabalhos antigos para se reaproveitarem. Para finalizar, o 

Infantário tem um espaço exterior onde as crianças brincam livremente. 

Na instituição, há uma Educadora que desempenha função de Diretora Pedagógica, 

trabalham seis Educadoras e nove auxiliares de Ação Educativa. Para além destas funcionárias, há 

outras duas que estão encarregadas dos almoços e lanches e cinco funcionárias que estão 

encarregados da limpeza e lavandaria. 

O Infantário tenta, ao máximo, envolver os pais na realização de atividades, pois são peças 

fundamentais na dinâmica da Instituição. Desta forma, é crucial a realização de festas de Natal, 

Páscoa e final de ano. Para além das festas, todas as marcas festivas (Dia do Pijama, Dia da Mãe e 

do Pai, entre outros) obrigam a um trabalho árduo por parte das Educadoras e das crianças na 

decoração da Instituição, desde da entrada ao corredor até às salas. 
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Independentemente destas atividades, o Infantário da Santa Casa tem aulas de música a 

partir da sala dos dois anos, aulas de natação, a partir da sala dos quatro, e Educação Física, a partir 

dos três anos, semanalmente. 

O tema geral abordado nesse ano letivo foi “Viajar no conhecimento, sempre a brincar”, 

abordando temáticas como: as profissões; as tradições; a alimentação e higiene; os transportes; as 

estações do ano e festividades. 

 

 

1.1.2. Caracterização do espaço 

 

Segundo as Orientações Curriculares (2016) a organização do grupo, do espaço e do tempo 

constituem dimensões interligadas da organização do ambiente educativo da sala. Esta organização 

constituiu o suporte do desenvolvimento curricular, pois as crianças podem escolher, fazer e 

aprender. Assim, cabe ao Educador refletir sobre as oportunidades educativas que o meio oferece e 

também potencializar as suas competências. Toda a disposição da sala vai condicionar o 

desenvolvimento da criança, pois nem todas as salas são iguais, mas os materiais existentes e os 

equipamentos básicos são comuns em todas. Para além das salas, as educadoras e respetivas 

crianças decoram a entrada dependendo da altura do ano ou festividades a surgir, cf. figura 1.  

 

 

 

 

 

Figura 1- Entrada 

 

 

 

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

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

Fonte: própria 
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modo a planear e fundamentar as razões dessa organização. Esta reflexão acerca da disposição da 

sala permite que haja uma modificação conforme as necessidades da criança, para que, assim, não 

haja espaços estereotipados e padronizados. 

Um dos aspetos que as Orientações Curriculares defendem é que as crianças devem 

participar nas alterações a nível da sala, dando-lhes autonomia e a possibilidade de fazerem 

escolhas. Neste sentido, e ao longo do estágio, observei que a Educadora dava este tipo de liberdade 

às crianças de escolherem e darem a sua opinião acerca da organização da sala. 

Assim, todas as salas, cf. figura 2 e 3, têm “seis cantinhos”: cozinha, quarto, biblioteca, 

jogos de chão, jogos de mesa e trabalhos manuais. Em cada cantinho existe uma diversidade de 

materiais, sejam brinquedos, jogos ou outros. Para além deste espaço, a Educadora tem um móvel 

onde guarda todo o tipo de materiais reciclados, pois utiliza-os abundantemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Sala dos 5 anos     Figura 3 – Cantinho de brincar 

 

 

Quanto ao espaço exterior, todas as salas têm acesso a ele. No jardim do Infantário, está à 

disposição um parque de brincar e vários elementos da natureza (árvores, terra e flores). As 

Educadoras aproveitam o ambiente exterior para recolher materiais naturais (pedras, folhas, bolotas, 

paus, água, entre outros). Este espaço é um local privilegiado para atividades da iniciativa das 

crianças que, ao brincar, têm a possibilidade de desenvolver diversas formas de interação social e de 

contacto e exploração. 

Fonte: própria 
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Em relação ao refeitório, há uma sala com uma área bastante alargada onde todos os anos do pré-

escolar almoçam e lancham (cf. imagem 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Refeitório 

 

 

 

1.1.3. Caracterização do grupo 

 

Na educação pré-escolar, o grupo proporciona o contexto imediato de interação social e de 

socialização através da relação entre crianças, crianças e adultos e entre adultos. Esta dimensão 

relacional constitui a base do processo educativo. As interações lúdicas representam os principais 

processos através dos quais as crianças comunicam entre si e promovem relações que permitem 

desenvolver as competências necessárias a nível social. O grupo deve ser encarado como uma rede 

de relações entre indivíduos, sendo este o nível superior de complexidade social, que se define pelas 

relações que o constituem e pelos tipos de interações que caracterizam os participantes dessas 

relações (Rubin et al., 2006). Os grupos constituem, também, um importante contexto de 

desenvolvimento que delineia e suporta os comportamentos dos seus membros, uma vez que define 

a sua identidade, podendo ter um carácter restritivo. Há diferentes fatores que influenciam o modo 

próprio de funcionamento de um grupo, tais como as características individuais das crianças que o 

compõem, o maior ou menor número de crianças de cada sexo, a diversidade de idades, ou a 

dimensão do grupo. 

Fonte: própria 
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Na sala dos 5 anos, onde estagiei, o grupo era homogéneo e constituído por treze crianças. 

O grupo estava todo ao mesmo nível em termos de desenvolvimento da linguagem e a nível físico-

motor, à exceção de uma criança. A mesma tinha dificuldades a nível da linguagem, e falava 

maioritariamente por gestos. Estava a ser acompanhada por uma terapeuta da fala e já se notavam 

melhorias significativas passadas as quinze semanas em que observei. Algumas crianças ainda 

apresentam grande imaturidade e não conseguem obedecer às regras. Quanto ao nível da 

motricidade fina, conseguem pegar nos lápis perfeitamente e desenhar e pintar dentro do risco. Na 

generalidade, as crianças eram meigas e afetuosas, embora um pouco agitadas e de fácil dispersão. 

Em relação às atividades relacionadas com o brincar, não existiam “cantinhos” que fossem 

mais utilizados pelas meninas do que os meninos. Todas as crianças brincavam de forma igual e não 

havia preferência. 

A nível de trabalho, algumas crianças já conseguiam estar sossegadas a trabalhar, enquanto 

outras estavam constantemente a levantar-se e a distrair os colegas. Foi, porém, um bom grupo para 

trabalhar, para levar em saídas escolares e em quem se podia confiar em termos de conhecimento e 

aprendizagem. 

 

 

1.1.4. Organização e gestão do tempo 

 

As rotinas são uma mais-valia para o desenvolvimento da criança. A sucessão de cada dia, 

manhãs e tardes, tem um determinado ritmo, existindo, deste modo, uma rotina que é educativa 

porque é intencionalmente planeada e é conhecida pelas crianças que sabem o que podem fazer nos 

vários momentos e prever a sua sucessão. A criança, desde pequena, tem que ganhar disciplina nos 

horários e as rotinas são o melhor para isso. 

Para Hohmann e Weikart (2003), os aspetos básicos da rotina diária apoiam a iniciativa da 

criança, fornecem tempo para ela se expressar e seguir os seus objetivos até ao final, permitem às 

crianças terem um ambiente psicológico e emocionalmente seguro e permitem a aprendizagem ativa 

em cada segmento do dia. 
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As rotinas do Infantário seguiam a seguinte ordem: 

•  Abertura às 7h45. 

• As crianças são recebidas e vão para uma sala brincar. 

• Às 8h15, as crianças das salas dos 2, 3, 4 e 5 anos vão para o refeitório onde veem um 

filme, enquanto as restantes ficam na sala de brincar. 

• Às 9h, todas as crianças vão para a respetiva sala, comem fruta ou bolacha maria e cantam 

os Bons Dias. 

• Durante o período da manhã, realizam as atividades preparadas pela Educadora. 

• Às 11h, as crianças dos 3 meses aos 2 anos preparam-se para almoçar. No entanto, as 

crianças a partir dos 3 anos apenas almoçam às 11h45. Antes de almoço tratam da 

higienização e seguem para a refeição. 

• Depois de almoçar, todas as crianças se dirigem às respetivas casas de banho, lavam as 

mãos e a cara e seguem para o dormitório. No caso das crianças até ao 1 ano, é-lhes mudada 

a fralda e tirada alguma roupa. 

• Às 12h45, todas as crianças (exceto as crianças da sala dos 5 anos) vão para o dormitório e 

dormem até às 15h30. 

• Às 16h, lancham. 

• Após o lanche voltam para as respetivas salas onde fazem atividades ou brincam. 

• Por volta das 17h30, as auxiliares preparam as crianças no sentido de estarem prontas para 

irem para casa. 

• O Infantário encerra às 19h00. 

 

No que concerne às minhas responsabilidades no Infantário, tinha a seguinte rotina. Entrava às 

8h, abria as cortinas da sala e ajudava a auxiliar a ferver a água para colocar nos copos das chupetas 

e biberons. De seguida, recebia as crianças na sala de brincar. Ao recebê-las, vestia-lhes o bibe e 

recebia os recados dos pais. À chegada da auxiliar às 8h15 permanecia na sala de brincar. Por volta 

das 8h30, ia para a sala de um ano com as respetivas crianças e esperávamos pela Educadora. Ao vir 

a Educadora, sentava as crianças na manta e ajudava a dar a pera ou bolacha. De seguida, ia para a 

sala dos 5 anos e começávamos as atividades previstas para o dia. Às 11h40, vigiava se as crianças 

faziam a higienização corretamente e auxiliava, principalmente as meninas. Durante o almoço, 
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certificava-me de que todas almoçavam e, de seguida, levava-as para a sala onde repetíamos a 

higienização e fazíamos jogos lúdicos. 

 

 

1.2. Caracterização do meio envolvente do 1º Ciclo 

 

A escola Adães Bermudes localiza-se na Guarda e pertence ao Agrupamento de Escolas da 

Área Urbana da Guarda.  

Segundo o site do Município da Guarda, “o concelho da Guarda está situado no centro da região 

beirã, entre o Planalto Guarda-Sabugal e a Serra da Estrela. A sua área de 712,11 km2 é partilhada 

pelas bacias hidrográficas de cursos de águas como os Rios Mondego, Zêzere e Coa.  

A cidade da Guarda – que teve o seu primeiro Foral a 27 de novembro de 1199, concedido por 

D. Sancho I, o Rei Povoador – é capital de Distrito e o seu Concelho tem, segundo o site da Pordata, 

um total de 39.103 habitantes. Atualmente, o distrito é constituído por quarenta e três freguesias e 

catorze concelhos, incluindo Trancoso. Ao visitar a Guarda, podemos encontrar a Torre de 

Menagem, símbolo máximo de toda a estrutura defensiva e sinal da coragem destas gentes que ao 

longo dos séculos defenderam a fronteira lusa. A Sé Catedral, verdadeiro ícone da Cidade, tem 

qualidades construtivas e estéticas que a impõem como um dos monumentos maiores de toda a 

história da arquitetura portuguesa. A pureza do ar que aqui se respira justifica a tradição de cidade 

de saúde e bem-estar, o que, a par dos equipamentos culturais, desportivos e de lazer fazem desta 

Terra de Montanha um dos melhores locais para se viver e visitar. 

Faz parte da paisagem montanhosa da Serra da Estrela e foi um dos mais importantes redutos de 

um conjunto de fortificações que defendiam a fronteira portuguesa com Castela e Leão na Idade 

Média. A cidade mais elevada de Portugal foi oficialmente fundada por Sancho I, que lhe doou foral 

em 1190. A porta guardada do território nacional é também a porta de entrada de um distrito a 

descobrir, onde se cruzam a rota das Aldeias Históricas com os Castelos de Fronteira, a rota das 

Judiarias e a Pré-História do país. 

Segundo a página online do Município da Guarda, este é constituída por quarenta e três 

freguesias e catorze municípios.  
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É conhecida como a cidade dos 5 F; Forte - que caracteriza a sua singular paisagem composta 

por granito, e ao imponente sistema defensivo que outrora se ergueu e que ainda hoje se preserva; 

Farta - pela fertilidade dos seus vales e cursos de água que garantem a sustentabilidade de quem a 

habita e pela variada e riquíssima gastronomia, que não deixa indiferente quem a saboreia; Fria - 

caracterizando o clima de montanha que lhe confere a beleza e o brilho inigualável da brancura da 

neve, que a transforma e pinta de branco; Fiel - advém da História e das características genuínas das 

suas gentes beirãs, íntegras, honestas e hospitaleiras; e, por último, Formosa - por tudo aquilo que é 

e possui: monumentos, praças, ruas e vielas, solares, jardins, parques, paisagem e, acima de tudo, as 

suas gentes. 

A sua localização excecional, no Centro-Norte do País, coloca a Guarda numa posição 

importante no que concerne à acessibilidade da região, sendo o principal polo urbano numa malha 

de direções onde se entrecruzam importantes ligações rodoviárias (A25 e A23) e ferroviárias. 

A pureza do ar que aqui se respira justifica a tradição de cidade de saúde e bem-estar, o que, a 

par dos equipamentos culturais, desportivos e de lazer, fazem desta Terra de Montanha um dos 

melhores locais para se viver e visitar.” 

 

1.2.1. Caracterização da Instituição 

 

A escola Adães Bermudes (cf. figura 5) situa-se no centro da cidade e é a escola mais antiga 

da Guarda. A escola obedece ao tipo de construção Adães Bermudes, nome do arquiteto criador. 

   Figura 5 - Escola Adães                  
Bermudes 

 

Fonte: 
https://www.google.pt/maps/uv?hl=en&pb=!1s

0xd3ce52d44fdb303:0x20edb04b607edb81!3m

1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/

p/AF1QipNp3ohvKdSrQGpXXnuChkHD77rmsL5V

28F2PJ9z%3Dw240-h160-k-

no!5sESCOLA+ADAES+BERMUDES+-

+Google+Search&imagekey=!1e10!2sAF1QipNp

3ohvKdSrQGpXXnuChkHD77rmsL5V28F2PJ9z&s

a=X&ved=2ahUKEwiv-

LWI2NPmAhXSDmMBHRPnAJkQoiowFXoECA

https://www.google.pt/maps/uv?hl=en&pb=!1s0xd3ce52d44fdb303:0x20edb04b607edb81!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNp3ohvKdSrQGpXXnuChkHD77rmsL5V28F2PJ9z%3Dw240-h160-k-no!5sESCOLA+ADAES+BERMUDES+-+Google+Search&imagekey=!1e10!2sAF1QipNp3ohvKdSrQGpXXnuChkHD77rmsL5V28F2PJ9z&sa=X&ved=2ahUKEwiv-LWI2NPmAhXSDmMBHRPnAJkQoiowFXoECA0QBg
https://www.google.pt/maps/uv?hl=en&pb=!1s0xd3ce52d44fdb303:0x20edb04b607edb81!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNp3ohvKdSrQGpXXnuChkHD77rmsL5V28F2PJ9z%3Dw240-h160-k-no!5sESCOLA+ADAES+BERMUDES+-+Google+Search&imagekey=!1e10!2sAF1QipNp3ohvKdSrQGpXXnuChkHD77rmsL5V28F2PJ9z&sa=X&ved=2ahUKEwiv-LWI2NPmAhXSDmMBHRPnAJkQoiowFXoECA0QBg
https://www.google.pt/maps/uv?hl=en&pb=!1s0xd3ce52d44fdb303:0x20edb04b607edb81!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNp3ohvKdSrQGpXXnuChkHD77rmsL5V28F2PJ9z%3Dw240-h160-k-no!5sESCOLA+ADAES+BERMUDES+-+Google+Search&imagekey=!1e10!2sAF1QipNp3ohvKdSrQGpXXnuChkHD77rmsL5V28F2PJ9z&sa=X&ved=2ahUKEwiv-LWI2NPmAhXSDmMBHRPnAJkQoiowFXoECA0QBg
https://www.google.pt/maps/uv?hl=en&pb=!1s0xd3ce52d44fdb303:0x20edb04b607edb81!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNp3ohvKdSrQGpXXnuChkHD77rmsL5V28F2PJ9z%3Dw240-h160-k-no!5sESCOLA+ADAES+BERMUDES+-+Google+Search&imagekey=!1e10!2sAF1QipNp3ohvKdSrQGpXXnuChkHD77rmsL5V28F2PJ9z&sa=X&ved=2ahUKEwiv-LWI2NPmAhXSDmMBHRPnAJkQoiowFXoECA0QBg
https://www.google.pt/maps/uv?hl=en&pb=!1s0xd3ce52d44fdb303:0x20edb04b607edb81!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNp3ohvKdSrQGpXXnuChkHD77rmsL5V28F2PJ9z%3Dw240-h160-k-no!5sESCOLA+ADAES+BERMUDES+-+Google+Search&imagekey=!1e10!2sAF1QipNp3ohvKdSrQGpXXnuChkHD77rmsL5V28F2PJ9z&sa=X&ved=2ahUKEwiv-LWI2NPmAhXSDmMBHRPnAJkQoiowFXoECA0QBg
https://www.google.pt/maps/uv?hl=en&pb=!1s0xd3ce52d44fdb303:0x20edb04b607edb81!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNp3ohvKdSrQGpXXnuChkHD77rmsL5V28F2PJ9z%3Dw240-h160-k-no!5sESCOLA+ADAES+BERMUDES+-+Google+Search&imagekey=!1e10!2sAF1QipNp3ohvKdSrQGpXXnuChkHD77rmsL5V28F2PJ9z&sa=X&ved=2ahUKEwiv-LWI2NPmAhXSDmMBHRPnAJkQoiowFXoECA0QBg
https://www.google.pt/maps/uv?hl=en&pb=!1s0xd3ce52d44fdb303:0x20edb04b607edb81!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNp3ohvKdSrQGpXXnuChkHD77rmsL5V28F2PJ9z%3Dw240-h160-k-no!5sESCOLA+ADAES+BERMUDES+-+Google+Search&imagekey=!1e10!2sAF1QipNp3ohvKdSrQGpXXnuChkHD77rmsL5V28F2PJ9z&sa=X&ved=2ahUKEwiv-LWI2NPmAhXSDmMBHRPnAJkQoiowFXoECA0QBg
https://www.google.pt/maps/uv?hl=en&pb=!1s0xd3ce52d44fdb303:0x20edb04b607edb81!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNp3ohvKdSrQGpXXnuChkHD77rmsL5V28F2PJ9z%3Dw240-h160-k-no!5sESCOLA+ADAES+BERMUDES+-+Google+Search&imagekey=!1e10!2sAF1QipNp3ohvKdSrQGpXXnuChkHD77rmsL5V28F2PJ9z&sa=X&ved=2ahUKEwiv-LWI2NPmAhXSDmMBHRPnAJkQoiowFXoECA0QBg
https://www.google.pt/maps/uv?hl=en&pb=!1s0xd3ce52d44fdb303:0x20edb04b607edb81!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNp3ohvKdSrQGpXXnuChkHD77rmsL5V28F2PJ9z%3Dw240-h160-k-no!5sESCOLA+ADAES+BERMUDES+-+Google+Search&imagekey=!1e10!2sAF1QipNp3ohvKdSrQGpXXnuChkHD77rmsL5V28F2PJ9z&sa=X&ved=2ahUKEwiv-LWI2NPmAhXSDmMBHRPnAJkQoiowFXoECA0QBg
https://www.google.pt/maps/uv?hl=en&pb=!1s0xd3ce52d44fdb303:0x20edb04b607edb81!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNp3ohvKdSrQGpXXnuChkHD77rmsL5V28F2PJ9z%3Dw240-h160-k-no!5sESCOLA+ADAES+BERMUDES+-+Google+Search&imagekey=!1e10!2sAF1QipNp3ohvKdSrQGpXXnuChkHD77rmsL5V28F2PJ9z&sa=X&ved=2ahUKEwiv-LWI2NPmAhXSDmMBHRPnAJkQoiowFXoECA0QBg
https://www.google.pt/maps/uv?hl=en&pb=!1s0xd3ce52d44fdb303:0x20edb04b607edb81!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNp3ohvKdSrQGpXXnuChkHD77rmsL5V28F2PJ9z%3Dw240-h160-k-no!5sESCOLA+ADAES+BERMUDES+-+Google+Search&imagekey=!1e10!2sAF1QipNp3ohvKdSrQGpXXnuChkHD77rmsL5V28F2PJ9z&sa=X&ved=2ahUKEwiv-LWI2NPmAhXSDmMBHRPnAJkQoiowFXoECA0QBg
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Este ano, estiveram 99 alunos inscritos educados por quatro professoras titulares, em que 

uma é coordenadora, e três professoras de apoio. Como ajuda fundamental, a escola disponibiliza 

três auxiliares de educação educativa. 

Possui quatro salas, destacadas cada uma delas para um respetivo ano letivo; um salão 

polivalente, utilizado para diversos fins, nomeadamente atividades desportivas, festas, reuniões de 

escola, recreio, entre outras; uma sala de professores; um gabinete para as auxiliares de ação 

educativa; um espaço de ateliê para desenvolvimento das atividades de expressão plástica; 

arrumação de material de desporto e a Biblioteca Escolar. No que concerne à biblioteca, esta 

homenageia o escritor Manuel António Pina, que tem uma vasta obra literária que engloba poesia, 

ensaio, literatura infantil, ficção e peças de teatro, tendo já sido traduzido para diversas línguas. 

É uma escola acolhedora e, apesar da sua estrutura já ter algum tempo, encontra-se em bom 

estado de conservação. 

 

 

1.2.2. Caracterização da turma 

 

A turma do 3º ano com quem tive o prazer de partilhar momentos e aprendizagens durante 

as quinze semanas, é constituída por vinte e seis alunos fantásticos, 10 do sexo masculino e 16 do 

sexo feminino. A maioria dos alunos é proveniente da Guarda ou das suas freguesias. Quanto ao 

núcleo familiar com que vivem os alunos da turma, verifica-se que a maioria vive com o agregado 

familiar original (pai, mãe e eventuais irmãos), apenas uma aluna vive com os avós e dois alunos 

vivem com apenas um dos progenitores e a restante família do parceiro. A nível académico, 95% 

dos encarregados de educação possuem formação superior (licenciatura e mestrados) e estão 

empregados na sua área. 

Através da minha observação, consegui constatar que a maior parte dos alunos é bastante 

astuta e perspicaz, demonstrando interesse nas atividades propostas. Ainda assim, é natural que 

existam alunos menos participativos e que não estejam completamente atentos. No entanto, 

representam apenas uma pequena parte da turma. Existe um grupo de alunos que, por vezes, é 

acompanhado pela professora de apoio onde desenvolve atividades e exercícios específicos de 

acordo com as dificuldades de cada um. Não existem casos graves de dificuldade de aprendizagem, 
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mas assim que se detetam dificuldades num certo conteúdo, é reforçado até verificarmos que as 

dúvidas já não existem.  

A nível de comportamento, são bastante respeitadores e nunca existiu uma situação 

desagradável em termos de autoridade. Estão completamente integrados não só nas rotinas da escola 

como também da própria turma. O facto de conviverem desde o 1º ano fortalece os laços de 

amizade entre eles. São interessados e participativos, sendo que apreciam aulas atrativas e estão 

prontos para acatar um desafio por mais complicado que possa ser. 

No geral a turma é bastante boa e conseguiu surpreender-me pelo facto de possuír um vasto 

conhecimento acerca de diversos temas e sobretudo uma boa cultura geral. Este fator contribuiu 

para uma ótima experiência em contexto de 1º ciclo.  
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Capítulo II- Prática de Ensino Supervisionada 

 

Neste segundo capítulo aborda-se todo o trabalho desenvolvido ao longo da PES I e II. São 

fornecidos alguns exemplos de planificações e atividades realizadas ao longo da prática 

supervisionada de forma a demonstrar os conteúdos aplicados.  

 

 

1. Contextualização 

 

A Prática de Ensino Supervisionada (PES) consiste num estágio, que permite vivenciar 

diversas situações próximas da realidade. Esta faz parte das unidades curriculares do mestrado de 

Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico.  

A PES tem um valor significativo na medida que, hoje em dia, cada vez mais se exige do 

educador/professor. Assim, tendo esta experiência, temos uma perspetiva das nossas funções 

enquanto profissionais. Formar profissionais capazes de criar situações de aprendizagem profícuas 

deveria ser o objetivo central da maior parte dos cursos de formação inicial e continuada dos 

professores.  

A Lei de Bases Educacional (2005) estabelece o quadro geral do sistema educativo, 

nomeadamente todos os pontos a ter em atenção quando falamos de educação. O sistema educativo 

é um conjunto de meios que define e concretiza o direito à educação, garantindo uma permanente 

ação formativa e favorecendo, assim, o desenvolvimento global da personalidade, o progresso social 

e a democratização da sociedade. Esta desenvolve-se segundo um conjunto de estruturas e de ações 

diversificadas sob a responsabilidade de diferentes instituições. A lei abrange todo o território 

português e todas as instituições localizadas no estrangeiro que pretendam desenvolver a língua e a 

cultura portuguesa. 

De modo generalizado, todos os portugueses têm direito à educação e ao conhecimento da 

cultura, como também à liberdade de aprender e ensinar. O sistema educativo deve responder às 

necessidades de cada um, contribuindo para o desenvolvimento harmonioso, direito à diferença, 

capacidade para o trabalho, realização pessoal e comunitária dos indivíduos, incluindo a igualdade 

de sexos. A educação deve promover também o desenvolvimento do espírito democrático e 

pluralista, respeitador da livre troca de opiniões, formando cidadãos capazes de julgarem com 

espírito crítico e criativo o meio social em que se integram. 
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É da responsabilidade do Estado não atribuir quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, 

políticas, ideológicas e religiosas na elaboração do programa da educação e dar oportunidade aos 

adultos para voltar a ingressar no ensino. O sistema educativo compreende a educação pré-escolar, a 

educação escolar e a educação extraescolar. 

No sistema educativo, o professor tem um papel preponderante. Ser professor significa 

tomar decisões pessoais e individuais constantes, significa que temos a capacidade intelectual e 

emocional de fazer o mundo melhor através das nossas habilidades dentro e fora da própria sala de 

aula. Cada aluno é único e ensinar pode ser difícil, mas é gratificante.  

A PES I e a PES II tiveram uma duração de 15 semanas cada uma, de outubro a janeiro e de 

março a junho. A primeira semana consistia maioritariamente em observar e as restantes em 

regência. Obviamente que na PES I esta observação não foi levada a rigor, pois é um meio distinto e 

o nosso auxílio é sempre necessário. No entanto, estamos ainda a ambientarmo-nos e as 

responsabilidades ainda não são partilhadas. A primeira semana de estágio serviu para observar as 

rotinas, analisar comportamentos, entender o funcionamento e refletir acerca da melhor abordagem 

a aplicar em ambos os grupos. 

A observação desempenha um papel fundamental na melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem do estagiário na medida em que pode ser entendida como uma ferramenta para 

relacionar a teoria com a prática, possibilitando que o futuro professor esteja em contacto com a 

realidade escolar e a prática docente, fazendo um diagnóstico da mesma como forma de identificar 

as principais dificuldades e se preparar melhor para exercer a futura profissão. Conforme Silva e 

Aragão (2012), o ato de observar é fundamental para analisar e compreender as relações dos 

sujeitos entre si e com o meio em que os envolve. 

Assim, a observação leva-nos a uma perceção mais profunda acerca das complexidades 

existentes na escola e na própria prática docente, abrindo um espaço de reflexão em torno dos 

principais temas que norteiam a educação e, portanto, é uma parte indispensável na formação 

docente. O bom Professor é aquele que conhece, reflete e vai corrigindo a sua própria prática e que, 

sobretudo, reconhece a sua importância e o seu exemplo enquanto pessoa para os alunos. É neste 

contexto que a prática de observação entra como uma importante ferramenta na formação de futuros 

professores, na medida em que oferece a estes a oportunidade de conhecer e interagir com o meio 

escolar antecipadamente (Reis, 2011).  
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Seguidamente, o mesmo autor defende que se deve adequar o processo de supervisão às 

características e necessidades específicas de cada professor; estabelecer as bases para uma tomada 

de decisão fundamentada sobre o processo de ensino e aprendizagem; avaliar a adequação das 

decisões curriculares efetuadas pelos professores e, eventualmente, suscitar abordagens ou 

percursos alternativos; proporcionar o contacto e a reflexão sobre as potencialidades e limitações de 

diferentes abordagens, estratégias, metodologias e atividades e desenvolver diferentes dimensões do 

conhecimento profissional dos professores. 

Após a primeira semana de observação, seguiram-se as semanas de regência. Em ambas as 

PES foi necessário elaborar planificações e houve um trabalho árduo para que todos os conteúdos se 

relacionassem entre si.  

O ato de planificar é uma realidade que sempre acompanhou a trajetória histórica da 

Humanidade desde os primórdios da sua existência. Segundo Menegola e Santanna (2001:15), “o 

homem sempre sonhou, pensou e imaginou algo na sua vida”. Todo o ser humano planifica as suas 

ações desde as mais simples às mais complexas. Assim, Zabalza (2000) refere que “a planificação é 

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

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

quais desejaríamos conseguir, e como poderíamos levar a cabo, um plano para concretizar”. 

Uma das tarefas dos docentes é planificar atividades didáticas em termos da sua 

organização, coordenação e objetivos. O planeamento é um meio para se programarem as ações 

docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação. 

Devemos ter em consideração que uma aula é um período de tempo variável e que nem sempre se 

consegue pôr a planificação em prática. O processo de ensino e aprendizagem resulta de uma 

sequência lógica e articulada de fases: preparação a apresentação dos objetivos, conteúdos e tarefas; 

desenvolvimento do conteúdo novo; consolidação; aplicação; avaliação.  

Normalmente, em cada sala existem duas estagiárias e as suas semanas de regência são 

alternadas. No meu caso, devido ao facto de sermos cinco estagiárias, não foi possível formar um 

par e, por isso, fui alternando com a educadora e com a professora, o que foi bastante enriquecedor, 

pois poderia observar o trabalho das mesmas e com isso aprender. 
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1.1.Experiência de ensino e aprendizagem no Ensino Pré-Escolar 

 

A experiência da PES I, na educação Pré-Escolar, decorreu no Jardim de Infância da Santa 

Casa da Misericórdia de Trancoso, com um grupo constituído por treze crianças, com idades 

compreendidas entre os cinco e seis anos. A PES iniciou no dia 2 de outubro de 2017, tendo 

terminado no dia 24 de janeiro de 2018, com a supervisão da Doutora Florbela Rodrigues e das 

Educadoras Lúcia Campos e Ana Couto. 

O ensino pré-escolar inclui crianças dos 3 aos 6 anos, fazendo a transição para o 1º Ciclo. É 

complementar da ação educativa da família, com a qual se estabelece estreita cooperação, ou seja, 

no pré-escolar, é da responsabilidade dos pais a frequência com que se vai para o infantário (apesar 

de pagarem a mensalidade na totalidade). 

 O pré-escolar tem como objetivos: estimular a capacidade de cada criança; favorecer a sua 

formação e o desenvolvimento equilibrado das suas potencialidades; contribuir para a estabilidade, 

a segurança, a expressão criativa; incutir hábitos de higiene e fomentar a integração no meio social. 

 Evidentemente, o papel do Educador é significativo para que haja esta harmonia no dia a 

dia. O Educador tem um papel fundamental no desenvolvimento das crianças, pois deve entender 

todas as suas necessidades e proporcionar momentos de enriquecimento pessoal e social. Em 

situações escolares, é a criança que escolhe, elimina, recorta, ajusta, estrutura, organiza e reorganiza 

os dados e os conteúdos que pode assimilar.  

O educador deve também, proporcionar condições de desenvolvimento das crianças, com as 

relações em sala, evitando antecipar julgamentos, procurando ser recetivo, fazendo-se compreender 

tanto no conteúdo exposto quanto na pessoa em si, procurando aproximar-se da criança, vendo as 

coisas como ela vê, considerando e compreendendo o processo educativo como um exercício 

construtivo e criativo onde a aprendizagem é recíproca. Por isso, é necessário que o educador 

conheça as fases do desenvolvimento infantil em diferentes aspetos, pois, educar uma criança não é 

prepará-la simplesmente para a vida, mas torná-la apta para um mundo em que vive. Tendo em 

conta que as crianças adquirem o conhecimento através das suas próprias experiências e 

descobertas, o Educador deve encorajar a aprendizagem ativa das crianças, assumindo o papel de 

observador-participante consciente, observando e interagindo com as crianças, de modo a descobrir 

como elas pensam e raciocinam. À semelhança de qualquer outra pessoa, a criança terá maior 
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facilidade em aprender aquilo que é do seu próprio interesse saber (Campos, 2004), por isso, é 

importante saber as suas fases de aprendizagem e desenvolvimento. 

Piaget (1977) define o desenvolvimento cognitivo através de quatro estádios: Sensório-

motor (0-2 anos); Pré-operatório (2-7 anos); Operações concretas (7-11/12) e operações formais 

(12-16 anos). 

Na sala onde estagiei, as crianças estavam no estádio pré-operatório onde, a nível da função 

simbólica, a criança tem capacidade de representação mental e simbólica. É evidente o 

egocentrismo, também característico desta fase, onde a criança acha que o mundo “gira à sua volta” 

e não é capaz de perceber o ponto de visto do outro. A criança, do mesmo modo, atribui intenções, 

pensamentos, emoções e comportamentos próprios do ser humano através da manipulação de 

objetos. 

Para nos regularmos, utilizamos as Orientações Curriculares do Ensino Pré-Escolar 

(OCEPE). Apesar de elas não serem um programa curricular, é um documento de auxílio 

constituído por princípios de forma a apoiar o educador nos conteúdos, objetivos e metas a cumprir.  

As OCEPE (2016) estão organizadas por áreas de conteúdo, que constituem as diretrizes 

gerais a considerar na planificação e avaliação do desenvolvimento da criança.  

 

Distinguem-se três áreas de conteúdo:  

• Área de Formação Pessoal e Social –É considerada uma área transversal, pois apesar de ter 

uma intencionalidade e conteúdos próprios, esta área insere-se em todo o trabalho educativo 

realizado no jardim-de-infância.  

Enfatiza o reconhecimento da criança como sujeito e agente do processo educativo, 

cuja identidade única se constrói em interação social, influenciando e sendo influenciada 

pelo meio que a rodeia. O desenvolvimento da Formação Pessoal e Social baseia-se na 

organização do ambiente educativo, construído como um ambiente relacional e securizante, 

em que a criança é valorizada e escutada, o que contribui para o seu bem-estar e autoestima 

e, ainda, como um contexto democrático em que as crianças participam na vida do grupo e 

no desenvolvimento do processo da aprendizagem. 

• Área de Expressão e Comunicação - entendida como área básica, uma vez que engloba 

diferentes formas de linguagem que são indispensáveis para a criança interagir com os 

outros, dar sentido e representar o mundo que a rodeia. Sendo a única área de conteúdo que 
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comporta diferentes domínios, é precedida de uma introdução que fundamenta a inclusão e 

articulação desses domínios. 

 

Esta área de conteúdo compreende quatro domínios: 

o Domínio da Educação Motora; 

o Domínio da Educação Artística: 

▪ Subdomínio das Artes Visuais; 

▪ Subdomínio da Dramatização; 

▪ Subdomínio da Música; 

▪ Subdomínio da Dança; 

o Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita; 

o Domínio da matemática. 

• Área de Conhecimento do Mundo – esta ambiciona que a criança conheça as partes 

principais do seu corpo e as identifique no corpo dos outros; observe alguns animais e 

plantas do meio e desenvolva atitudes de respeito e cuidado pelos mesmos; interesses pela 

exploração das caraterísticas e atributos dos objetos quotidianos mediante diversas ações; 

respeite e cuide dos elementos do meio natural e mostre atitude de interesse e gosto por 

atividades ao ar livre e que tenha noções temporais relacionadas com as rotinas diárias. 

 

Na PES foram abordadas e trabalhadas todas as diferentes áreas de conteúdo como irão 

descrever, de forma geral, os seguintes pontos. 

 

 

1.1.1. Área da Formação Pessoal e Social  

 

Hoje em dia, uma das preocupações da comunidade educativa é a conceptualização de 

estratégias e respostas educativas formativas, diversificadas e realizadoras para os seus alunos. 

Tendo em conta o processo de construção de autonomia, de assunção de novas responsabilidades e 

todos os desafios inerentes a este período de vida, esta área vem propiciar oportunidades para agir, 

para refletir sobre experiências de forma articulada e integrada. Embora as crianças desenvolvam as 

suas capacidades de maneira heterogénea, a educação tem como função criar condições para o 

desenvolvimento integral de todas as crianças, considerando, também, as possibilidades de 
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aprendizagem que apresentam nas diferentes faixas etárias através de uma atuação que propicia o 

desenvolvimento de capacidades, envolvendo aquelas de ordem física, afetiva, cognitiva, ética, 

estética, de relação interpessoal e inserção social.  

É nesta área que a criança desenvolve as primeiras habilidades e capacidades que a tornará 

capaz de desempenhar o seu papel de aluno no futuro (Schmidt, Rakoczy e Tomasello, 2012).  

Pinto (2005) refere que a socialização é o processo pelo qual adquirimos os padrões de cultura e de 

pensamento, normas e papéis próprios dos nossos grupos de pertença e, considerando que a escola 

não permite apenas a relação com o saber, exercendo, também, funções de socialização, a criança 

quando entra para a escola tem que adaptar-se a novas normas, estatutos e papéis, integrando-se 

como um todo, diferente dos outros, dependendo, contudo, não só de diferenças sociais mas 

também biológicas. O seio do grupo funciona como substituto da dependência familiar, em que as 

emoções indizíveis dão lugar à experiência emocional, onde a expressão de sentimentos facilita a 

sua compreensão e clarificação. Assim, o jardim de infância desempenha um papel significativo no 

desenvolvimento das crianças, sobretudo no que se refere à aquisição de regras e comportamentos 

sociais.  

A forma pela qual as crianças lidam com regras, justiça e a moral varia ao longo do seu 

processo de desenvolvimento. A compreensão destas atitudes dá-se através da reorganização 

sequencial relacionada com a idade. Para Piaget (1994), os indivíduos desenvolvem sistemas 

conceituais que permitem compreender o meio e transformar-se a si e ao ambiente. O 

desenvolvimento infantil é, na verdade, um processo dinâmico e sistémico, na medida em que a 

criança e o meio estabelecem relações recíprocas. Além disso, o comportamento social competente 

parece depender de capacidades sociocognitivas como a interpretação de pistas de forma 

construtiva, o conhecimento dos objetivos e estratégias sociais aceitáveis e a aplicação de soluções 

socialmente apropriadas às situações sociais (Duarte, 2008).  

Segundo as OCEPE (2016), a educação pré-escolar é um contexto de socialização que está 

diretamente ligado às vivências relacionadas com o alargamento do meio familiar e com cada 

criança nas experiências proporcionadas. Este processo é possível quando a criança está inserida 

num grupo em que interage com outras crianças e adultos. É em grupo que ela interage socialmente 

e esta dimensão relacional constitui a base do processo educativo. É aqui que ela adquire referências 

do que é certo e errado, o que pode ou não pode fazer, os seus direitos e deveres nas relações e 

interações com os pares nos diversos contextos sociais em que participa.  
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Um dos objetivos principais da educação pré-escolar consiste em promover o 

desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida democrática numa 

perspetiva de educação para a cidadania. Para que o seu desenvolvimento social seja realizado na 

plenitude, este precisa de ser alicerçado em aspetos físicos, psicológicos e cognitivos. Quando 

existe um equilibro entre estes fatores, o desenvolvimento social da criança proporciona-se de 

forma correta.  

Para desenvolver esta área, preparei a atividade de leitura no Dia do Pijama com a história 

“O botão invisível” (cf. figura 6 e apêndice I). Esta atividade tinha como objetivo desenvolver a 

aceitação do outro, incutir os valores da família, incentivar as tradições antigas e proporcionar à 

criança um ambiente estimulante no qual esta possa desenvolver o espírito crítico e criativo. 

A atividade consistiu na leitura da história com vários adereços e com as personagens em 

duas dimensões. As crianças participaram na elaboração de cenário e, como forma de consolidar a 

atividade, houve um diálogo acerca da história ouvida e atividades relacionadas com a expressão 

plástica  

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Atividades do dia do Pijama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria 
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1.1.2. Área da Expressão e Comunicação 

 

Esta área engloba as aprendizagens relacionadas com o desenvolvimento psicomotor e 

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

linguagem. 

Segundo as OCEPE (2016), esta área abrange diversos domínios, pois eles estão 

relacionados entre si.  

Tal característica leva a concluir que é nesta área que estão as bases, pois é nele que há uma 

incidência nos aspetos essenciais de desenvolvimento e aprendizagem.  

 

a) Domínio da Educação Motora 

 

Ao entrar para a educação pré-escolar, a criança já possui algumas aquisições motoras básicas, 

tais como andar, transpor obstáculos, manipular objetos de forma mais ou menos precisa. Vivendo 

na sociedade, hoje em dia, estamos sujeitos a uma constante e rápida transformação, sem termos 

tempo de reparar nos pequenos aspetos à nossa volta, correndo assim o risco de não aprendermos 

novas informações, como capacidades sociocognitivas e motivacionais, fundamentais para uma 

adaptação dinâmica à vida.  

A expressão Físico-Motora vai ajudar-nos na forma de expressão humana, de forma a potenciar 

essas ditas capacidades, tais como, de comunicação, desinibição, autoconfiança, capacidade de 

resolver problemas interpessoais e intrapessoais, autonomia, cooperação e assertividade através do 

desenvolvimento da autoconfiança. Sendo assim, a educação pré-escolar deve contribuir para um 

desenvolvimento multilateral, eclético, inclusivo e harmonioso das crianças (Draper, 2010). 

Segundo as OCEPE (2016), a expressão física-motora é uma área fundamental para o 

desenvolvimento global da criança, em particular na aquisição de destrezas motoras, hábitos e 

atitudes indispensáveis para uma vida ativa e participativa 

Vamos enumerar, de seguida, alguns objetivos:  

• Fortalecimento da saúde da criança;  

• Desenvolvimento de uma postura corporal correta; 

• Desenvolvimento físico e harmonioso;  

• Desenvolvimento de movimentos fundamentais;  
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• Desenvolvimento da autoconfiança e autoestima  

• Desenvolvimento de capacidades físicas;  

• Desenvolvimento de qualidades morais e volitivas;  

• Incutir o gosto pela atividade física;  

• Desenvolvimento do espírito cooperativo de grupo e o fortalecimento das relações 

humanas.  

 

Todos estes pontos são importantes no desenvolvimento da criança e principalmente o 

conhecimento que esta adquire após conhecer todos os jogos e atividades. 

Na elaboração de uma atividade nesta área, utilizei material fornecido pelo Infantário. Assim, 

com arcos, cones e bancos, criei um circuito de coordenação, a nível de membros inferiores, 

superiores e tronco. O objetivo desta atividade foi desenvolver a coordenação motora, fomentar a 

lateralidade e percecionar a noção de espaço.  

 

b) Domínio da Educação Artística 
 

Revistas em 2016, as OCEPE vieram melhorar alguns aspetos, tais como a apresentação do 

conteúdo e introduziram tabelas que resumem os pontos essenciais. No Domínio da Educação 

Artística, começam por referir pontos bastante interessantes. Referem que todas as expressões 

envolvidas neste domínio são diferentes linguagens artística e que são meios de enriquecer a 

possibilidade de expressão das crianças. Segundo as OCEPE (2016), todas as crianças já trazem 

consigo conhecimentos acerca destes domínios, porém, cabe ao educador desenvolver este domínio 

gradual de instrumentos e técnicas, como proporcionar o acesso à arte e à cultura. O papel do 

educador está diretamente relacionado pelo facto de ser ele a desenvolver o potencial das crianças, 

fomentar o enriquecimento pessoal, o seu sentido estético e incentivar ao espírito crítico e visões 

alargadas do mundo e das suas diferenças. Deve passar por um diálogo aberto e construtivo que 

permite à criança procurar formas criativas de representar o que sente, desafiando-a a melhorar e 

aperfeiçoar-se. Toda esta aprendizagem vai ser benéfica para a formação e identidade pessoal, 

social e cultural.  

Nas OCEPE (2016), aborda-se também a questão da diversidade, qualidade e acessibilidade 

dos materiais. O espaço exterior deve ser também aproveitado para fazer as atividades e estar em 
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contacto com a natureza. As tecnologias e contextos virtuais devem também apoiar o uso das 

expressões.  

 

 

1.1) Subdomínio das Artes Visuais 
 

Todos os pontos referidos anteriormente se aplicam, portanto, à Expressão Plástica. Nas 

OCEP (2016), refere-se que a pintura, o desenho, a escultura, a arquitetura, a gravura, a fotografia e 

outras, estão expressamente implicadas na expressão artística.  

A expressão plástica está interligada com todas as outras áreas, podendo haver 

interdisciplinaridade. Desta forma, pode ser utilizada para abordar qualquer conteúdo.  

Todas as crianças devem ter oportunidade de explorar diferentes técnicas, recorrendo a uma 

multiplicidade de materiais e instrumentos. O novo Programa do 1º Ciclo dá enfase à utilização de 

matérias recicláveis, sobretudo por questões ambientais. A utilização desta prática, vai dar à criança 

a noção de que a arte e a vida são indissociáveis.  

A expressão plástica desenvolve o sentido crítico e a sua expressividade, como já foi 

referido anteriormente, mas o despertar na criança o desejo de querer saber mais, de descobrir o que 

a rodeia, o falar acerca dos assuntos e o modo como ela os vê, vai enriquecer o seu imaginário, criar 

novas conceções, desenvolve a sua sensibilidade estética, a inserção na cultura do mundo a que 

pertence. 

O Educador deve dialogar com as crianças acerca daquilo que fazem e observam, levando-

as a descobrirem a importância da expressividade na comunicação visual. Esta comunicação visual 

engloba a exploração de diversos conceitos, tais como: a cor, a textura, formas geométricas, as 

tonalidades, a figura humana e a desproporção e proporção natural.  

É da responsabilidade do educador selecionar e dar a conhecer os artistas portugueses, 

diversificando os estilos, bem como proporcionar diferentes oportunidades para haver uma 

exploração e conhecimento de diferentes manifestações artísticas. O jardim de infância deve 

também conter obras de arte à disposição para que haja uma interpretação e exploração das mesmas, 

podendo até recriar algumas peças e desenvolver a apreciação crítica. 
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Este subdomínio, sendo o meu preferido, integrei-o em quase todas as atividades durante a 

PES. Na minha opinião, conseguimos aferir e desenvolver capacidades extraordinárias nas crianças.  

Associado a este subdomínio, e com o tema “Dia das Bruxas”, elaborei uma atividade 

(apêndice II) que envolvia manipular a tinta com as mãos e os pés. Com isto, defini que os 

objetivos seriam desenvolver capacidades expressivas e criativas, despertar a curiosidade acerca da 

textura da tinta nas mãos e pés e elaborar trabalhos com matérias acessíveis.  

Como podem constatar na figura 7, o corpo do vampiro foi feito através da pegada da 

criança, e as suas asas através da mão. A reação das crianças foi inesquecível, no sentido em que 

não estavam habituadas a “sujar” partes do corpo de livre vontade, pois existe sempre um adulto, 

em norma, que repreende. Assim, penso que esta atividade foi enriquecedora para as crianças e para 

mim.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-Atividades do Dia das Bruxas 

 

 

 

1.2) Subdomínio da Dramatização 

 

A expressão dramática permite à criança a descoberta de si própria e do outro, havendo 

assim o inter-relacionamento com o outro. O jogo simbólico desenvolve a expressão e a 

comunicação através do próprio corpo, esta atividade deve ser realizada no jardim de infância em 

interação com o outro e com recurso a materiais existentes, possibilitando, assim, à criança 

reinventar situações do dia a dia através do corpo/voz, por exemplo: levantar-se; vestir-se; viajar, 

entre outros.  A intervenção do educador através de sugestões concede à criança uma expansão do 

jogo simbólico. O diálogo com as crianças sobre materiais necessários, como adaptar esse material 

e transformá-lo, é um meio de enriquecimento do jogo simbólico (Tombak, 2014).  

Fonte: própria 
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No jogo dramático, o papel do educador confere a possibilidade de dramatização, 

permitindo às crianças desempenharem diferentes papéis, implicando, assim, um encadeamento de 

ações, desenvolvendo a imaginação, a linguagem verbal e não verbal. 

A utilização de fantoches foi trabalhada de várias formas e tipos, facilitando a comunicação 

através de “um outro” (fantoche), permitindo a criação de pequenos diálogos, histórias… 

As “sombras chinesas” estão incluídas nas atividades de dramatização. As crianças, sem o 

apoio do educador, conseguem projetar o corpo (ex: as mãos), com o auxílio do educador poderão 

construir silhuetas.  

Segundo as OCEPE (2016), as aprendizagens a promover são: utilizar e recriar o espaço e 

os objetos, atribuindo-lhes significados múltiplos em atividades de faz de conta, situações 

imaginárias e de recriação de experiências do quotidiano, individualmente e com outros; inventar e 

experimentar personagens e situações de dramatização, por iniciativa própria e/ou a partir de 

diferentes situações e propostas, diversificando as formas de concretização e apreciar diferentes 

manifestações de arte dramática, a partir da observação de várias modalidades teatrais, ao vivo ou 

em suporte digital, verbalizando a sua opinião e leitura crítica. 

O Subdomínio da Dramatização foi desenvolvido no âmbito da festa de Natal, para a qual 

preparámos um pequeno teatro (cf. figura 8). Todas as crianças participaram na escolha das 

personagens principais, no entanto, aproveitando o teatro desenvolveram-se as aptidões de 

memória, expressão corporal, autonomia e autoconfiança.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Teatro de Natal 

 

 

Fonte: própria 
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As artes são elementos indispensáveis no desenvolvimento social, pessoal e cultural da 

criança. São formas de saber que articulam imaginação, razão e emoção. Trazem novas perspetivas, 

densidades e formas de ver o ambiente e a sociedade em que se vive. A vivência artística influencia 

o modo como se aprende, como se comunica e como se interpretam os significados do quotidiano. 

Desta forma, contribui para o desenvolvimento de diferentes competências e reflete-se no modo 

como se pensa, no que se pensa e no que se produz com o pensamento. 

A música, como manifestação artística, acompanha a humanidade ao longo da sua história, 

desenvolvendo qualidades essenciais no ser humano. Através da música todos os povos já existentes 

na terra expressavam os seus sentimentos, sejam patrióticos, amorosos, religiosos, sociais ou 

morais. A música desenvolve as capacidades sensoriais do ser humano e pode ser uma criação do 

mesmo. Devem-se desencadear atividades que contribuam para o desenvolvimento da inteligência e 

pensamento crítico do aluno, como, por exemplo: práticas ligadas a música e à dança, pois a música 

torna-se uma fonte para transformar o ato de aprender em atitude prazerosa no quotidiano do 

professor e do aluno (Temmerman, 2000). 

A criança precisa de ser sensibilizada para o mundo dos sons, pois é pelo órgão da audição 

que ela possui o contato com os fenómenos sonoros. Quanto maior for a sensibilidade da criança 

para o som, mais ela descobrirá as suas qualidades. A Educação Musical vai ajudar a criança a 

desenvolver a sua memória e atenção. Apesar de todos estes processos, a Educação Musical não é 

sobre ouvir música e interpretá-la, mas sim conhecer o que a envolve e os seus constituintes. Deve 

ser aproveitado o facto de todas as crianças e adolescentes gostarem de música para ensinar algo 

relacionado. Isto vai fazer com que se sintam motivados a aprender. Posto isto, e segundo as 

OCEPE, o contacto das crianças com diferentes formas e estilos musicais de várias épocas e 

culturas permite-lhes alargar a cultura musical, o gosto pela música e apropriar-se dos seus saberes.  

A aplicação deste subdomínio foi através da História “O Peixe Arco- Íris”. Após ter 

contado a história, elaborámos algumas atividades de consolidação e, no que concerne ao 

subdomínio da expressão musical, ouvimos uma canção acerca das cores do Arco-Íris, 

interpretámos a sua letra e identificámos os diferentes ritmos que estão subjacentes à mesma. O 

objetivo desta atividade foi desenvolver o sentido de escutar e interpretar, alargar o conhecimento 

de diferentes ritmos, promover a capacidade oral através do cantar, tomar consciência fonológica, 

fomentar a consciência da palavra e aplicar os conhecimentos da canção.  
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1.3) Subdomínio da Dança 

 

Sendo a dança umas das formas de expressão dos movimentos e ritmos produzidos pelo 

corpo, está claramente ligada à expressão dramática e física e motora. Através delas, as crianças 

produzem diversos movimentos e aprendem a expressarem-se através da música. A dança promove 

o desenvolvimento motor, pessoal e emocional, bem como o trabalho em grupo se a sua finalidade 

for essa (OCEPE, 216).  

A exposição a diferentes tipos de dança pode suscitar o interesse da criança nas diferentes 

formas de se expressar.  

Neste sentido, Batalha (2004) defende os objetivos da dança como o desenvolver das 

capacidades motoras, criativas, as destrezas rítmicas, as relações interpessoais e os estados afetivos. 

A dança procura explorar as nossas ideias, sentimentos, frustrações e traduzi-las posteriormente 

através do movimento, mas a sua própria construção/o seu próprio desenvolvimento apresenta 

objetivos mais profundos.  

No sentido de desenvolver a dança, dançámos ao som da música “Dança-Canção da Missão 

Pijama 2017 | Mundos de Vida” no âmbito do dia do pijama. Com uma coreografia já elaborada no 

vídeo da música, o objetivo foi imitarmos e desenvolver as competências a partir dessa atividade.  

 

 

c) Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

 

Segundo as OCEPE (2016) a aprendizagem da linguagem oral e escrita deve ser iniciada 

como um processo de apropriação contínuo que se começa a desenvolver muito precocemente e não 

somente quando existe o ensino formal, ou seja, na entrada do primeiro ciclo.  

É fundamental preparar e educar crianças capazes de serem comunicantes da Língua 

Portuguesa. Sendo a língua materna o suporte de comunicação no contexto escolar e social da 

criança, torna-se determinante que o pré-escolar tenha plena consciência da sua responsabilidade, 

devendo assim proporcionar aprendizagens de qualidade, de forma a garantir a futura integração das 

crianças na sociedade. A língua materna desenvolve-se desde cedo e acompanha-nos ao longo da 

nossa vida, havendo uma transversalidade na sua utilização. 

Sendo a Língua Portuguesa a nossa língua materna, possui um caráter transversal a todas as 

áreas e domínios. A confirmar essa transversalidade, as Orientações Curriculares para a Educação 
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Pré-Escolar (Ministério de Educação, 2016) ressaltam que “a aprendizagem da linguagem oral e 

escrita deve ser concebida como um processo de apropriação contínuo que se começa a desenvolver 

muito precocemente e não somente quando existe o ensino formal.” 

Reconhecendo-se que esta é imprescindível para o processo de aprendizagem, é 

indispensável que se criem condições concretas para que se possa desenvolver a competência 

linguística e comunicativa da criança. Surge, assim, a necessidade de se operacionalizar a 

transversalidade da Língua Portuguesa nas restantes atividades, a fim de que, simultaneamente, 

adquira conhecimentos das outras áreas e desenvolva as competências da língua materna. 

O domínio da linguagem oral é um objetivo essencial na educação Pré-Escolar. No jardim de 

infância, o diálogo com as crianças sobre o que fizeram, fazem ou irão fazer é muito importante para 

o desenvolvimento da oralidade e permite a correção imediata de palavras mal pronunciadas.  

Como tal, é necessário sensibilizar os pais/encarregados de educação para a importância da 

correção, pois a falta da mesma pode levar a que a criança venha a dar erros ortográficos quando 

mais tarde aprender a escrever. Para além deste aspeto fundamental, é importante combater a 

infantilização da língua, a qual tantas vezes se torna algo engraçado. Deve-se, assim, dizer à criança 

que é um carro e não um popó. Mais uma vez a colaboração da família é fundamental, pois se houver 

correção na escola e em casa essa correção não existir, o desenvolvimento da língua materna não 

será efetivo e mais tarde resultará na dificuldade de aplicação das regras de oralidade (Barbosa, 

2009). 

Este domínio foi aplicado com a lengalenga “Fui à caixa das bolachas” (cf apêndice III). 

Esta atividade tinha como objetivo compreender mensagens orais em diversas situações de 

comunicação, usar a linguagem oral em contexto real, conseguindo comunicar eficazmente de modo 

adequado à situação, tomar consciência gradual sobre diferentes segmentos orais que constituem as 

palavras, descobrir e referir palavras que acabam ou começam da mesma forma e compreender o 

significado de palavra e as suas sílabas. 

Como a lengalenga era bastante simples e divertida, cada criança conseguiu dizê-la sozinha e 

posteriormente fomos intercalando, para que todos a dissessem. Após esta atividade, introduzimos 

as palmas em cada sílaba, para que fossem, inconscientemente, apercebendo-se que as palavras 

eram constituídas por sílabas.  
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d) Domínio da Matemática 

 

A Educação Pré-Escolar assume um papel importantíssimo na formação do raciocínio 

lógico. Esta deve ser encarada como uma etapa de grande responsabilidade, possibilitando o 

educador promover as práticas pedagógicas que tenham como objetivo o sucesso educativo e que a 

aprendizagem da criança no ensino matemático seja motivadora. Importa, portanto, que o jardim-

de-infância seja um espaço que, respeitando o contexto cultural e familiar de cada criança e os seus 

saberes prévios, estimule a construção de conhecimento significativo, criando contextos de 

aprendizagem estimulantes, fornecendo oportunidades de expressão e de representação e 

explorando-as individual ou coletivamente.  

As normas do National Council Teacher of Mathematics (NCTM) (2007) definem como 

objetivos para a aprendizagem da matemática, em todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar ao 

ensino secundário: aprender a dar valor à matemática, adquirir confiança na sua própria capacidade 

de fazer matemática e tornar-se apto a resolver problemas de matemática.  

Migueis e Azevedo (2007) enunciam que “a matemática não exige atividades específicas, é 

uma área do conhecimento transversal a todas as áreas e deve ser abordada a partir de qualquer 

situação. Para isso basta que o educador domine o conhecimento e tenha a intencionalidade de 

construir o conhecimento matemático com a criança.  

Segundo as OCEPE (2016), o brincar e o jogar favorecem o envolvimento da criança na 

resolução de problemas, pois permitem que explore o espaço e os objetos, oferecendo também 

múltiplas oportunidades para o desenvolvimento do pensamento e raciocínio matemáticos. 

Fazer a criança aprender a partir de um jogo ou de uma brincadeira permite envolver a 

mesma, transformar uma atividade num jogo e com prazer a criança vai desenvolvendo as 

competências pretendidas. Como refere Caldeira (2009), verifica-se a “relevância dos jogos para o 

desenvolvimento do raciocínio dedutivo e lógico, para a aquisição do conhecimento matemático, 

através de atividades lúdicas”. A mesma autora salienta que o “lúdico propicia uma situação 

favorável, ao interesse da matemática e consequentemente, a sua aprendizagem”  

Neste sentido, desenvolvi a área de matemática através da representação dos números de 0 a 

10, através de diferentes formas de representação (cf apêndice IV). O objetivo desta atividade 

constitui-se em identificar quantidades através de diferentes formas de representação (contagens, 

desenhos, símbolos, escrita de números), utilizar uma reta para organizar a informação recolhida e 
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interpretá-los de modo a dar resposta às questões colocadas e identificar as quantidades de objetos e 

associar à sua contagem.  

Dentro de um saco, coloquei os cartões com as diferentes representações. Solicitei às 

crianças que tentassem adivinhar o que vem dentro do saco. Chamei uma criança de cada grupo, à 

vez, para tirar um cartão dos números e, depois, colocaram o cartão no sítio correto da reta. À 

medida que se ia construindo a reta, ia colocando algumas questões. Depois desta estar construída, 

discutimos as diferentes representações dos números.  

 

1.1.3. Área do Conhecimento do Mundo 

 

As crianças, geralmente, interessam-se por diversos temas. É importante que se iniciei 

sempre com atividades que chamem a sua atenção para, de seguida, trabalhar temas mais abstratos. 

Assim as OCEPE (2016) reforçam a importância e se incentivar a curiosidade natural da criança e a 

sua vontade de saber e compreender aspetos gerais do mundo. Esta área desenvolve a sensibilidade 

estética, a imaginação e a linguagem, trabalhando transversalmente nas diferentes áreas.  

Também é importante saber escutar e perceber o que a criança traz na sua “bagagem” de 

experiências. Devem ser criadas situações onde as crianças discutam e exponham as suas ideias e 

teorias relativamente ao mundo. Nesta área deve-se trabalhar de forma transversal, incluindo as 

crenças, datas comemorativas e o estilo de vida de outras comunidades. 

 

1.2. Experiência de Ensino e Aprendizagem no 1ºCEB 

 

O primeiro ciclo é obrigatório e tem duração de quatro anos. Tem como objetivo assegurar 

a formação geral de todas as crianças, desenvolver os seus interesses e aptidões, a capacidade de 

raciocínio, memória e sensibilidade, promovendo a realização individual em harmonia com os 

valores da solidariedade social, o desenvolvimento da linguagem oral, a iniciação da leitura e 

escrita, as noções da aritmética e do cálculo, do meio físico e social. O desenvolvimento físico e 

motor é também importante, tal como desenvolver e valorizar a educação artística de modo a 

sensibilizar diversas formas de expressão estética, detetando e estimulando aptidões nesse domínio.  

A experiência da PES II, no 1º CEB, decorreu na Escola Básica Adães Bermudes com a 

turma do 3º ano, sendo uma turma constituída por 26 alunos. A PES iniciou-se no dia 5 de março de 

2018 e terminou a 13 de junho do mesmo ano. A professora cooperante com quem tive o prazer de 
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trabalhar foi a professora Margarida Pires e tive a supervisão das três professoras, Elisabete Brito, 

Florbela Rodrigues e Urbana Cordeiro.  

Nesta fase, as crianças atravessam o estádio operatório das Operações Concretas, segundo 

Piaget. Elas já conseguem raciocinar perante deduções, chegando a possuir regras lógicas como a 

conservação, a transitividade, etc. Mas o pensamento lógico está ainda limitado ao concreto, aquilo 

que a criança conhece e já experimentou. Neste estádio, o pensamento torna-se menos intuitivo e 

egocêntrico e mais lógico, com a capacidade de realizar operações mentais. Este período marca um 

grande progresso quanto à socialização e à objetividade do pensamento (Tavares, 2007). 

Para haver esta organização e objetividade, o programa curricular do 1º CEB organiza-se em 

áreas curriculares: 

 

• Português 

o Oralidade (O) 

o Leitura e Escrita (LE) 

o Educação Literária (EL) 

o Gramática (G) 

 

• Matemática  

o Números e Operações (NO) 

o Geometria e Medida (GM) 

o Organização e Tratamento de Dados (OTD) 

 

• Área da Expressão e Educação (ME, 2004): 

o Físico-Motora  

o Musical 

o Dramática 

o Plástica  

 

• Estudo do Meio 
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1.2.1.  Área Curricular de Português 

 

O Programa define os conteúdos por ano de escolaridade e apresenta uma ordenação sequencial 

e hierárquica para os nove anos do Ensino Básico. As Metas Curriculares definem, ano a ano, os 

objetivos a atingir, com referência explícita aos conhecimentos e às capacidades a adquirir e 

desenvolver pelos alunos, estabelecendo os descritores de desempenho que permitem avaliar a 

consecução dos objetivos.  

A existência da dimensão cultural da linguagem é uma consequência inevitável do 

desenvolvimento histórico-cultural das comunidades humanas. Neste sentido, o professor do 1.º 

ciclo pode ser decisivo na prevenção das dificuldades que os alunos portugueses revelam na 

utilização da linguagem especializada para construção de significado em diversas situações sociais.  

Regemo-nos através das metas curriculares, que estabelecem as aprendizagens essenciais a 

alcançar pelos alunos, em cada ano de escolaridade, fornecendo-lhes as ferramentas indispensáveis 

para a vida em sociedade. Devem, por isso, ser uma referência para que os professores promovam 

com os alunos capacidades e competências essenciais necessárias para que estas sejam atingidas 

(Day, 2001). Devemos permitir aos alunos o exercício efetivo da escrita, assim como a 

contextualização de regras, normas e procedimentos respeitantes à estrutura, à organização e à 

coerência textuais (Reis et al., 2009). Um dos domínios também estabelecido é o da Leitura e 

Escrita, que permite desenvolver todos os seus envolventes (Buescu, Morais, Rocha, Magalhães, 

2012). A Escrita é, segundo Rebelo (1990), uma aquisição nova que se desenvolve a par da língua 

oral, em que o principiante para vencer as dificuldades encontradas vai encarar soluções de acordo 

com a natureza do fenómeno. A escrita é uma das capacidades que o aluno deverá desenvolver e 

atingir no 1º Ciclo do Ensino Básico, pois além de transversal a todas as áreas, é necessária ao nosso 

quotidiano. 

Não só na escrita, mas em todas as áreas, a língua portuguesa é transversal e, por isso, é crucial 

que os alunos consigam interpretar, desenvolver e utilizar a língua portuguesa.  

 

No que concerne à língua portuguesa, desenvolvi ao longo da PES várias atividades fomentando 

os diversos domínios: oralidade, leitura e escrita, educação literária e gramática.  
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A atividade que desenvolvi no contexto da visita à biblioteca e assim aproveitei para abordar os 

contos tradicionais. Começámos com a leitura expressiva da história da Carochinha. Os alunos 

fizeram uma leitura dramatizada e foram auxiliados pela colocação das personagens no cenário 

“Contador de histórias” (cf figura 9 e apêndice V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9- Atividade da Carochinha 

 

 

 

De seguida, analisámos a história, quais as personagens que a encenaram e se entenderam a 

mesma. Após a análise da história, realizámos a ficha de compreensão do texto e a gramática 

(página 122 e 123 do manual).  Posteriormente, registámos a seguinte frase no quadro: “A 

Carochinha não queria um marido pobre.” Os alunos classificaram morfologicamente cada palavra 

da frase.  

Para finalizar a atividade, e de um modo mais divertido, completaram uma possível banda 

desenhada, elaborada pelos alunos. Entreguei a “Oficina de Escrita” aos alunos que completaram as 

caixas de texto restantes, criando possíveis falas da Carochinha a outros animais (cf figura 10).  

Fonte: própria 
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Os objetivos desta atividade foram cumpridos e tornou-se uma atividade bastante agradável. 

Os alunos produziram falas surpreendentes e quiseram continuar outras falas no caderno. 

Neste contexto, as brincadeiras com diferentes textos podem contribuir para o 

desenvolvimento de competências linguísticas, que podem estimular a sensibilidade fonológica das 

crianças.  

As brincadeiras com este tipo de textos, que constituem interessantes exemplos de 

plasticidade da língua portuguesa, suscitam a curiosidade da criança e o seu interesse em brincar 

com a língua e em manipulá-la, aprofundando a consciência fonológica adquirida informalmente, 

através do contacto com a comunicação oral da sua comunidade (Fernandes, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10- Banda desenhada 

 

-Quem quer casar com a 
Carochinha a formosa, 
que achou cinco réis a 
varrer a cozinha? 

-Ah! Pois continua 
Viajar  é também o meu 
plano de odisseia,  

-Deus me livre de tal! À 
amarga pobreza não 
quero regressar. Passa de 
largo… pois no meu 

______________
______________
______________

______________
______________
______________

______________
______________
______________

Fonte: própria 
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1.2.2. . Área curricular de Matemática 

 

Os Programas do 1º Ano são da responsabilidade do Ministério da Educação e incluem os 

princípios orientadores da ação pedagógica no 1º Ciclo e os objetivos a atingir em cada uma das 

áreas. Atualmente, os Programas devem ser utilizados comutativamente com as Metas Curriculares, 

que enumeram os objetivos que se pretendem alcançar, mas de uma forma mais objetiva do que os 

Programas. 

De acordo com a Direção Geral da Educação (DGE, 2014), “As metas curriculares 

constituem, pois, a par dos programas disciplinares, os documentos orientadores do ensino e da 

avaliação, sendo que os segundos enquadram a aprendizagem, enquanto as primeiras a 

concretizam”.  

Devem ser proporcionadas experiências e vivências de forma diversificada e lúdica de 

acordo com as características de cada criança, só possível depois de se conhecerem as mesmas e do 

modo como pensam, para responder às suas necessidades. (Fennema & Franke, cit. in Serrazina, 

2002, p. 10) 

Neste ciclo, os temas são introduzidos de forma progressiva, começando-se por um 

tratamento experimental e concreto, seguindo para uma conceção mais abstrata. Almeida (2012) 

refere que é o aluno que tem de “construir os significados para as ideias matemáticas e que essa 

construção seja baseada no conhecimento do aluno e nas suas formas de raciocínio”. 

Acerca do raciocínio matemático, este não é visto como abstrato e puro, mas sim como real, físico e 

imaginativo. Para este autor, o raciocínio matemático provoca a existência de diversos raciocínios 

abstratos que envolvem estruturas que surgem e permanecem a partir de experiências físicas 

realizadas.  

Aproveitando o facto de estarmos na era das grandes tecnologias, para Falkembach (2012) 

os jogos interativos para fins educacionais vão além do lúdico, eles servem para ensinar e educar e 

são boas ferramentas de instrução. “Cabe ao professor planear, organizar e controlar as atividades 

de ensino utilizando os recursos tecnológicos apropriados a fim de criar as condições ideais para 

que os alunos dominem os conteúdos, desenvolvam a iniciativa, a curiosidade científica, a atenção, 

a disciplina, o interesse, a independência e a criatividade” (Falkembach, 2012, p.2).  

Com isto podemos trabalhar as combinações dos números, o seu valor, padrões e outros 

conceitos matemáticos importantes. Além de todos estes conceitos, podemos utilizar os jogos para 
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aprofundar a compreensão matemática e o raciocínio, deixar que as ideias e conceções se comecem 

a formar e permitir um desenvolvimento cognitivo ao aperceberem-se de determinados pormenores 

dos jogos.  

Através dos jogos, existe uma estimulação no pensamento estratégico dos alunos ao 

tentarem resolver os problemas, há uma autonomia na escolha de vários jogos sem haver 

necessidade de o professor fornecer os problemas, os jogos potenciam também a familiarização com 

o sistema numérico, construindo, assim, uma compreensão mais profunda das operações e permitem 

algo importante como a ligação escola-casa, os pais podem ter a oportunidade de jogar com os 

filhos em casa.  

Borin (1996), citado por Pires (2009), refere que o jogo tem um papel preponderante no 

desenvolvimento de habilidades de raciocínio lógico, necessária para a aprendizagem matemática.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), sugere-se que o trabalho com Jogos 

Matemáticos possa vir a ser uma alternativa para a elaboração de estratégias didáticas que 

objetivem a otimização do processo de ensino-aprendizagem de Matemática, no que diz respeito à 

assimilação de técnicas de criação de algoritmos e utilização do raciocínio lógico-matemático na 

resolução de problemas.  

Grando (2004) defende a importância do desenvolvimento do raciocínio do aluno por meio 

de utilização de jogos, tendo em conta que estes são os principais interesses das crianças e encaram 

como forma de brincar sem se cansarem. Isto permite que o seu raciocino se desenvolva de forma 

eficaz. Os jogos são uma poderosa estratégia para desenvolver e fomentar os conteúdos, tornado 

assim o processo de aprendizagem agradável. A utilização de jogos no processo educativo para o 

desenvolvimento do raciocínio lógico matemático também facilita o desenvolvimento de outras 

disciplinas e permite ao aluno ter uma visão ampla de outros conteúdos.  

No contexto da matemática, apliquei uma planificação que envolveu uma tabela com 

números destacáveis, o que permitiu uma variedade de exercícios (cf figura 11 e apêndice VI). 

Depois de lecionar as unidades de medida, apliquei uma atividade de consolidação, onde, com uma 

tabela previamente feita, os alunos tinham de destacar os números e colocá-los nas posições certas. 

A professora ficou bastante surpreendida com esta atividade porque os alunos, quando confrontados 

com esta atividade, ficaram confusos em relação à posição dos algarismos. Fazendo as conversões 

no caderno, sabem que têm de mover a unidade para a esquerda ou a direita, no entanto, no quadro 

tinham de posicionar os algarismos nos locais corretos.  
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Fonte: própria 

Esta atividade foi acompanhada por exercícios de aplicação do manual.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11-Tabela de Conversão de Unidades de medida 

 

 

1.2.3. Área curricular da Expressão e Educação 

 

Atualmente, as crianças passam grande parte do seu dia no estabelecimento de ensino. 

Deste modo, torna-se importante perceber como a escola atua no ensino das expressões e a 

importância que dá às áreas da expressão. A área curricular da Expressão e Educação permite que 

os alunos desenvolvam a sua criatividade e capacidades de autonomia, utilizando o seu próprio 

corpo. 

O domínio das diferentes formas de expressão implica diversificar as situações e experiências de 

aprendizagem, de modo a que a criança vá dominando e utilizando o seu corpo e contactando com 

diferentes materiais que poderá explorar, manipular e transformar de forma a tomar consciência de 

si próprio na relação com os objetivos (Sternberg, 2003).  

Esta área curricular está dividida em quatro expressões: Educação Físico-Motora; Educação 

Musical; Educação Dramática e Educação Plástica. 

 

 

1.2.3.1.Área Curricular da Expressão e Educação Físico-Motora 

 

A Expressão e Educação Físico-Motora (EEFM) é a área que na escola vai dar primazia ao 

movimento, ao desenvolvimento físico e motor da criança, sendo uma disciplina fundamental para o 

seu desenvolvimento. 
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Uma das necessidades primordiais da criança é a de movimento, pois como diz Sousa 

(2003) “É através do movimento que a criança desenvolve todas as suas funções”. O movimento é 

“o centro da vida ativada das crianças” e como tal “É uma faceta importante de todos os aspetos do 

seu desenvolvimento, seja domínio motor, cognitivo ou afetivo do comportamento humano” 

(Gallahue, 2005). 

Nas aulas, ao longo do ano escolar, efetuam-se jogos, onde se procura cumprir as regras, 

selecionando e realizando com intencionalidade e oportunidade os conteúdos característicos dos 

mesmos. Participa-se em exercícios onde são solicitadas as diferentes partes do corpo/segmentos 

corporais, alternando momentos de tensão muscular com momentos de relaxação. Realizam-se 

ações motoras básicas com aparelhos portáteis (bolas, cordas, arcos, argolas, fitas e raquetes), 

segundo uma estrutura rítmica, encadeamento ou combinação de movimentos, conjugando as 

qualidades de ação própria ao efeito pretendido de movimentação do aparelho. Executam-se ações 

básicas de deslocamento (correr, andar, saltar, saltitar, rolar, rastejar, transpor, etc…) no solo e em 

aparelhos, coordenando a sua ação para aproveitar as qualidades motoras possibilitadas pela 

situação (Condessa, 2009).  

Nesta área, apresentei quatro jogos, o Zip Zap, o Lider, “O que estás a fazer?” e o jogo do 

Polícia e do Ladrão. No jogo do Ziz Zap, os alunos colocam-se em círculo e batem uma palma na 

direção da pessoa ao lado para passar a vez à mesma, dizendo Zip. O próximo elemento faz o 

mesmo e assim sucessivamente no mesmo sentido. Quando o sentido for alterado é preciso dizer 

Zap e o exercício decorre normalmente, mas no sentido oposto. Ao longo do exercício vão ser 

adicionados mais códigos, como, por exemplo, o elevador (consiste em baixar e subir como se 

andássemos de elevador, acompanhado pelo som), o café (em que temos de fazer de conta que 

mexemos o café, pousamos a colher e bebemos o mesmo, não esquecendo os sons), entre outros 

elementos.  

Quanto ao jogo do Líder, um elemento, ao acaso, retira-se da sala. O resto do grupo 

combina quem vai ser o líder a coordenar os movimentos do grupo que tem de criar uma sequência 

de movimentos e todos têm de imitar. O elemento que se retirou, entra na sala, começa a executar e 

tenta adivinhar quem é o Líder.  

No jogo, “O que estás a fazer?”, são necessários dois elementos no meio e os restantes 

elementos do grupo à volta dos mesmos em círculo. O elemento A efetua uma atividade como, por 

exemplo, “Limpar o chão”, o aluno B coloca a questão “o que estás a fazer?” e o primeiro elemento 

responde que está a executar outra atividade qualquer, que não esta que está a executar no 

momento, como por exemplo “comer”, o elemento B vai fazer mímica a “comer”. De seguida, o 
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elemento A pergunta “o que estás a fazer?” e o elemento B responde, por exemplo, “pentear o 

cabelo” e o elemento A executa a atividade fazendo mímica e assim sucessivamente, até trocarem 

de elementos. Ou seja, têm de fazer as atividades que o outro elemento diz o que supostamente está 

a fazer.  

E, por fim, o jogo do Polícia e do Ladrão. Um elemento ao acaso é escolhido como polícia e 

outro ladrão, o polícia retira-se da sala para que não saiba à partida quem é o ladrão. Após a 

escolha, ele volta a entrar e o objetivo do ladrão é piscar o olho aos restantes colegas de forma a 

“matar” e eles caírem no chão. O polícia tem de adivinhar quem é o ladrão e prendê-lo.  

Evidentemente, todos os alunos adoraram as atividades, pois é um momento de 

descontração mesmo que estejamos a desenvolver várias partes do corpo (cf apêndice VII).  

Os objetivos desta atividade eram, assim, melhorar a coordenação e estratégia; proporcionar 

a integração; promover a perspetivação global, concentração e observação; fomentar a estratégia, 

criatividade e improviso; estimular a visão periférica e desenvolver diversas partes do corpo.  

 

 

1.2.3.2. Área Curricular da Expressão e Educação Musical 

 

Sabemos que a música é, pela sua natureza, uma das experiências mais expressivas do ser 

humano, sendo que a Expressão Musical em contexto educativo pretende utilizar esse mesmo 

potencial para promover o desenvolvimento global da criança. O carácter lúdico da música 

transforma-a num recurso privilegiado para promover múltiplas aprendizagens em áreas específicas 

do desenvolvimento humano (Teachout ,2003).  

A área da Educação Musical está dividida em dois blocos, Jogos de Exploração e 

Experimentação, Desenvolvimento e Criação Musical.  

No primeiro bloco, trabalhamos a voz, o corpo e os instrumentos. Estes são os instrumentos 

a desenvolver através de jogos de exploração. Aqui, deve-se evitar que os alunos sintam as 

atividades como obrigação, mas sim como atividades prazerosas, visando o seu domínio com 

atividades lúdicas. 

No segundo bloco, desenvolvem-se a audição, a expressão e criação musical e a 

representação do som. Estas atividades baseiam-se em saber escutar, relacionar e organizar sons e 

experiências realizadas, desenvolver projetos próprios e identificar e utilizar símbolos de leitura e 

escrita musical. 
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1.2.3.3.Área Curricular da Expressão e Educação Dramática 

 

A criança manipula e utiliza as várias partes do corpo durante a exploração do mesmo, da 

voz, do espaço e de objetos sem perceberem. 

O corpo é o instrumento principal da comunicação, importa conhecê-lo, dominá-lo e 

expressá-lo. É neste sentido que a expressão dramática tem o seu papel, não só no reconhecimento 

do próprio corpo, mas também promove a integração, perceção sensorial, a intuição, a criação, a 

comunicação e a expressão. A interação com o mundo imaginário vai também dar oportunidade à 

criança de interpretar vários papéis e de desenvolver ações ligadas a histórias ou perante 

personagens que ela tem de interpretar. 

A expressão dramática vai ajudar-nos na forma de expressão humana, de forma a potenciar 

essas ditas capacidades, tais como de comunicação, desinibição, autoconfiança, capacidade de 

resolver problemas interpessoais e intrapessoais, autonomia, cooperação e assertividade. 

A criança deve ter o poder de escolher a sua forma de representar, expressando a sua 

sensibilidade e desenvolver o seu imaginário, não havendo uma obrigatoriedade de temas e textos 

por parte do professor (Dionísio & Pereira, 2006).  

Esta área está também organizada por dois blocos, Jogos de Exploração e Jogos 

Dramáticos.  

No primeiro bloco englobamos as vertentes do corpo, voz, espaço e objetos. O corpo deve 

desenvolver-se através de jogos de imaginação, possibilitando assim o desenvolvimento das 

diferentes formas corporais. Na voz, os alunos devem conseguir produzir diferentes sons através da 

mesma. A criança deve adaptar-se ao meio onde interage e, por isso, é importante desenvolver o 

espaço. Por fim, a interação com os objetos estimula a capacidade de inventar personagens e de 

criar situações.  

No que concerne ao segundo bloco que relata os jogos dramáticos, os alunos têm de 

improvisar. A existência de objetos, tais como fantoches, máscaras e objetos informais permite que 

os alunos transmitam as suas ações através dos objetos.   
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Aqui, iremos dar valor à linguagem verbal, não verbal e gestual. A junção de todos estes 

pontos irá possibilitar uma panóplia de atividades que exploram as possibilidades expressivas 

utilizadas para comunicar.  

Para esta área, desenvolvi uma atividade com o conto “João Pateta” em que dramatizei a 

peça através de um teatro de sombras (cf figura 12 e apêndice VIII). Os objetivos desta atividade 

foram, para além da Expressão Dramática, haver uma transversalidade entre o Português, a 

Dramática e a Plástica.  

 

Figura 12- Contador de histórias 

 

 

 

 

 

Após a dramatização, os alunos tiveram a oportunidade de explorar o material didático (cf 

figura 12) e apliquei uma ficha de leitura.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13- Dramatização feita pelos alunos 

 

 

 

 

 

Fonte: própria 

Fonte: própria 
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1.2.3.4. Área Curricular da Expressão e Educação Plástica 

 

O Programa do 1º Ciclo é normalmente seguido pelos Professores rigorosamente. Ele inicia 

com os princípios orientadores referindo que a manipulação e a experiência com os materiais, 

formas e cores desenvolvem o sentido sensorial e ajudam a criança a expressar o que sente e como 

vê o mundo. É-lhes possibilitado o desenvolvimento da destreza manual e a descoberta do mundo 

que as rodeia. Nestes princípios refere-se também que apesar da sala de aula ser o lugar onde as 

crianças fazem a maior parte das atividades, o contacto com a natureza e o conhecimento do meio 

que a envolve vai permitir o enriquecimento pessoal. 

No primeiro bloco, é abordada a Descoberta e Organização Progressiva de Volumes. 

Subjacente a este bloco, abordamos os temas da modelagem, escultura e construções. 

Na Modelagem e Escultura, os objetivos são proporcionar sentimentos exploratórios 

sensoriais, tais como amassar, separar, esticar, alisar. A libertação das tensões e o desenvolvimento 

da motricidade fina vai dar o prazer de ir dominando a plasticidade e a resistência dos materiais. 

Quanto às construções, permitem a exploração de tridimensionalidade, desenvolvendo a 

destreza manual e a capacidade de construir novos objetos. 

No segundo bloco, o programa integra a Descoberta e Organização Progressiva de 

Superfícies.  

Este bloco engloba o desenho e a pintura. No desenho damos importância ao facto do 

“jogo” trazer prazer, podendo trabalhar o traço pessoal e a sua representação de sensações, 

experiências e vivências. Esta atividade deve ser realizada ao longo dos quatro anos de modo a 

permitir aos alunos desenvolver a sua singularidade expressiva. Também deve ser utilizado material 

de desenho mais específico como compasso, régua, esquadro, entre outros. 

No terceiro bloco refere-se a Exploração de Técnicas Diversas de Expressão. Aborda-se 

neste bloco a questão de as crianças desenvolverem as suas capacidades expressivas através da 

utilização de diferentes materiais e técnicas, podendo ser em grupo ou individual. Temos o recurso 

do Recorte, Colagem e Dobragem, a Impressão, a Tecelagem e Costura, a Fotografia, 

Transparências e Meios Audiovisuais e, por último, Cartazes. 

Eisner e Stern (referido por Gonçalves, 1991) enaltecem os potenciais das atividades 

artísticas, tanto ao nível do desenvolvimento de competências da autoestima, autoconfiança, 

autonomia, capacidade reflexiva e de tomada de decisão, como na promoção da flexibilidade e 
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autenticidade do pensamento. Através do desenvolver destas competências nas crianças, potencia-se 

a capacidade para ultrapassar situações adversas com que se deparem ao longo da vida “e mais 

capazes de vencer os obstáculos que a sociedade diariamente lhes apresenta”. 

Quanto à expressão plástica, apresento a atividade que fiz no primeiro dia de estágio. Esta 

atividade foi bastante divertida e foi através das criações que as crianças fizeram que eu percebi 

que, na minha frente, tinha encontrado uma turma especial.  

O Cadavre Exquis ou Cadáver Esquisito é uma atividade que consiste na dobragem de uma 

folha em três partes. Em cada parte, irão ser desenhadas diferentes partes do corpo. Cada aluno deve 

desenhar a cabeça de um animal ou pessoa na primeira dobragem da folha. Após isso, deve 

prolongar as linhas para a segunda dobragem e virar a parte já desenhada para trás, de forma a não 

ser visível o que foi feito por eles. Outro aluno pega nessa mesma folha e desenha o tronco e assim 

sucessivamente.  

No final, a folha é aberta e é revelada a “obra de arte”(cf figura 14 e apêndice VIX).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14- Trabalho do Cadavre Exquis 

 

 

Fonte: própria 
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1.2.3.5.Área Curricular de Estudo do Meio 
 

O estudo do meio é uma das áreas preferidas dos alunos devido ao seu conteúdo e o seu 

interesse.  

O Estudo do Meio pode ser compreendido como um método de ensino interdisciplinar que 

visa proporcionar para alunos e professores o contato direto com determinada realidade, um meio 

qualquer, rural ou urbano, que se decida estudar. O programa do 1º CEB parte da exploração do 

meio próximo para o longínquo, no sentido espacial e progride do presenta para o passado. É 

importante que os alunos percebam que todos os conteúdos lecionados estão relacionados 

diretamente com o seu passado e com o presente. Todas as características do meio interagem com 

os indivíduos, condicionam as suas opções e enquadram as suas vivencias (Martins, 2011).  

O estudo do meio está dividido em seis blocos: À descoberta de si mesmo; À descoberta 

dos outros e das instituições; À descoberta do ambiente natural; À descoberta das inter-relações 

entre espaços; À descoberta dos materiais e objetos e à descoberta das inter-relações entre a 

natureza e sociedade.  

Na abordagem ao Estudo do Meio, trabalhámos os astros, um tema bastante agradável e 

interessante para os alunos (cf apêndice X). Começámos por identificar os planetas e todos os seus 

constituintes. 

Interpretámos os textos do manual acerca dos mesmos e organizámos através de imagens a 

ordem dos planetas (cf figura 15). 

 

 

 

Figura 15-Atividade "Ordena os planetas" 

 

 

 

 

 

De seguida, apresentei as características de cada um dos planetas através do projetor, e 

sugeri a seguinte atividade: em grupos, cada um deve escolher um planeta. Com as características já 

Fonte: própria 
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apresentadas, cada grupo deve imaginar que representa uma agência e fazer uma possibilidade 

como se fosse vender o seu planeta a turistas como um destino de viagem (cf figura 16).  

Os resultados foram bastantes interessantes e a criatividade dos alunos fluiu de forma 

fantástica.  

 

 

 

 

Figura 16- "Visita a um 
planeta" 

Fonte: Própria 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 
A influência dos grafismos na iniciação à escrita 
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Capítulo III- A influência dos grafismos na iniciação à escrita 

 

Neste capítulo, achei importante abordar a evolução do pré-escolar, o surgimento do grafismo e 

algumas opiniões segundo autores. Seguidamente, irei apresentar uma proposta de uma prática 

docente relacionada com os grafismos, ou seja, com a comparação de textos escritos por um grupo 

de alunos que efetuou grafismos e por outro que nunca os efetuou.  

 

 

1.1. A evolução do pré-escolar  

 

Houve uma diversidade de fatores que auxiliaram o desenvolvimento da educação na 

infância, embora tenha emergido lentamente durante o século XIX. A necessidade de se formarem 

bons cidadãos contribuiu para o surgimento e aperfeiçoamento da educação em relação a vários 

níveis. Cumulativamente, registou-se um decréscimo dos níveis de mortalidade infantil, o que 

tornou justificável o investimento na educação nesta faixa etária. O desenvolvimento da área da 

educação da infância surgiu quando se começou a aperceber que a educação das crianças mais 

novas teria de ser feita separadamente das crianças mais velhas e adolescentes. Percebeu-se, então, 

que as experiências vividas pela criança na infância iriam influenciar o adulto emergente (Spodek e 

Brown).  

Enquanto a maior parte dos modelos curriculares atuais se baseiam em teorias da 

aprendizagem e/ou desenvolvimento, o mesmo não se passava com os modelos mais antigos. A área 

do desenvolvimento da criança só se começou a definir nos finais do século XIX. Foram 

desenvolvidos modelos pioneiros, embora não fossem necessariamente criados com base em teorias 

do desenvolvimento da criança, fruto de um trabalho individual e baseado numa visão particular da 

infância e dos processos educativos. Os modelos assentavam em teorias do desenvolvimento e da 

aprendizagem, em noções sobre a melhor maneira de organizar os recursos e as oportunidades de 

aprendizagem para as crianças, e em conclusões acerca do que era mais importante e necessário as 

crianças saberem (Spodek, 1973).  

O modelo mais antigo concebido para crianças mais novas foi a “escola de tricô”, fundada 

por Jean Frederick Oberlin, em França, em 1767. De seguida, em 1816, a “escola infantil” fundada 

por Robert Owen na Escócia. Em 1873, o “jardim de infância” criado por Friedrich Froebel na 
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Alemanha, sendo o seu contributo, ainda hoje, reconhecido pela sua visão única da natureza da 

infância, da natureza do conhecimento e dos objetivos da educação (Lilley, 1967).  

Imediatamente antes do início do século XX, foi instituído o movimento do estudo da 

criança. Com o conhecimento cada vez mais aprofundado acerca do desenvolvimento das crianças, 

foi concebido um modelo por Maria Montessori que incluía a educação sensorial, exercícios da vida 

prática, educação muscular e o ensino de competências académicas básicas.  

Ao longo dos anos foram criados outros modelos, acompanhados de diversos jardins de 

infância. Em Portugal, as primeiras instituições de educação infantil surgem aproximadamente em 

1834, durante a Monarquia. As mesmas eram privadas, mas com preocupações sociais. O início da 

educação infantil a nível público surge nas últimas décadas da monarquia, correspondendo à 

primeira legislação sobre educação infantil. Segundo Vasconcelos (2009) existiram grandes 

períodos que marcaram significativamente a evolução da educação infantil: o período final da 

Monarquia (1834-1909); a Primeira República (1910-1926): o período da ditadura de Salazar 

(1926-1974); a refundação da Democracia (1975-1995); o Projeto de Cidadania (1996-2000). 

Froebel foi o primeiro a inaugurar um jardim de infância em Portugal em 1882, em Lisboa. É de 

salientar também a criação do Jardim de Infância João de Deus Ramos. Este modelo português 

ainda hoje é seguido e levado a cabo por várias escolas. 

Em 1968, o desinteresse por esta área era evidente, o Ministério da Saúde e de Assistência 

ficou a cargo do funcionamento das instituições privadas e também era da sua responsabilidade 

fiscalizar e conceder licenças. Com o surgimento do Ministro Veiga Simão, que tinha como 

objetivo a construção de novas estruturas para a educação nacional, começou a dar-se cada vez mais 

importância à educação. Bastos (2007) refere a Lei nº 5/73 como a definição da nova estrutura do 

sistema educativo português.  

No que concerne à educação do Pré-Escolar, a lei reintegra a educação infantil no sistema 

educativo, define os seus objetivos e cria as Escolas de formação de Educadores de Infância. No 

período pós 25 de abril de 1974, os currículos são atualizados e os objetivos definidos e adaptados 

aos ideais defendidas pela Revolução de Abril. A escola é inserida na comunidade deixando de ser 

isolada. Aqui, surge o novo termo “Educação Pré-Escolar” e, em 1979, surge a publicação do 

Estatuto dos Jardins de Infância (Decreto-Lei n.º 542/79, de 31 de dezembro). Nestes estatutos 

predomina a valorização da especificidade da Educação Pré-Escolar através dos objetivos centrados 

na criança. Esta especificidade marcou quase toda a evolução historia da educação, continuou a faze 

se sentir com a reforma do sistema educativo, em finais do século XX, e decorrente da aprovação, 

em 1986, da Lei de Bases do Sistema Educativo (Costa, 2011). 
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Foi aprovado o regime jurídico da autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos 

da educação pré-escolar e dos ensinos básicos e secundário, pelo Decreto-Lei n.º 115-A/98, a 4 de 

maio, a aplicar gradualmente até ao final do ano letivo de 1999-2000.  

Nesta sequência, os estabelecimentos de educação pré-escolar e ciclos de ensino devem 

agrupar-se, realizando um projeto pedagógico comum, com percursos escolares integrados e órgãos 

de gestão e administração. Para a certificação da coordenação entre as entidades promotoras da 

educação pré-escolar, em 1996, foi criado o Gabinete para o Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (PEDEPE), com a finalidade de promover a expansão 

em sintonia da educação e simultaneamente contribuir para uma melhoria da qualidade destes 

estabelecimentos. 

Inicia-se um novo ciclo de políticas para a educação infantil marcado pela publicação da 

Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar - Lei nº 5/97, de 10 de fevereiro - a Fase da Revitalização-

1995/1997 (Vilarinho, 2011).  

No mesmo ano foi publicado o Decreto-Lei nº 2 147/97, de 11 de junho, que estabeleceu o 

ordenamento jurídico do desenvolvimento e o alargamento da rede nacional de Educação Pré-

Escolar.  

Este decreto formalizou as bases para o alargamento do Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (PEDEPE), onde ressaltam duas grandes prioridades 

governamentais: o alargamento das taxas de pré-escolarização e a promoção da qualidade do 

atendimento. Em dois anos são publicados a maioria dos documentos normativos que passou a 

regulamentar este subsistema. Entre 1999 e 2000 foi dada enfase à criação de instrumentos técnicos 

e financeiros para a implementação do PEDEPE, que integrava o alargamento da oferta e a 

implementação da Componente de Apoio a Família nos Jardins-de-Infância públicos (Vilarinho e 

Sarmento, 2016). 

Hoje, regemo-nos pelas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE), 

que foram criadas com o Despacho nº 5220. Tal como estabelecida na Lei-Quadro (Lei nº 5/97, de 

10 de fevereiro), destina-se às crianças entre os três anos e a entrada na escolaridade obrigatória. As 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar baseiam-se nos objetivos globais 

pedagógicos definidos pela referida Lei e destinam-se a apoiar a construção e gestão do currículo no 

jardim de infância, da responsabilidade de cada educador/a, em colaboração com a equipa educativa 

do estabelecimento educativo/agrupamento de escolas (Lemos, 2017).  
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1.2.  Surgimento do grafismo  

 

Os primeiros grafismos remontam aos tempos pré-históricos, encontrando-se documentados 

e estando presentes até aos dias de hoje. Dum modo geral, os grafismos, figurativos ou não, sempre 

foram utilizados e desenvolvidos nas rochas, objetos amovíveis, cornos, entre outros. Para a sua 

execução, os povos recorriam à arte rupestre, pintura ou textura, o que permitia a criação de 

diversificadas representações.   

Alguns autores (Lorblanchet, Baptista, Abelanet) defendem que os grafismos surgem entre 

40000 e 35000 anos, na Europa, Austrália, África e na Ásia. Em Portugal, as artes pré-históricas 

encontram-se documentadas em diversos momentos do seu desenvolvimento, mostrando a sua 

presença um pouco por todo o território continental.  

Sendo o desenho uma manifestação da necessidade de comunicação e da escrita, podemos 

destacar pontos importantes entre essas duas maneiras de expressão.  

Assim, o desenho na criança surge como um meio de expressão sensoriomotor e lúdico, 

muitas vezes utilizado para expressar os seus sentimentos e fantasias, sendo este mais fácil que a 

utilização de palavras, ou seja, da linguagem (Organização de educadores e professores da Guarda, 

1996). 

Vários autores tiveram interesse em investigar a questão do desenho no desenvolvimento 

infantil. Luquet (1969) foi um dos pioneiros no que concerne ao estudo do desenho infantil e pela 

perspetiva do mesmo, o desenho infantil está dividido em três fases. Na primeira fase, até aos três 

anos de idade, a criança encontra-se perante o Realismo Fortuito que se divide em dois níveis. O 

primeiro nível engloba o desenho involuntário e os traços que ainda não representam um objeto 

concreto. Quanto ao segundo nível, o desenho passa a ser voluntário, e a criança desenha com uma 

intencionalidade, ainda que a interpretação do mesmo possa não coincidir com a intenção inicial, ou 

seja, a criança desenha com uma intenção e quando questionada atribui um significado 

completamente diferente ao que desenhou (Luquet, 1969, citado em Binfaré, 2009). Posteriormente, 

a segunda fase denomina-se por Realismo Fracassado, entre os três e os cinco anos de idade, e o 

mesmo autor defende que a criança desenha de acordo com a importância que dá a uma 

determinada parte do objeto, podendo retirar pormenores e enfatizar outros. É nesta fase que a 

criança começa a recorrer à proporcionalidade e compreende que se um elemento está afastado é 

menor que o elemento que está perto. 

Por último, a partir dos cinco e até aos nove anos de idade, a criança encontra-se na fase do 

Realismo Intelectual. Ao desenhar, nesta fase, demonstra ter conhecimento do objeto que representa 
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e o objeto que desenhou naquele momento é o mesmo se observar o desenho passado umas horas. 

Em concordância com a perspetiva de Luquet (1969), Piaget (1976) desenvolve também a sua 

perspetiva em relação ao desenho infantil.  

Numa primeira fase, a garatuja, fase esta que se inicia desde o nascimento, aos dois anos de 

idade, não há uma representação da figura humana, não existe uma intenção consciente nem a 

preocupação com a preservação de traços, apenas é uma sensação prazerosa. Esta fase pode ser 

dividida na fase desordenada, que representa movimentos amplos e desordenados, movimentos 

longitudinais e circulares. Nesta segunda fase, a criança não mantém a mesma intenção desde que 

começa o desenho até que acaba, concordando com a perspetiva de Luquet (1969). 

De acordo com Piaget (Pillar, 2012), é na fase pré-operatória, dos dois aos sete anos, que a 

função semiótica começa a desenvolver-se. A função semiótica é definida pela capacidade de a 

criança representar, por meio do grafismo, as situações fora do seu campo de visão usando 

estruturas mentais. Esta passa pela fase do Pré-Esquematismo onde faz a descoberta da relação entre 

desenho, pensamento e realidade. 

Já na última fase do desenho infantil, deparamo-nos com a fase do esquematismo, com 

idades compreendidas entre os sete e os dez anos. A criança utiliza esquemas representativos, 

começa a construir formas diferenciadas para cada categoria de objeto, por exemplo descobre que 

pode fazer um pássaro com a letra "V". Tem também um conceito definido quanto à figura humana, 

no entanto, podem aparecer desvios de esquemas, ou seja, exagero e omissão (Pillar, 2012). 

As crianças vão amadurecendo a função grafo-motora, que se designa como o conjunto das 

funções motoras referente ao desenvolvimento da atividade gráfica, ou seja, é a soma de habilidades 

básicas para o desenvolvimento da pré-escrita e escrita. Estas aquisições vão-se desenvolvendo ao 

longo do tempo, a nível motor, cognitivo afetivo e social. 

Após o desenho, a criança começa com os grafismos, associando algumas figuras com os 

movimentos das letras.  

A motricidade adquirida é um recurso valioso, portanto é muito importante garantir a 

escolha de situações, como a escolha de ferramentas de aprendizagem, os meios de comunicação, 

contextos de trabalho, que permitem às crianças atribuir um significado. 
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1.2.1.  O que requer o grafismo  

 

Na ótica de Pereira (2011), o cérebro é o principal responsável pela coordenação e 

regulamentos de diversas tarefas que realizamos no quotidiano de forma voluntária e involuntária. 

O nosso cérebro é composto por biliões de células nervosas, denominados de neurónios. Estes são 

responsáveis pela junção e transmissão de sinais eletroquímicos. A comunicação entre neurónios é 

realizada através de sinais elétricos e de processos químicos, que permitem a troca de informação 

(sinapse). Esta troca de informação é crucial na aquisição das competências da leitura e da escrita, 

pois recebem os estímulos, descodificam-nos e armazenam-nos, transformando-os em informação, 

ou seja, neste caso específico os estímulos que são dados são o conhecimento das letras. Isto 

permite que a criança utilize esta informação para o treino das letras e assim se dá a aquisição da 

leitura e da escrita. Os neurónios precisam de estimulação para uma eficaz capacidade funcional. 

Quanto às funções motoras e sensitivas, o hemisfério direito controla o lado esquerdo do 

corpo, e o hemisfério esquerdo controla o lado oposto, o lado direito do corpo. O lado dominante é 

maioritariamente o hemisfério esquerdo, que é responsável pela lógica e o racional. É nele que se 

encontra a área de Broca, que se localiza na parte frontal do hemisfério esquerdo. É através desta 

área que são apreendidas as regras de ortografia, gramática e a correspondência gráfica, dos 

carateres à palavra. “A atividade de escrever assenta numa construção racional e numa 

organização sequencial” segundo Vayer e Roncin (1994) citado por Pinheiro (2007). 

Por sua vez, o hemisfério direito é responsável pela linguagem oral, o pensamento 

simbólico, pela fantasia, criatividade e imagem. Enquanto no hemisfério esquerdo se faz o 

processamento e produção da fala, naquele procede-se ao entendimento da linguagem, ou seja, à 

contextualização do discurso.  

Segundo o Programa Nacional do Ensino do Português (PNEP), a escrita é uma atividade 

neurobiológica bastante complexa, assim sendo, coloca grandes desafios à criança. Este processo 

exige-lhe a formulação de ideias e a sua tradução em linguagem visível, a adequação pragmática 

aos objetivos do escritor, a codificação de unidades em grafemas particulares, a existência de uma 

imagem mental eficaz da sequência gráfica a realizar pelo escritor, de um controlo motor que 

permitam a execução de movimentos para escrever e de gestão do espaço gráfico.  

Segundo Silva (2012), a Neurociência está estritamente ligada à aprendizagem, pois analisa 

como é que o nosso cérebro assimila conteúdos. Tem-se revelado de extrema importância para a 
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educação, pois permite que haja informação sobre a sua função na aprendizagem. Seguindo as 

perceções de Silva (2012) e Pereira (2011), é essencial o uso de estratégias adequadas que 

proporcionam às crianças atividades motivantes, para que as aprendizagens se possam consolidar. 

Desta forma, será possível aumentar a quantidade e qualidade das conexões sinápticas, concedendo 

uma boa atividade cerebral, com bons resultados no processo de aprendizagem. 

Para além destes autores, o Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche (2015) preconiza que o grafismo implica algumas vertentes: a 

perceção visual, o gesto e o controlo cinestésico (capacidade de perceção da organização do nosso 

corpo no espaço), antecipação, lateralidade, maturação neurológica e psicológica. O grafismo parte 

do gesto espontâneo para um gesto voluntário onde, previamente à fase da escrita, se desenvolvem 

diversas técnicas. Os traços são uma atividade específica para o Pré-Escolar e, contrariamente ao 

que se pensa, é através das artes visuais e plásticas que é desenvolvida a noção de espaço 

envolvendo a conexão visual, plástica e o conhecimento de formas geométricas. Tem também o 

objetivo de desenvolver a atividade preceptiva e o ensino de habilidades motoras finas. Isto traduz a 

descoberta e, em seguida, a reprodução de todos os tipos de linhas, formas, padrões que se 

estruturam e organizam em diferentes tipos de letras. A criança deve interiorizar que as letras se 

formam de sequências de linhas simples, retas ou curvas, contínuas ou quebradas, o que produz uma 

estrutura, repetição, alternância, ritmos e muitas facetas da simetria. O controlo motor é crucial 

desde o início da aprendizagem, para que a tensão não provoque um cansaço excessivo e 

desenvolva a desmotivação. 

O correto funcionamento de todas estas funções permitirá ao aluno a aquisição da leitura e 

da escrita sem grandes dificuldades. Assim, a “Aprendizagem é um processo de mudança de 

comportamento obtido através da experiência construída por fatores emocionais, neurológicos 

relacionais e ambientais” (Pereira, 2011, p. 12).  

Estes processos de mudança são o reflexo da resposta que o nosso cérebro fornece aos 

estímulos proporcionados pelo ambiente envolvente, o que irá criar ligações entre neurónios, e é por 

esta razão que a criança deve estimular a curiosidade em relação à leitura e à escrita, pelos 

ambientes proporcionados no pré-escolar. 

Segundo Vygostisky (citado por Sampaio, 2003) não basta a criança estar exposta a 

diversos estímulos, é necessário que ela, a nível de maturação, esteja pronta a aprender. Vygostisky 
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divide as etapas da escrita em quatro fases: sensório-motor; pré-operatório; operatório-concreto e 

operatório-formal.  

A fase do sensório-motor (de 0 a 18/24 meses) precede a linguagem; no pré-operatório, (1/2 

anos a 7/8 anos) segue-se a fase das representações e dos símbolos; no operatório-concreto (7/8 a 

11/12 anos) a criança situa-se no estágio da construção da lógica e, por fim, na fase do operatório-

formal (11/12 anos em diante) onde a criança já raciocina e deduz. 

 

No início do pré-escolar, as crianças ainda não possuem coordenação neuropsicológica para 

iniciar a escrita. Entre os cinco e os sete anos, começam a desenvolver alguns domínios de escrita, 

pois já conseguem fazer traços e grafismos no papel. É após os cinco anos que as crianças 

desenvolvem importantes fatores que influenciam a escrita, tais como a coordenação viso-motora, a 

lateralização, a preensão manual e a direccionalidade (Neto, 2015). 

De seguida, irei explicitar o que define cada uma destas fases para que possa haver um 

entendimento sobre importância de cada uma.  

Começando com a coordenação viso motora, segundo a autora é importante, pois a criança 

tem que conseguir acompanhar, a nível visual, o movimento que a sua mão está a fazer. Para que a 

criança escreva por cima da linha, deve haver uma coordenação em ambos os movimentos. 

A lateralização, é essencial para que a grafo-motricidade atinja um nível satisfatório, 

recorrendo à psicomotricidade. Inicialmente, as crianças, enquanto bebés, são consideradas 

ambidestras, isto é, conseguem manusear os objetos com ambas as mãos. A tendência de definir 

uma das mãos começa na fase pré-gráfica, onde a criança demonstra com qual das mãos se sente 

mais à vontade, contudo, é importante desenvolver os movimentos de ambos os lados, para que se 

note a mão dominante.  

Em relação à preensão, é basicamente a forma como as crianças pegam no lápis. Aqui, é 

crucial que se ensine a criança a segurar os objetos de forma correta, pois quando as crianças 

iniciam o grafismo fazem a preensão, ou seja, fazem uma certa pressão quando escrevem. Ao 

segurar o próprio lápis, os hábitos incorretos do manuseamento são muito difíceis de corrigir e estes 

têm fortes implicações na caligrafia e na resistência muscular. Para que isto não aconteça, deve 

haver um cuidado especial na forma de como se ensina a manusear os lápis e as canetas. O que 

permite traçar cada letra e progredir horizontalmente na linha sem grande esforço é o movimento da 

mão e a rotação do braço. É, então, importante o domínio e a prática destes movimentos e a atenção 
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redobrada às circunstâncias ergonómicas, pois os maus hábitos criam uma representação mental da 

escrita associada a um grande esforço físico.  

Por último, a direccionalidade,desenvolve tanto os movimentos oculares como os 

movimentos do braço quando se desenvolvem os grafismos. As crianças têm que ter a perceção de 

que para escrever existe uma “ordem”, que se começa a escrever da esquerda para a direita e que 

têm que seguir sempre um esquema. 

Como preconiza Pollard (2013), os grafismos, para além dos objetivos mencionados 

anteriormente, têm também a função de gradualmente controlar os gestos e movimentos das 

diferentes partes do seu corpo, progressivamente desenvolver habilidades motoras globais (braços e 

antebraços) para a realização de segmentos mais úteis do braço: pulso e dedos, evoluir o traço, 

procurando coordenar e ajustar os seus gestos, refinar a sua perceção e capacidade de análise visual, 

dominar as duas direções de rotação e finamente manipular as ferramentas comuns. Isto traduz a 

descoberta e, em seguida, a reprodução de todos os tipos de linhas, formas, padrões que se 

estruturam e organizam em diferentes tipos de letras. A criança deve interiorizar que as letras se 

formam de sequências de linhas simples, retas ou curvas, contínuas ou quebradas, o que produz uma 

estrutura, repetição, alternância, ritmos e muitas facetas da simetria (Ministère de l’Éducation 

Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2015). 

Diversas investigações, nomeadamente de Tolchinsky & Simó (2001), indicaram que as 

crianças já trazem consigo um conjunto de conhecimentos relativos às funcionalidades e 

estruturação da escrita, podendo ser observadas pelo educador e este serve como ponto de partida 

para uma ação educativa. No entanto, e como em qualquer domínio do desenvolvimento da criança, 

neste nível de ensino não se pretende um trabalho formal e escolarizado. Curto et al. (2000), 

afirmam que as crianças não devem passar os seus dias sentados numa mesa a escrever e a ler. 

Pretende-se, assim, que sejam criadas oportunidades onde as crianças possam construir 

conhecimentos sobre aquilo que constitui a leitura e a escrita como situações de descoberta: de 

linhas, formas, padrões e gráficos. 

A motricidade adquirida é um recurso valioso, portanto, é muito importante garantir a 

escolha de situações, como a escolha de ferramentas de aprendizagem, os meios de comunicação, 

contextos de trabalho, que permitem às crianças atribuir um significado. 
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Assim, a escrita é um trabalho que deve ser iniciado apenas no 1º ciclo. Os educadores 

devem expor as crianças ao máximo a diferentes situações que desenvolvam a motricidade fina e 

que estimulem a perceção visual.  

 

 

1.2.2. Grafismo no pré-escolar e 1º Ciclo 

 

Segundo Brochado (2016), a introdução da escrita manuscrita em contexto pré-escolar é 

vantajosa para os alunos, pois, desde cedo, começam a identificar as letras em manuscrito, o que 

facilita a transição para o 1.º Ciclo, mais concretamente para o 1.º ano. Porém, muitas crianças 

apresentam dificuldades, pois estão habituadas a escrever em letra de imprensa, e têm dificuldade 

em escrever letra manuscrita. 

Como preconiza Silva (1996), não há, atualmente, crianças que não contactem com o 

código escrito e que, por isso, ao entrarem para o primeiro ciclo não tenham já algumas ideias sobre 

a escrita. Assim, indica que a letra impressa deve ser a primeira a ser introduzida, pois os traços são 

menos exigentes no domínio motor, enquanto que a letra manuscrita é composta por linhas 

onduladas e requer mais competência a nível motor. Esta postura tem sido defendida por diversos 

autores, tais como, Ferreiro & Teberosky (1991) e Silva & Seal (2012). Batista et al. (2005) vão 

mais além, indicando que apenas a letra impressa maiúscula deve ser utilizada na fase inicial de 

aprendizagem da escrita. Horta (2016) sugere que a utilização da letra impressa, na educação pré-

escolar, permite mais facilmente à criança autocorrigir-se e descobrir os seus erros antes de entrar 

no 1º Ciclo.  

Apesar do consenso existente nestas recomendações científicas, verifica-se, por vezes, que 

a escolarização precoce é incentivada pelos familiares, o que pode acarretar problemas no 

desenvolvimento intelectual e psíquico futuro da criança (Correia, 2016). Os familiares, por 

iniciativa própria, começam a ensinar os filhos, pensando que isso os torna mais inteligentes que os 

demais. Para além disso, e conversando com algumas professoras do 1º ano, estas afirmam que para 

elas quando as crianças já trazem os grafismos efetuados do ensino pré-escolar, o trabalho das 

professoras é facilitado, pois não têm de fornecer um certo período para as crianças se 

familiarizarem com os grafismos. Confessam também que o programa do 1º ano está cada vez mais 
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extenso e, por isso, não podem passar o primeiro mês de aulas a treinar grafismos e a realizar 

atividades que desenvolvem a motricidade fina, contrariamente ao que antes faziam. 

Porém, as OCEPE (2016) referem que a transição não significa antecipar as aprendizagens. 

Neste caso em particular, a educação infantil não deve adotar no pré-escolar as práticas do primeiro 

ciclo, bem como iniciar atividades destinadas ao 1º Ciclo. Trata-se antes de proporcionar, em cada 

fase, as experiências e oportunidades de aprendizagem que permitam à criança desenvolver as suas 

potencialidades, fortalecer a sua resiliência, perspicácia, autonomia, autocontrole, motricidade fina e 

lateralidade, criando assim condições favoráveis para que tenha sucesso na entrada do 1º ciclo.  

Existem autores que não concordam com a aprendizagem precoce dos grafismos no ensino 

pré-escolar. Para Batista et al (2011), estes fazem sentido para as crianças com dificuldades na 

produção de letras que envolvam os grafismos que elas praticaram. De outra forma, não fará sentido 

promover a produção repetida e duradora de grafismos. 

Segundo o Programa Nacional de Ensino do Português, existem inúmeras provas científicas 

que sustentam a existência de uma relação positiva entre o conhecimento das letras no pré-escolar e 

a aprendizagem da leitura no ano posterior. Porém, alguns trabalhos vieram contradizer e afirmar 

que o treino exclusivamente centrado na aprendizagem das letras, sem envolver as crianças em 

atividades mais produtivas, não traz benefícios significativos. Aliás, se a criança se centra em 

demasiado a executar a tarefa de iniciação à escrita em demasiado, perde a noção da escrita 

enquanto forma de linguagem e centra-se em demasiado nas formas. Para que isto não aconteça, 

qualquer atividade deve ser feita em contexto, podendo ser a escrita apenas do seu nome, dando 

resposta às suas tentativas de produção escrita. A promoção do envolvimento precoce das crianças 

na escrita não quer dizer que o jardim de infância assuma o papel do ensino da leitura e escrita, mas 

sim permitir que a criança desenvolva capacidades através dos diversos estímulos e assim tenha 

facilidade em adaptar-se ao 1º ano. Este envolvimento apenas se consegue quando o contexto é rico 

em experiências de literacia. 

O PNEP também refere que as crianças que estiveram um contacto prévio com o impresso 

entram no 1º ciclo com algumas práticas de escrita, normalmente respeitam a orientação linear, mas 

relativamente às convenções gráficas pouco mais sabem. Podem trazer também alguns vícios 

posturais e gráficos: movimento de como escrevem as letras, escrevem dobradas sobre a folha, a sua 

preensão sobre o lápis é incorreta e a distância dos dedos ao bico é mal calculada. Devemos 

perceber que a caligrafia compreende as convenções básicas acerca do arranjo da página e que estas 
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devem ser ensinadas, normalmente ao mesmo tempo que se inicia o ensino da escrita. Os grafismos 

devem ser realizados simultaneamente com o ensino das letras, pois se uma criança passa um 

determinado tempo a praticar certos grafismos e não aplica, de imediato, todo o seu trabalho foi em 

“vão”. 

Diversos autores recordam que em contexto pré-escolar não se pretende que a criança faça 

aprendizagens formais sobre a leitura e a escrita, mas sim que a sua emergência seja facilitada 

(Almeida, 2011). Por outras palavras, não se pretende, na educação pré-escolar, ensinar a escrever, 

mas sim proporcionar um contato com a escrita e levar as crianças a reconhecerem a sua 

importância no quotidiano e suas funcionalidades, através de experiências de escrita que acontecem 

de forma natural e integrada na rotina 

Mata adianta ainda que, na educação pré-escolar, não é pretendido que haja uma 

“preparação” artificial da criança para o 1.º ciclo do ensino básico, através de exercícios impostos 

de grafismos sem sentido para as crianças. A par disto, deseja-se que o educador utilize de forma 

natural a linguagem escrita no dia a dia do jardim de infância, permitindo que as crianças possam: 

“explorar, utilizar, experimentar, compreender e descobrir, progredindo, assim, no seu 

conhecimento sobre as características da escrita e da sua utilização” (2008: 46). Acrescenta também 

que o grande objetivo da educação pré-escolar deve ser o de “proporcionar oportunidades, para que 

todas possam ir explorando a escrita, brincando com a escrita, refletindo sobre a escrita e as suas 

convenções, de uma forma contextualizada, funcional e, portanto, significativa” (2008: 43). 

É no 1º ano do Ensino Básico que a criança inicia a aprendizagem da leitura, pois, segundo 

Leitão et al. (1993), nesta etapa ela está linguisticamente preparada, domina o sistema fonológico da 

sua língua, percebe e é capaz de produzir frases que a gramática da sua língua permite, extrai 

significado de informações dadas e é capaz de comunicar. Mesmo quando a criança chega ao ensino 

pré-escolar já tem alguma noção do que é o código escrito. 

 

 

1.3. Progressão da caligrafia ao longo dos anos  

 

Segundo o dicionário Priberam da Língua Portuguesa, ‘Caligrafia’ vem do grego Kalligrafia 

“escrita bela” e tem os seguintes significados: “arte ou técnica de escrever à mão segundo 
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determinados modelos de estilo e de beleza; maneira de escrever à mão característica de cada 

pessoa; letra manuscrita.” 

Sendo a aprendizagem da caligrafia uma habilidade motora os alunos têm de a treinar de 

forma explícita e sistemática, para atingir o objetivo de escrever textos com coerência e correção 

linguística, utilizando uma caligrafia legível. No entanto, observamos que, ao longo dos anos, a 

caligrafia vai alterando a sua forma e que, raramente, a escrita da escola primária se mantém ao 

longo da vida.  

Segundo Laura Dinehart, citada por Cari Romm (2016), professora na Universidade de 

Florida, a caligrafia altera-se porque nós queremos. Queremos explorar as diferentes formas de 

escrever, misturando letras à máquina com manuscrito, entre outras. Dinehart compara a alteração 

da caligrafia com uma nova habilidade artística. É através do treino que vamos aperfeiçoando a 

nossa caligrafia. A mesma afirma que a caligrafia também se adapta conforme as necessidades. No 

primeiro ciclo temos mais tempo, mais precisão e, por isso, utilizamos uma letra mais cuidada. 

Contrariamente ao 2º/3º ciclo, secundário e ensino superior, necessitamos de ser mais práticos e 

rápidos e, por isso, adaptamos uma caligrafia mais prática.  

 

 

1.4. Atividades do pré-escolar  

 

Tanto a teoria como a prática mostram que as crianças desenvolvem as suas competências 

da linguagem escrita, mesmo antes de iniciar o primeiro ciclo. Este facto acontece, pois todo o seu 

meio envolvente está repleto de estímulos. A interação com a escrita, através dos adultos e outras 

crianças, tem um enorme impacto do florescer das suas conceções sobre a linguagem escrita. 

Crianças que desde cedo têm um contacto com a escrita, sendo por observação ou experimentação, 

demonstram mais facilidade em adquirir as competências no primeiro ciclo (PNEP). 

Segundo as OCEPE (2016), a criança deve começar por descobrir o prazer da leitura e 

desenvolver a sensibilidade estética. Ao expormos a criança a diferentes tipos de textos, vai 

despertar a curiosidade e estimular a sua perceção linguística. O saber escrever o seu nome tem um 

sentido afetivo para a criança, permitindo-lhe fazer comparações entre as letras. O educador tem um 

papel importantíssimo na iniciação à escrita, pois deve fazer registos diários e mostrá-los às 

crianças. O objetivo não será a réplica dos textos vistos, mas sim a identificação das formas e a 

direção que o adulto toma enquanto escreve. 
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Um dos exercícios, sem recorrer à escrita, é as crianças desenharem formas de olhos 

vendados, ou fechados, o que permite interiorizar várias formas pela via cinestésica, que terá 

utilidades no futuro, pois desenvolve o autocontrole da mão. A via cinestésica é a competência que 

nos permite utilizar, controlar e manipular o nosso corpo para resolver certas situações. Esta 

capacidade está inerente à motricidade fina e está presente nos bailarinos, cirurgiões, mímicos, 

malabarista, entre outros. 

É necessário desenvolver a expressão corporal. A linguagem escrita pode ser utilizada em 

diferentes contextos, não só como jogo e brincadeira, mas também nas suas tarefas diárias. Apesar 

destas interações ocorrerem de forma natural, devem resultar de uma prática intencional por parte 

do Educador. Esta intencionalidade transparece nas oportunidades criadas do mesmo, quando existe 

palavras escritas pela sala, quando regista as presenças diárias, entre outros. No dia a dia, existe 

uma variedade de atividades a que as crianças poderão estar expostas e ajudar a realizar, tanto de 

contexto lúdico (ler livros ou jornais), de contexto do seu dia a dia (a ementa e a presença dos 

colegas), como ainda de carácter comunicativo (escrever uma carta ou um recado) ou informativo 

(mapas, receitas ou cartazes publicitários).  

Segundo o PNEP, o desenvolvimento da escrita implica quatro aspetos distintos, mas inter-

relacionados: demonstrar interesse, identificar funções, identificar diferentes características e 

adequar às situações. As crianças podem ter os seus nomes registados numa folha para conseguirem 

identificar os seus desenhos ou trabalhos. No entanto, o educador deve ter a atenção de não criar 

maus hábitos na direccionalidade das letras ou da preensão, pois esses serão difíceis de retirar uma 

vez vinculados.  

Tal como referem as OCEPE, “Se a escrita e a leitura fazem parte do quotidiano familiar de 

muitas crianças, que assim aprendem para que serve ler e escrever, todas as crianças deverão ter 

estas experiências na educação pré-escolar” (Ministério da Educação, 2002). 

 

 

1.5. O grafismo nos Manuais do Pré-Escolare 

 

No que concerne aos manuais do pré-escolar, irei fazer uma breve análise à forma como o 

tópico dos grafismos é abordado bem como as atividades aí propostas.  
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Para esta breve análise, apenas abordarei o pack Os incríveis Mun, da editora SANTILLANA. Este 

pack é constituído por três manuais, um para cada trimestre. Cada manual inclui uma pequena 

enciclopédia, autocolantes para as diversas atividades e, para além disso, traz ainda um livro com 

histórias.  

Os manuais são compostos por diversas atividades, tais como: padrões, diferenças, 

numeração, escrita, grafismos, localização no tempo e no espaço e noções básicas de família e da 

nossa própria casa.  

Numa primeira análise, e de forma geral, há um conjunto de atividades que considero 

profícuas, como as atividades de organizar padrões, encontrar diferenças, colocar os diferentes 

objetos da casa no lugar correto e as diferentes representações dos números. 

No entanto, há atividades que considero menos adequadas a este ano de escolaridade, como a 

escrita dos nomes em manuscrito e os grafismos. Apresento alguns exemplos, a meu ver, da pouca 

utilidade da aplicação dos grafismos, como se pode ver na figura 17 apresentada abaixo. 

 

Figura 17- Grafismos 

 
Fonte: Manual Os incríveis Mun 
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Fonte: Manual Os incríveis Mun 

Em alguns casos, os exemplos de grafismos são mesmo incorretos, do meu ponto de vista, 

pois é pedido ao aluno que copie para o espaço indicado uma letra de imprensa, quando depois é 

obrigado a escrever com letra manuscrita, o mesmo acontece em relação aos números, como se 

pode verificar nas figuras 18 e 19 respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18- Exercício de transcrever palavras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19- Grafismo de números 

Fonte: Manual Os incríveis Mun 
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Para além destes aspetos, podemos ver que na figura 18, a criança não teve capacidade de 

escrever de imediato os nomes, no entanto, quando aprendeu a escrita no 1º ano de escolaridade, 

voltou a utilizar o manual e aqui sim, escreveu com letra manuscrita.  

Na figura 19, observamos claramente que a criança não move o lápis por cima do tracejado. 

É evidente que, ao delinear o número 2, o grafismo certamente não produziu o seu efeito. 

Alguns educadores adquirem os manuais, por vezes, sem concordarem. Existirá, 

porventura, alguma pressão dos diretores ou dos pais. Nestes casos, os educadores adaptam as 

atividades ou realizam apenas as que acham importantes para o desenvolvimento das crianças.  

 

 

2. Problemática 

 

Este estudo procura aferir e responder à seguinte questão: Será que a prática dos grafismos 

no Pré-Escolar influência diretamente a caligrafia na entrada do 1ºciclo? 

Esta questão surgiu a par com o meu interesse pelo curso de Educação Básica. Ao longo de 

alguns anos a frequentar os estabelecimentos de ensino pré-escolar e observar que as crianças em 

vez de brincarem passavam um período indeterminado a praticar nos “Manuais”, surgiu-me a 

inquietação acerca desta mesma temática.  

 

 

2.1. Metodologia  
 

A presente pesquisa é de cariz qualitativo e utilizou-se o método exploratório. Bogdan e 

Biklen (1994) preconizam que os dados qualitativos são ricos em pormenores descritivos em 

relação a algo. São normalmente recolhidos em contexto natural, ou seja, o investigador frequenta 

os locais em que naturalmente irá observar a sua questão, uma vez que se assume que o 

comportamento humano é significativamente influenciado pelo contexto em que ocorre, entende-se 

que as ações poderão ser melhor compreendidas se observadas no seu ambiente natural de 

ocorrência. Predominam os dados descritivos, pois assumem forma de palavras ou imagens. A 

recolha dos dados descritivos necessita da compreensão pelo investigador de como se desenvolve a 

relação do objeto em estudo com as suas atividades, procedimentos e interações. Durante todo o 
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processo investigativo existe uma interação entre a teoria e a pesquisa empírica, uma retroação 

mútua. O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. A finalidade da investigação-

ação é aprofundar a compreensão que o professor tem da sua questão, adotando uma posição 

exploratória.  

Esta investigação foi desenvolvida com o intuito de aferir se o grafismo influencia a 

iniciação à escrita e se a caligrafia depende diretamente da prática dos mesmos, visando, em 

paralelo, a importância dos processos e as construções e interações de ambos.  

Os instrumentos utilizados para obter os dados, com o objetivo em atingir os resultados, 

foram as comparações entre a caligrafia de 20 crianças do primeiro ano do 1º ciclo, dez que tiveram 

contacto com os grafismos e dez que não tiveram qualquer contacto com os grafismos. Estas 

últimas já tinham sido acompanhadas por mim no último ano do pré-escolar, com idades 

compreendidas entre os cinco e os seis anos. As primeiras dez crianças realizaram sistemicamente 

grafismos ao longo do último ano do pré-escolar (grupo teste) e as últimas dez não foram 

minimamente incitadas a fazê-lo (grupo controle). 

 

 

2.2.  Procedimentos  

 

Os instrumentos utilizados para obter os dados, com o objetivo em atingir os resultados, 

foram as comparações entre a caligrafia de crianças do primeiro ano que tiveram contacto com os 

grafismos e as crianças que não tiveram contacto com eles.  

Numa primeira fase, começámos por observar a realização de grafismos no Pré-Escolar e a 

manipulação da criança em relação ao lápis. Posteriormente, identificámos crianças que estavam 

bastante desenvolvidas a nível de motricidade fina, mas que, no entanto, teriam sido apenas 

estimuladas através de jogos, desenhos e brincadeiras. Ao fazer o acompanhamento ao longo da 

Prática Supervisionada da evolução dos grafismos, verifiquei que algumas crianças tendem a ficar 

cansadas rapidamente e não conseguem manter-se concentradas por muito tempo. No que concerne 

à evolução do grafismo, via algumas melhorias, como seria de esperar, pois a prática proporciona 

isso mesmo. Um dos aspetos cruciais que observei e que posteriormente constatei ser um defeito no 

que toca à iniciação da escrita, foi que as crianças, ao praticarem as formas, não efetuavam o 

movimento com a rotação certa, ou seja, em vez que escreverem um “a”, começando com o 
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Análise dos textos

TPL

TL

movimento da direita para a esquerda, escreviam da esquerda para a direita, o que futuramente irá 

dificultar na fluidez da escrita. Todos estes aspetos foram anotados para, posteriormente, no 1º ano, 

serem confrontados e verificados.  

Ao escolher aleatoriamente as vinte crianças, elaborei uma lista com os nomes delas, para no 

ano seguinte melhor identificar esses alunos. A lista é formada pelos nomes de dez crianças que 

tiveram contacto com os grafismos no pré-escolar e as restantes dez que não tiveram qualquer 

estímulo a nível de grafismos. Quando segui o acompanhamento para o 1º ano das mesmas crianças, 

verifiquei que foi necessário “voltar atrás” e ensinar de novo os grafismos e não tiveram mais 

sucesso ou caligrafia mais aprumada em relação às dez crianças que não efetuaram grafismos. Para 

conseguir comparar o trabalho das vinte crianças, pedi que todos copiassem um texto escolhido 

pelas professoras, e a partir desse trabalho constatei factos. 

 

 

3. Análise e interpretação de dados  

 

Para a análise dos resultados, construí um gráfico circular (cf. figura 20) que apresenta dois 

parâmetros: textos perfeitamente legíveis (TPL) e textos legíveis (TL). Nos apêndices XI a XIV, 

podem ser consultados os textos.  

Figura 20- Gráfico: Análise de textos 
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Podemos constatar, neste gráfico circular que no grupo de 20 alunos, 12 apresentam textos 

perfeitamente legíveis e os restantes 6, textos legíveis. Devido ao facto de não termos alunos com 

textos propriamente ilegíveis, estabeleci que os textos que tivessem uma caligrafia nem demasiado 

grande nem demasiado pequena e respeitassem o espaço, seriam classificados como legíveis 

(consultar apêndice XII).  

Numa abordagem mais específica, podemos observar na figura 21 que dentro do parâmetro 

perfeitamente legível, com 14 alunos, apenas seis alunos efetuaram grafismos, os restantes oito, não 

efetuaram grafismos e os resultados não foram opostos.  

No que concerne ao parâmetro legível, dois alunos não efetuarem grafismos e os restantes 

quatro efetuaram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21- Gráfico: Análise da caligrafia 

 

Perante os dados obtidos, fica provado que uma caligrafia adequada não depende, 

diretamente, do uso de grafismos no pré-escolar. 

Apesar de cientificamente haver uma discórdia em relação à recomendação do ensino da 

escrita no Ensino Pré-Escolar, constata-se que na prática dos/as educadores/as, há uma grande 
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aplicação da mesma. Existem atualmente manuais de Ensino Pré-Escolar onde surgem, por vezes, 

mensagens contraditórias quanto ao uso da letra impressa e da letra manuscrita na educação pré-

escolar. Devido às dúvidas instauradas na prática em educação pré-escolar e nas atividades 

pedagógicas contraditórias recomendadas por manuais da área, o Educador deve adaptar as suas 

atividades conforme aquilo que apoia.  

Medeiros e Bezerra (2015) destacam que “os profissionais da educação necessitam de 

conhecer as teorias das neurociências que descrevem os processos neuropsicológicos envolvidos na 

aprendizagem (…) para desenvolverem metodologias favorecedoras de ensino de qualidade e 

condizentes com o perfil das suas crianças.” Reforçando ainda Correia (2016), por esse motivo, é 

importante que no pré-escolar, o/a educador/a analise o desenvolvimento das crianças, 

potencializando assim o desenvolvimento positivo da criança. 

 

 

3.1. Resultados  

 

O propósito deste relatório foi de refletir acerca da minha PES I e PES II e constatar se a 

realização do grafismo assume um lugar importante no dia a dia da criança para a posterior 

iniciação à escrita e a sua legibilidade. No que concerne a dados teóricos na área, as contribuições 

do grafismo para a iniciação à escrita são importantes quando auxiliadas com diversos fatores, tais 

como, motricidade fina, perceção visual, maturação neurológica, entre outros. As opiniões dos 

autores, referidos no desenvolvimento, estão em concordância quando referem que os grafismos são 

para serem realizados no 1º ano do 1º ciclo, pois toda a preparação prévia de coordenação motora, 

motricidade fina, exposição a diferentes gráficos, figuras e linhas, será feita no Pré-Escolar. 

De acordo com as observações realizadas, foi possível verificar que a maioria das crianças 

tem uma grande dificuldade no Pré-Escolar de fazer grafismos sem terem desenvolvido a 

motricidade fina. Apesar de efetuarem grafismos durante os últimos meses de Pré-Escolar, não se 

notam diferenças significativas em relação às crianças que não tiveram previamente contacto com 

grafismos. Nesse sentido, entendo que seria interessante observar trabalhos escritos pelas mesmas 

crianças. Passado um determinado período, quando voltei a observar a caligrafia, consegui concluir 

que também não existe uma relação direta em relação à legibilidade entre as crianças que realizaram 

grafismos e as crianças que não realizaram.  
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Neste sentido, averiguei que os grafismos, no pré-escolar, não influenciam diretamente na 

facilidade de iniciação da escrita e que também não são sinónimo de letra legível.  

É aconselhável que o educador propicie às crianças um ambiente favorável e organizado 

com atividades contextualizadas e interdisciplinares como vimos que defendiam os autores, dando 

exemplos de registos dirigidos e livres, jogos que desenvolvam a motricidade, brincadeiras, 

esquemas corporais, situações que apelem a perceção visual, entre outros. E com tudo isso, ampliar 

o conhecimento do mundo que a criança possui e a manipulação e exploração de diversos materiais 

e objetos, cujo objetivo é dar suportes para se desenvolverem a nível neurológico a corporal. Com 

todas essas estratégias didáticas podemos perceber que a utilização do desenho pode também 

influenciar a escrita devido à passagem do movimento espontâneo para movimento voluntário.  

O Pré-Escolar é, assim, resultado das interações somadas ao auxílio que a criança recebe e 

aos materiais a que ela tem acesso, sendo palco das suas emoções e da construção do seu universo 

particular. 

 Gostaria que este breve estudo não se limitasse a meras palavras, mas que servisse para se 

refletir acerca do papel do Ensino Pré-Escolar e o que se tem praticado ao longo destes anos para 

desenvolver as potencialidades das crianças.  

 



 

79 

 

Conclusão 

 

A realização da PES I e PES II, fez-me reforçar a ideia de que ser educador ou professor 

não é simplesmente chegar à sala e “brincar” ou “despejar matéria” utilizando os manuais todos os 

dias. 

Ser professor é ter a capacidade de arranjar diversas estratégias para ensinar os conteúdos, é 

encorajar e incentivar as crianças a aprender. Cada vez mais, as crianças estão expostas a 

tecnologias e estímulos diferentes, isso faz com que o professor tenha o trabalho redobrado, pois 

terá de arranjar estímulos melhores, para além do que já estão habituados.  

Em ambas as PES tentei desenvolver atividades diversificadas e atrativas para que os 

conteúdos fossem abordados da forma mais didática possível. Tive a sorte de trabalhar com duas 

excelentes profissionais, a educadora Ana e a Professora Margarida, onde a forma como elas 

lecionavam permitiu que eu aprendesse bastante e visse diferentes caminhos para transmitir os 

conhecimentos. 

Todo o trabalho desenvolvido teve o objetivo de colmatar algumas dificuldades e vencer 

obstáculos que durante o curso se opunham. Por vezes precisamos de estar no meio dos ambientes 

que nos intimidam para conseguirmos ultrapassar medos e questões que tínhamos ao início da PES. 

Apesar de a minha preferência e da minha temática se centrar no ensino Pré-Escolar, após a PES II 

começo a ter uma ideia diferente do 1º ciclo. 

 

A minha pesquisa mostrou que não existem muitos estudos e informações acerca desta área, 

no entanto, sabemos que as OCEPE (2016) afirmam que ainda não se pretende o ensino formal das 

letras, mas sim o contacto inicial com materiais escritos e o desenvolvimento das capacidades para, 

mais tarde, a aquisição da escrita. Ainda assim, tendo em conta que a abordagem à escrita na 

educação pré-escolar parece gerar mensagens contraditórias na prática e apenas escassos artigos 

abordam explicitamente a dúvida que se cria quanto à alfabetização, é preciso investir mais nesta 

área em Portugal. 

Segundo Eduardo Sá, o jardim de infância é onde a criança descobre os instrumentos com 

que se conhece o mundo - o corpo, o olhar, o sentir, o tocar, o traço - muito antes de conhecerem 

qualquer tipo de conteúdo programático. É no jardim de infância que o corpo fala com as palavras, 

que se fala com a boca, mãos e olhos. Afirma que crianças educadas contra o corpo não sentem, não 

pensam, nem descobrem.  
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Apêndice I 

Planificação da atividade “Dia do 
Pijama” 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

PLANIFICAÇÃO 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Nome: Cláudia Bogalho 

Nível de Ensino: Pré-Escolar  Data: 20 de novembro de 2017 

Turma/Grupo: 5 anos Tempo: uma manhã 

Área/ 

Tema 
Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Língua 

Portuguesa- 

Domínio da 

Linguagem 

Oral 

• Compreender a mensagem oral através de uma 

história; 

• Desenvolver a capacidade de atenção; 

• Saber sequenciar a ordem da história; 

• Interpretar pequenos pormenores; 

• Percecionar para os valores da família; 

• A família 

• Os valores  

• História; 

• Cartões da 

História; 

• Fantoches 

feitos de 

cartão; 

• Caixa da 

costura e os 

seus 

pertences; 

Indireta 



 

 

 

 

 

 

 

Processos de Operacionalização: 

• Iniciamos a manhã com a rotina diária.  

• De seguida começo por questionar às crianças se sabem o que comemoramos neste dia.  

• Após isso, vou contanto a história e tirando os elementos da caixa de cartão. Sempre que aparece um elemento que conheçam, por exemplo caixa da costura, 

questiono as crianças acerca delas e mostro o que deve conter a caixa. 

• Depois de contar a história, faço um breve resumo juntamente com as crianças. 

• Posteriormente, passamos à fase de interiorização e trabalho. 

• Com folhas previamente imprimidas de casa, as crianças devem recortar papeis com as mãos e colocar na camisa de forma correta:  

• Para testar os conhecimentos, dou cinco botões às crianças e vejo se elas entenderam da história que eram apenas quatro visíveis.  

• Podem então, colar os botões. 

• De seguida, fazem a atividade dos botões que consiste em pintar um molde e passar lã no meio como se fosse a linha. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice II 

Planificação da atividade “Dia das 

Bruxas” 

 
 

 

 



 

 

 

PLANO DE AULA/ATIVIDADE 

PES 

 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Aluno: Cláudia Bogalho Local de Estágio: Santa Casa da Misericórdia 

Nível de Ensino:  Ensino Pré-Escolar Data: 18 outubro 

Grupo:  Sala 1 ano Tempo: uma semana 

Área/Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Expressão e 

Comunicação 

• Desenvolver capacidades expressivas e criativas 

através de explorações e produções plásticas; 

• Despertar curiosidade acerca da textura da tinta nas 

mãos e pés; 

• Elaborar lembranças através de material acessível; 

 

• O Halloween • Cartolina 

Cinzenta clara 

e escura; 

• Tinta 

cinzenta 

escura e 

cinzenta 

clara; 

• Balde de 

Indireta 



 

 

 

 

 

água; 

• Pano; 

Processos de Operacionalização 

Inicio com o recorte de quadrados na cartolina cinzenta escura e retângulos na cartolina cinzenta clara, de forma a caber as duas mãos e o pé. 

De seguida, pinto uma mão da criança de cada vez, em cinzento claro e, no quadrado de cartolina calco a mesma. 

Posteriormente, faço o mesmo com o pé direito com cinzento escuro. 

Depois de secar, recorto à volta da mão e do pé decalcado, e deixo um rebordo de cartolina por toda a volta. 

Com cartolina que sobre, recorto pequenos triângulos para formar as orelhas. 

Na montagem, centro o recorte do pé, e o recorte das mãos fica nos lados. Após colar esses três elementos, colo as “orelhas”, desenho uma boca e com 

olhos previamente comprados colo no seu lugar.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Apêndice III 

Planificação da atividade “Fui à 
caixa das bolachas”



 

 

 

PLANIFICAÇÃO 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Nome: Cláudia Bogalho 

Nível de Ensino: Pré-Escolar  Data: 18 outubro 

Turma/Grupo: 5 anos Tempo: uma manhã 

Área/ 

Tema 
Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Português 

• Compreender mensagens orais em situações 

diversas de comunicação. 

•  Usar a linguagem oral em contexto, conseguindo 

comunicar eficazmente de modo adequado à 

situação. 

• Tomar consciência gradual sobre diferentes 

segmentos orais que constituem as palavras. 

• Descobre e refere palavras que acabam ou 

começam da mesma forma. 

• Compreender o significado de palavra e 

• Lengalenga; 

• A palavra; 

 

• Ingredient

es para as 

bolachas 

• Material 

de desenho 

• Material 

de corte 

• Caixa de 

papel  

Indireta 



 

 

as suas silabas. 

Processos de Operacionalização: 

• Após a rotina matinal, e de entregar a bolacha, faço algumas perguntas acerca de como são feitas as bolachas. 

• De seguida, questiono os ingredientes para fazermos umas bolachas e após responderem, mostro os ingredientes. 

• Após a exploração dos ingredientes, prosseguimos à elaboração das mesmas.  

• Enquanto estamos a fazer as bolachas, vou inserir a lengalenga: 

Fui à caixa das bolachas 

tirei uma, 

 tirei duas,  

tirei três,  

tirei quatro,  

tirei cinco,  

tirei seis, tirei sete, 

tirei oito, tirei nove,  

tirei dez,  

que é para veres o guloso que és. 

• Posteriormente, pomos as bolachas a cozer e voltamos para a sala e vamos desenhar dez bolachas. 

• Após estar concluído o desenho, recortamos as bolachas e colocamos dentro de caixas. 



 

 

 

 

 

 

• Sentados em roda, cada criança terá a sua caixa e vamos dizer a lengalenga e incluir gestos, conforme a mesma.  

• Depois de cada criança dizer a lengalenga sozinha, introduzimos as palmas. Cada palma equivale a uma palavra e de seguida as palmas passam a 

equivaler uma silaba. 

Posteriormente iremos comer as bolachas 



 

 

 

 

 

 

 

Apêndice IV 

Planificação da atividade 

“Representação dos números” 

 

 

 

 



 

 

 

PLANIFICAÇÃO 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Nome: Cláudia Bogalho 

Nível de Ensino: Pré-Escolar  Data: 4 de dezembro 

Turma/Grupo: 5 anos Tempo: uma manhã 

Área/ 

Tema 
Objetivos Conteúdos Recursos 

Avaliaçã

o 

Domíni

o da 

Matem

ática 

• Identificar quantidades através de diferentes 

formas de representação (contagens, desenhos, 

símbolos, escrita de números); 

• Utilizar uma reta para organizar a 

informação recolhida e interpretá-los de modo a dar 

resposta às questões colocadas.  

• Identificar as quantidades de objetos e 

associar à sua contagem. 

• Reta 

numérica  

• Representaç

ão dos 

números 

 

• Folha A3; 

• Folhas de 

cores; 

• Material 

de recorte; 

• Represen

tação dos 

números. 

• Calendári 

Indireta 



 

 

Processos de Operacionalização: 

• Iniciamos a manhã com a rotina habitual. 

• Dentro de um saco coloquei os cartões com as diferentes representações. Solicitei às crianças que tentem adivinhar o que vem dentro do saco.  

• De seguida, dividi a sala em grupos de dois e irei explicar como vai ser realizada a atividade. 

• Após algum tempo de discussão, chamei uma criança de cada grupo à vez para tirar um cartão, dos números e, depois vão colocar o cartão no 

sítio correto da reta. 

• À medidas que vão construindo a reta, vou colocando algumas questões, como: 

➢ O número que saiu está entre o 0 e o 5 ou entre o 5 e o 10? 

➢ Esse número é antes ou depois do número 1? 

➢ Esse número é antes ou depois do número 2? 

➢ Esse número é antes ou depois do número 3? 

➢ Esse número é antes ou depois do número 4? 

➢ Esse número é antes ou depois do número 5? 

➢ Esse número é antes ou depois do número 6? 

➢ Esse número é antes ou depois do número 7? 

➢ Esse número é antes ou depois do número 8? 

➢ Esse número é antes ou depois do número 9? 

➢ O número que saiu estra entre o 0 e o 2? 

➢ O número que saiu estra entre o 1 e o 3? 

➢ O número que saiu estra entre o 3 e o 5? 

➢ O número que saiu estra entre o 5 e o 7? 

➢ O número que saiu estra entre o 7 e o 9? 



 

 

 

 

 

➢ O número que saiu é menor ou maior que o anterior? 

• Depois da reta estar construída, distribuí quatro cartas por cada grupo e fiquei com as restantes cartas. 

• Após todas as crianças terem explorado as cartas que têm, pergunto-lhes, quem tem a representação de cada número, começando pelo 0, elas 

colocam o dedo no ar e depois dizemos a cada criança para ir colocar a representação no sítio certo. 

• Seguidamente irei colocar questões como: 

➢ Quem foi o primeiro a colocar o cartão? 

➢ O número 3 está entre que números? 

➢ A que distância está o número 2 do número 7? 

➢ A que distância está o número 1 do número 9? 

➢ A que distância está o número 3 do número 8? 

➢ A que distância está o número 10 do número 6? 

➢ A que distância está o número 7 do número 1? 

➢ … 

• Para finalizar voltamos a sentarmo-nos em círculo e pensamos em quantos dias faltam para o Natal com o auxílio de um calendário. 



 

 

 

 

 

 

Apêndice V 

Planificação da atividade “A história 

da Carochinha” 

 

 

 

 

 



 

 

  

PLANO DE AULA/ATIVIDADE 

PES 

 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Aluno: Cláudia Bogalho Local de Estágio: Escola Básica Adães Bermudes 

Nível de Ensino: Ensino Básico  Data: 16 de abril 

Grupo: 3º ano  Tempo: uma hora e meia 

Área/Tema Objetivos Descritores de desempenho Conteúdos Recursos Avaliação 

Língua 

Portuguesa  

• Ler textos diversos. 

• Ler e ouvir ler textos 

literários 

• Explicitar aspetos 

fundamentais da 

fonologia do 

português. 

• Conhecer propriedades 

das palavras 

• Ler textos 

narrativos. 

• Ler e ouvir obras de 

literatura para a 

infância e textos da 

tradição popular. 

• Classificar palavras 

quanto ao número 

de sílabas.  

• A Carochinha 

• Leitura 

dramatizada 

• Sílaba tónica  

• Análise 

morfológica 

• Expansão de 

frases  

• Valor das 

• Manual 

• Contador 

de 

Histórias 

• Oficina de 

Escrita 

• Indireta 



 

 

• Analisar e estruturar 

unidades sintáticas. 

• Distinguir sílaba 

tónica da átona.  

• Classificar 

palavras quanto à 

posição da sílaba 

tónica. 

• Distinguir frase 

afirmativa de 

negativa. 

• Expandir e reduzir 

frases, 

acrescentando, 

substituindo, 

deslocando ou 

suprimindo 

palavras e grupos 

de palavras. 

frases 

 Processos de Operacionalização: 

• Relembrando os alunos que estivemos na biblioteca e que vimos uns livros de contos tradicionais, questionamos acerca do mesmo e tentamos 

aferir se conhecem as diferentes histórias da Carochinha. 

• Começamos assim com a leitura expressiva da história da Carochinha. Os alunos farão uma leitura dramatizada e serão auxiliados pela 

colocação das personagens no cenário. 



 

 

 

 

• De seguida, analisamos a história, quais as personagens que encenaram a história e se entenderam a mesma. 

• Após a análise da história, realizamos a ficha de compreensão do texto e a gramática (página 122 e 123 do manual). 

• Posteriormente registamos a seguinte frase no quadro: “A Carochinha não queria um marido pobre.”  

Pedimos aos alunos para classificarem morfologicamente cada palavra da frase.  

• Para finalizar a atividade, iremos completar uma possível banda desenhada, elaborada pelos alunos. Entrego a “Oficina de Escrita” aos alunos 

que devem completar, criando possíveis falas da Carochinha a outros animais.  

 Sumário: Leitura da história- A Carochinha  

Realização da Ficha de Compreensão de Texto e da Gramática. 

Exercícios de classificação morfológica de frases. 

Oficina de Escrita  



 

 

Oficina de Escrita 

 

A Carochinha deu sempre desculpas aos seus pretendentes. 

 Inventa afirmações que a Carochinha possa fazer aos restantes pretendentes.  

 

 

 

 

 

 

-Quem quer casar com a 
Carochinha a formosa, que achou 
cinco réis a varrer a cozinha? 

 

-Ah! Pois continua… Viajar é 
também o meu plano de odisseia, 
mas a dois não dá para sustentar. 

-Deus me livre de tal! À amarga 
pobreza não quero regressar. Passa 
de largo… pois no meu coração 
não tens tu lugar. 

____________________________
____________________________
____________________________ 

 

____________________________
____________________________
____________________________ 

 

____________________________
____________________________
____________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Apêndice VI 

Planificação da atividade 

“Conversão das unidades de 

medida” 

 

 

 



 

 

  

PLANO DE AULA/ATIVIDADE 

PES 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Aluno: Cláudia Bogalho Local de Estágio: Escola Básica Adães Bermudes 

Nível de Ensino: Ensino Básico Data: 16 de abril 

Grupo: 3º ano Tempo: uma hora 

Área/Tema Objetivos Descritores de desempenho Conteúdos Recursos Avaliação 

Matemática

- Geometria 

e Medida 

• Desenvolver a noção 

das unidades de 

medida de 

comprimento do 

sistema métrico. 

• Medir comprimentos e 

áreas 

• Relacionar as diferentes 

unidades de medida de 

comprimento do sistema 

métrico. 

• Medir distâncias e 

comprimentos utilizando 

as unidades do sistema 

métrico e efetuar 

conversões. 

• Múltiplos e 

Submúltiplos do 

metro • Tabela de 

Conversões 

• Manual 

• Ficha de 

Trabalho 

• Indireta 



 

 

 

 Processos de Operacionalização: 

• Fazendo a transversalidade entre a aula anterior, irei questionar os alunos qual foi a distância percorrida pelos pretendentes da Carochinha até 

chegarem à sua casa. 

• De seguida, com uma tabela previamente elaborada, praticamos algumas conversões. 

• Passamos à realização dos exercícios da página 115 do manual e depois a Ficha de Trabalho. 

 Sumário: Unidades de medida: múltiplos e submúltiplos do metro. 

Exercícios de aplicação.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Apêndice VII 

Planificação da atividade “Jogo da 
expressão dramática” 

 

 

 



 

 

Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

Aula nº1 Data: 12-03-2018 Hora:15h20-16h Ano: 3º ano- 26 alunos 

Bloco/Tema: Jogos 

Nome da aluna: Cláudia Bogalho  

Objetivo geral:  Desenvolver a capacidade de concentração, agilidade, perceção e interação grupal. 

Objetivos Conteúdo Descrição Atividades Recursos Tempo 

• Melhorar a 

coordenação e 

estratégia; 

• Proporcionar a 

integração global; 

• Promover a 

perspetivação; 

 

Zip Zap 

Neste exercício os alunos colocam-se em círculo e batem uma palma na 

direção da pessoa ao lado para passar a vez à mesma, dizendo Zip. O 

próximo elemento faz o mesmo e assim sucessivamente no mesmo 

sentido. Quando o sentido for alterado é preciso dizer Zap e o exercício 

decorre normalmente, mas no sentido oposto. Ao longo do exercício vão 

ser adicionados mais códigos, como por exemplo o elevador (consiste 

em baixar e subir como se andássemos de elevador, acompanhado pelo 

som); e o café (temos de fazer de conta que mexemos o café, pousamos 

a colher e bebemos o mesmo, não esquecendo os sons). 

--------- 

P10 

T 10  

 

• Proporcionar a 

concentração, 

observação e 

coordenação; 

• Melhorar a 

perspetivação e 

O Lider 

Um elemento ao acaso retira-se da sala. O resto do grupo combina quem 

vai ser o líder a coordenar os movimentos do grupo, que tem de criar 

uma sequência de movimentos e todos têm de imitar. O elemento que se 

retirou, entra na sala e começam a executar os movimentos, este tem de 

adivinhar quem é o líder que está a comandar o grupo. 

 

--------- 

P10 

T 20  

 



 

 

estratégia, 

criatividade, 

improviso; 

• Estimular a visão 

periférica; 

• Estimular a 

concentração, a 

observação e a 

estratégia; 

• Melhorar a 

criatividade e o 

improviso; 

• Aperfeiçoar a 

capacidade de 

espontaneidade; 
 

“O que estás a 

fazer?” 
 

Nesta atividade é necessário dois elementos no meio e os restantes 

elementos do grupo á volta dos mesmos. O elemento A que efetua uma 

atividade como por exemplo “Limpar o chão”, o aluno B coloca a 

questão “o que estás a fazer?” e o primeiro elemento responde que está a 

executar outra atividade qualquer, que não esta que está a executar no 

momento, como por exemplo “comer”, o elemento B vai fazer mimica a 

“comer”, de seguida o elemento A pergunta “o que estás a fazer?” e o 

elemento B responde como por exemplo, “pentear o cabelo” e o 

elemento A executa a atividade fazendo mimica e assim sucessivamente, 

até trocarem de elementos. Ou seja, têm de fazer as atividades que o 

outro elemento diz que supostamente está a fazer. 

--------- 

P10 

T 30  

 

• Estimular a interação 

grupal; 

• Estimular a 

concentração, e 

atenção; 

Policia e o 

ladrão 

Um elemento ao acaso é escolhido como polícia e outro ladrão, o 

polícia retira-se da sala para que não saiba à partida quem é o 

ladrão. Após a escolha ele volta a entrar e o objetivo do ladrão é 

piscar o olho aos restantes colegas de forma a “matar” e eles 

caírem no chão. O polícia tem de adivinhar quem é o ladrão e 

prende-lo.  

----------  
P10 

T 40  
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

Apêndice VIII 

Planificação da atividade “João 

Pateta” 

 

 

 

 



 

 

  

PLANO DE AULA/ATIVIDADE 

PES 

 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Aluno: Cláudia Bogalho Local de Estágio: Escola Básica Adães Bermudes 

Nível de Ensino: Ensino Básico Data: 14 de maio 

Grupo: 3º ano Tempo: uma hora 

Área/Tema Objetivos 
Descritores de desempenho 

Conteúdos Recursos 
Avaliaç

ão 

Língua 

Portuguesa 

• Ler e ouvir ler textos 

literários 

• Organizar os 

conhecimentos do 

texto. 

• Monitorizar a 

compreensão. 

• Manipular fantoches 

• Ler e ouvir ler obras de 

literatura para a infância e 

textos da tradição popular. 

• Identificar o tema ou o 

assunto do texto, assim 

como os eventuais 

subtemas.  

• Praticar a leitura silenciosa. 

•  João Pateta 

•  Leitura 

dramatizada 

• Dramatização 

  

• Livro “Contas 

para a 

infância” 

• Teatro de 

sombras 

• Indireta 



 

 

 

 • Ler em voz alta, após 

preparação da leitura 

 Processos de Operacionalização: 

• Interligando o conteúdo de matemática com a língua portuguesa, questionaremos os alunos acerca das horas que se costumam deitar e se 

leem algum livro à noite.  

• De seguida, iremos introduzir o livro “Contos para a infância” e mostrar os diversos contos que ele contém. Iremos então, introduzir o conto 

do João Pateta. 

• Prosseguiremos para a dramatização do conto através de um teatro de sombras, feito com fantoches de papel. 

• Quando terminarmos a dramatização, faremos algumas questões: 

• Qual é a personagem principal do conto? 

• Podem-me resumir o conto que acabaram de ler? 

• Porque é que a mãe não voltou a pedir favores ao João Pateta? 

• Que peripécias fez o João Pateta? 

• Posteriormente, os alunos irão ler o conto alternadamente e resolver a ficha de leitura. 

• Para terminar, iremos dividir a turma em 4 grupos e, cada grupo, deve dramatizar o conto através do teatro de sombras. 

 Sumário: Dramatização do conto “João Pateta”. 

Realização da ficha de leitura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Apêndice IX 

Planificação da atividade “Cadavre 
Exquis” 

 

 

 



 

 

 

PLANO DE ATIVIDADE 

PES 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Aluno: Cláudia Bogalho Local de Estágio: Escola Básica Adães Bermudes 

Nível de Ensino: Ensino Básico Data: 7 de março 

Grupo: 3º ano Tempo: uma hora 

Área/Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Expressão Plástica 

• Desenvolver a criatividade. 

• Fomentar a motricidade fina 

• Proporcionar um momento de diversão 

 

• Cadavre 

Exquis 
• Folha A4 

• Material de 

desenho 

• Lápis de cor  

• Indireta 

Processos de Operacionalização: 

• Começamos por dobrar as folhas em três para que cada divisão seja dedicada para desenhar cabeça, tronco e pernas.  

• De seguida, cada aluno deve desenhar a cabeça que desejar (pode ser uma cabeça humana ou de animal). Antes de terminar, prolongamos as linhas para o 

segundo retângulo. 

• Depois, dobramos de forma a não se notar o desenho e passamos para o colega. O colega tem apenas o prolongamento das linhas para iniciar o tronco. 

• Repetimos o mesmo processo e desenham-se as pernas. No final, abrimos a folha e vemos o resultado final. 



 

 

 

 

 

 

Apêndice X 

Planificação da atividade “Os 

planetas” 

 



 

 

 

  



 

 

  

PLANO DE AULA/ATIVIDADE 

PES 

 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Aluno: Cláudia Bogalho Local de Estágio: Escola Básica Adães Bermudes 

Nível de Ensino: Ensino Básico Data: 13 de março 

Grupo: 3º ano Tempo: duas horas 

Área/Tema Objetivos Conteúdos Recursos Avaliação 

Estudo do 

meio-os 

astros 

• Identificar os planetas do sistema solar 

• Distinguir estrelas, planetas e astros (Sol — estrela; 

Lua — planeta) 

 

• Os astros-Planetas e 

Estrelas 

• A ordem dos 

planetas 

 

• Impressões dos 

planetas 
Indireta 

 Processos de Operacionalização: 

• Voltamos a relembrar os alunos acerca do poema que analisámos na aula de Português e pergunto se conhecem os restantes planetas. De 

seguida, questionamos se sabem o que são as estrelas, o sol e a lua e a sua influência na Terra. Mostraremos um vídeo que aborda todos os 



 

 

 

 

 

temas e depois discutimos com os alunos (https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/44329/L?se=1234&seType=). 

•  Abrimos então o manual na página 100 e vemos as definições dos termos. Observamos que o conjunto de planetas formam o sistema solar.  

• De seguida, com os recursos feitos, vamos organizar no quadro a ordem dos planetas.  

• De seguida iremos realizar a ficha nº14. 

• Com o auxílio do projetor, projetamos algumas características dos Planetas e, em grupo, devem escolher um dos planetas. A atividade 

consiste em cada grupo imaginar que representam uma agência de viagem e preparar uma possível publicidade tentando vender o seu 

planeta como destino de viagem. 

 Sumário: Os Astros- Estrelas e Planetas. 



 

 

 

 

 

 

 

Apêndice XI 

Textos Perfeitamente Legíveis- Não 

Efetuou Grafismos  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Apêndice XII 

Textos Perfeitamente Legíveis- 

Efetuou Grafismos 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Apêndice XIII 

Textos Legíveis- Não Efetuou 

Grafismos 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice XIV 

Textos Legíveis- Efetuou Grafismos 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


