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Resumo 

A elaboração deste relatório, no âmbito da unidade curricular da Prática de Ensino 

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

Comunicação e Desporto da Guarda (ESECD) do grau de mestre em Educação Pré-Escolar e 

Ensino do 1º Ciclo de Ensino Básico (CEB), tem como objetivo a descrição institucional que 

acolheu a PES I e II e a consequente reflexão crítica e fundamentada de toda a experiência 

profissional ao longo da mesma. 

A PES I decorreu no Centro Escolar da Sequeira, com um grupo de 12 crianças, de 3 a 6 

anos, e a PES II foi na Escola Básica do Bonfim, numa turma de 4º ano, com 24 crianças com 

idades compreendidas entre os 9 e 10 anos. 

Este relatório encontra-se dividido em três capítulos. O primeiro dedica-se ao 

 Organização e Administração Es gundo, englobando 

a experiência de ensino e aprendizagem tanto a nível da Educação Pré-Escolar, como no 1º CEB, 

capítulo, apresenta-se o estudo de investigação com o título A análise dos efeitos do uso de 

ferramentas distintas na aprendizagem da área de Matemática  Organização e Tratamento de 

Dados (OTD), com alunos da Educação Pré-  

O estudo foi realizado no Centro Escolar da Sequeira, onde decorreu a PES I, nos meses 

de dezembro 2017 e janeiro de 2018, com o grupo de crianças da sala onde me encontrava a 

estagiar. Com a realização deste estudo, consegui ter a perceção que as crianças conseguiram 

atingir o que pretendia e notei que elas estavam muito entusiasmadas e que atualmente as TIC 

podem ajudar a criar um ambiente mais motivador sendo assim uma ferramenta poderosa em 

ambiente de sala de aula. 

 

Palavras-chave: TIC, PES, Educação Pré-Escolar, Matemática, OTD 
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Abstract 

The preparation of this report, in the context of the curricular unit Supervised Teaching 

Practice (STP), integrated in the curriculum of the Superior School of Education, Communication 

and Sport  (ESECD) master's degree in Pre-School Education and Teaching of First Basic 

Education Cycle (CEB), has as objective the institutional description hosted the PES I and II and 

the resulting critical reflection and based the whole professional experience along the same. 

The PES I was done in the school center of the Sequeira, with a group of 12 children, the 

ages are between 3 and 6 years old, and the PES II was in elementary school of Bonfim, in a 

fourth-year class, with 24 children aged 9 and 10 years old. 

This report is divided into three chapters. The first is dedicated to the "Institutional 

Framework  Organization And School Administration"; The second, covering the experience of 

teaching and learning at Pre-School Education, as in the 1st CEB, shall "Description Of The 

Process Supervised Teaching Practice"; Finally, the third chapter presents the research study 

carried out "The Analysis of the Effects Of Using Different Tools In Learning Math Area  

Organization And Processing Of Data (OPD), with students of education". 

The study was conducted in the school center of the Sequeira, where the STP I, in the 

months of December 2017 and January 2018, with a group of students belonging to the class 

where I was doing my internship. 

 With the completion of this study, I found that children were able to achieve what I meant 

and I noticed that they were very excited and ICT can help to create a motivating environment 

being a powerful tool in classroom environment. 

 

Keywords: ICT, STP, Pre-School Education, Mathematics, OPD 
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Introdução 

O presente documento surge no âmbito da conclusão do Mestrado em Educação Pré-

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

Desporto da Guarda (ESECD). Com este, pretendo repercutir sobre o conhecimento adquirido e 

aplicado ao longo do estágio. 

Com a realização deste relatório procuro apresentar o trabalho realizado ao longo da PES 

nos dois níveis de ensino, na Educação Pré-Escolar (PES I) e no 1º ciclo do Ensino Básico (PES 

II). 

As PES I e II decorreram em instituições públicas da cidade da Guarda, tendo a PES I 

sido desenvolvida no Centro Escolar da Sequeira e a PES II, na Escola Básica do Bonfim. 

Elenco três partes fundamentais deste documento

o da Prática de Ensino Supervisionad  análise 

dos efeitos do uso de ferramentas distintas na aprendizagem da área de Matemática  Organização 

e Tratamento de Dados (OTD), com alunos da Educação  

No primeiro terizei os meios, as 

instituições, as salas de atividades e os grupos de crianças onde realizei as minhas práticas. 

continuidade 

ao primeiro, no entanto, neste capítulo encontramos as experiências de ensino e aprendizagem 

nos dois níveis, Educação Pré-Escolar e 1º CEB, esclarecendo experiências de aprendizagem e os 

processos de observação, planificação, intervenção, reflexão e avaliação. 

Por fim, o terceiro capítulo é constituído por uma investigação empírica em que analisei 

os efeitos do uso de ferramentas distintas na aprendizagem da matemática, descrevendo o estudo 

que desenvolvi com o grupo da Educação Pré-Escolar. Neste sentido, recorri à realização de um 

jogo, usando o material LEGO e ao quadro interativo para verificar se com estas ferramentas as 

crianças conseguiam trabalhar com mais motivação e de uma forma mais lúdica, ajudando assim 

a atingir mais facilmente as competências que lhes são exigidas.  

Por último são apresentadas as considerações finais, provenientes desta investigação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I  
Enquadramento Institucional
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1. Caracterização do meio 

A Prática de Ensino Supervisionada (PES) I e II desenvolveu-se no Centro Escolar da 

Sequeira e na Escola Básica do Bonfim, que se localizam na cidade da Guarda. Esta cidade, 

te, farta e formosa), é a cidade mais 

alta de Portugal, por se situar a 1065 metros acima do nível médio das águas do mar, localizando-

-se na Região Centro do país. 

Atualmente, o distrito da Guarda abrange uma área de 712,11 km
2

, 43 freguesias e 14 

municípios, acolhendo, um total de 42 541 habitantes, tendo em conta os sensos de 2011. 

A cidade da Guarda (Figura 1) pertence à Beira Interior Norte, estando limitada a norte 

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

Coimbra e a este pela Espanha. Apresenta uma localização privilegiada, partilhada pelas bacias 

hidrográficas dos cursos de águas dos Rios Mondego, Zêzere e Côa. Geograficamente, a Guarda 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Mapa da localização do distrito da Guarda 

Fonte- http://agrupamentoaguiardabeira.pt/sites/areadeprojeto12b2007html/2caracterizacao_concelho.htm 

 

A cidade da Guarda é herdeira de um património cultural rico e único, a Guarda encerra 

nas suas muralhas mais de 800 anos de História e detém um dos mais belos e mais bem 

conservados patrimónios construídos de todo o país. 

No ponto mais alto da cidade ergue-se 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. 
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Sendo também conhecida como a cidade dos 5 F s: Forte (devido à dureza do granito e 

ao grandioso sistema defensivo, que ainda hoje se mantém); Formosa (pela diversidade de 

monumentos, praças, ruas e vielas, solares, parques, jardins e paisagens); Fria (devido à sua 

proximidade da Serra da Estrela); Farta (pela riqueza do vale do Mondego), e Fiel (que deriva da 

História e das caraterísticas genuínas das suas gentes honestas e hospitaleiras). 

A importância da educação nesta localidade tem vindo a aumentar, desde logo, pelo 

variadíssimo leque de opções a este nível, desde os infantários até à formação profissional, ao 

nível de escolas profissionais, tais como, a Ensiguarda-Escola Profissional da Guarda, a Escola 

Profissional-Instituto de Gouveia, a Associação Promotora do Ensino Profissional da Beira 

Transmontana-Escola Profissional de Trancoso e a Fundação Escola Gest-Escola Profissional de 

Hotelaria de Manteigas, passando pelo ensino superior, como é o caso do Instituto Politécnico da 

Guarda. 

Desta forma, ao nível da educação Pré-escolar e 1.º Ciclos do Ensino Básico, a cidade da 

Guarda dispõe de uma rede educativa que engloba o Agrupamento de Escolas da Sé e o 

Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, existindo ainda a Escola Regional D. José 

Dinis da Fonseca, de cariz particular. 

Na cidade da Guarda podemos encontrar a nível cultural, a Biblioteca Municipal Eduardo 

Lourenço (BMEL), a Quinta da Maunça, o Teatro Municipal da Guarda (TMG), o Museu da 

Guarda, o POLIS, o Pavilhão desportivo de S. Miguel, as Piscinas e o Estádio Municipal, entre 

outros, que se articulam com as diferentes escolas, com a finalidade de tornar as aprendizagens 

mais significativas, profícuas e em integração com a cidade. A informação apresentada nesta 

secção foi consultada através do website da CMG em https://www.mun-

guarda.pt/Portal/conteudo.aspx?SS=conteudos&Lista=Est%C3%A1ticos&ID=43   
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2. Caracterização das instituições 

2.1.  Centro Escolar da Sequeira 

O funcionamento do Centro Escolar da Sequeira teve início no ano de 2011, o 

estabelecimento foi construído no local onde antigamente funcionava a Cooperativa das Frutas 

da Guarda. O centro escolar pertence ao Agrupamento de Escolas da Sé. A maior parte das 

crianças que usufruem deste espaço são oriundas da zona da Sequeira e da Estação. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Centro Escolar da Sequeira 

Fonte:http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheDB?tipo=1&idpdi=a

0L2000000WvDu0EAF&idcat=a0O2000000EOVc7EAH, consultado no 

dia 15 de novembro de 2018 

 

O estabelecimento é composto por duas valências: Educação Pré-Escolar (crianças dos 3 

aos 5/6 anos) e ensino do 1ºCiclo (do 1º ano ao 4º ano). Existe uma sala destinada à Componente 

de Assistência à Família (CAF), uma biblioteca, um ginásio, com balneários masculinos e 

femininos e arrumo de material desportivo, uma cozinha e um refeitório, um gabinete do pessoal 

docente e outro do pessoal não docente, uma sala TIC, uma sala de reuniões e um pátio com um 

polivalente desportivo exterior, instalações sanitárias. O Centro possui um elevador destinado a 

facilitar o acesso a crianças e adultos portadores de deficiência motora. Dispõe de refeitório, com 

cozinha, onde podem almoçar alunos, professores e funcionários, mediante o pagamento da 

respetiva senha. O aquecimento das salas e corredores é proporcionado por uma caldeira a gás 

cujo funcionamento é da inteira responsabilidade da Câmara Municipal da Guarda (CMG). 

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

salas estão apetrechadas com quadros de lousa, brancos e interativo, placards, um lavatório, 

armários metálicos, armários de madeira e estantes, onde estão dispostos os materiais dos alunos 

e os didáticos. Junto a cada uma das salas, no espaço do corredor, existem cacifos destinados aos 

alunos. Estão também disponíveis duas fotocopiadoras, como recurso dos professores.  
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O material informático disponível foi fornecido pela CMG. Todas as salas estão 

equipadas com um computador portátil com ligação à internet e uma impressora em rede. Existe 

também algum software didático disponível, quer no Centro Escolar, quer nas Bibliotecas do 

Agrupamento, que pode ser requisitado para utilização. Existem dois projetores de vídeo que 

podem ser utilizados por todas as turmas, quando o seu docente assim o decidir, bem como duas 

máquinas fotográficas que funcionam como instrumento de registo das oportunidades educativas 

ou como instrumento de trabalho para os alunos. 

Os recursos humanos, neste estabelecimento de ensino, são constituídos por onze 

Professores titulares de turma, no 1º ciclo, e por duas Educadoras titulares de grupo/turma, no 

Pré-Escolar, havendo duas Educadoras de Apoio Pedagógico. Há ainda docentes de apoio que 

ajudam a colmatar as dificuldades inerentes a turmas com elevado número de alunos e com alunos 

de NEE, alguns dos quais com necessidades de um ensino muito individualizado. 

Em relação ao pessoal não docente, há a referir que estão ao serviço, neste 

estabelecimento de ensino, dez funcionários afetos ao Agrupamento de Escolas da Sé, sendo que 

dessas funcionárias uma está ligada ao Pré-Escolar e as restantes ao 1º ciclo. 

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

quatro funcionárias da CMG. O pessoal que presta serviço na cozinha são também funcionários 

da autarquia e da inteira responsabilidade desta. A CMG também é responsável financeiramente 

por professores especializados nas áreas de Expressão Musical, Expressão Físico-Motora e 

Expressão Dramática, que se deslocam ao Centro Escolar da Sequeira a fim de proporcionarem 

às crianças conhecimentos especializados nas áreas anteriormente referidas.   

Quanto ao horário de funcionamento da Instituição, no tempo letivo e nas interrupções, é 

das 7:30m m às 18:30m. No entanto, na Educação Pré-Escolar, a CAF é responsável pelas 

crianças desde as 7:30m até às 9h, das 12h às 14h e das 16h às 18:30m. O horário em sala é das 

9h às 12h e das 14h às 16h, sendo o resto do tempo dinamizado pelas funcionárias pertencentes à 

CAF. Nas interrupções letivas, a CAF é inteiramente responsável pelas crianças.  
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2.1.1. Caracterização da sala de atividades 

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

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

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

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

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

encontram, por este motivo a/o Educador/a deve ter em conta a distribuição e a organização das 

áreas dentro da sala. Segundo Oliveira  Formosinho (2011, p.11): A sala de educação de infância 

organiza-se em áreas diferenciadas de atividade que permitem diferentes aprendizagens plurais, 

isto é, permitem à criança uma vivência plural da realidade e a construção da experiência dessa 

pluralidade. 

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

realizará as suas atividades quer livres, quer orientadas, com mais gosto e, claro está, com 

melhores resultados. Se os materiais estiverem ao alcance das crianças, possibilita-lhes ter a noção 

do que existe na sala, podendo, desta forma, ter a iniciativa de os ir buscar para explorá-los. 

Neste sentido, essa possível escolha dos materiais faz com que a criança tenha 

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

sentimentos e a forma como interpreta a sua realidade. O Educador ao fomentar a exploração dos 

espaços e dos materiais está a promover a autonomia, a independência, a competência e o sucesso 

da criança e do grupo. Se a organização do espaço e dos materiais contribuir para a independência 

e autonomia do grupo e da criança, o Educador estará mais liberto das suas funções diretivas, 

podendo assim acompanhar, apoiar e concentrar-se mais nas brincadeiras das crianças. 

Mencionando as Orientações Curriculares para a Educação Pré- A 

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

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

de modo a planear e fundamentar as razões dessa organização. (2016, p.26). 

Friedrich Froëbel, filósofo e educador alemão, foi um dos primeiros estudiosos a definir 

um modelo de educação voltado para as crianças pequenas. Foi o criador dos famosos 

 

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

e de maneira livre. 

A partir da perspetiva apresentada por Froëbel, a sua pedagogia percorreu o mundo. No 

início do século XX, a médica e professora italiana Maria Montessori desenvolveu uma 

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

infantil. A partir da organização individual, seria proporcionado à criança o prosseguimento da 
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sua aprendizagem. O método de Montessori refere o ambiente como estimulante e motivador, no 

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

Maria Montessori acreditava que a tarefa do educador/professor é preparar motivando para 

atividades, num ambiente previamente organizado e depois se abster de interferir. Um dos 

princípios montessorianos é que a criança tem direito ao espaço como um todo e que tenha acesso 

aos materiais. 

Por sua vez, Malaguzzi (1999) defende que uma escola deve ser um organismo vivo, em 

que se possibilitem relacionamentos compartilhados entre adultos e crianças, contribuindo para a 

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

confortáveis. Horn (2004, p.28) considerava que 

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

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

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

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

e diversos placares para a exposição de trabalhos/ registos, permitindo dar prova do trabalho que 

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

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

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

sala. Zonas são espaços caracterizados pela delimitação, em que são utilizados, por exemplo, 

armários, criando assim, um território fechado. Utilizam outras nomenclaturas para designar essa 

entre outros. O importante é considerar a criação desses espaços como parte da proposta 

educativa, mantendo a criança no centro do processo ensino-aprendizagem. 
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Figura 3 - Planta da sala B (fonte própria) 

 

Estes espaços estão bem diferenciados e reservados a atividades específicas facilmente 

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

realizam nos mesmos.  

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

lavatório. Nessa área podem fazer-se desenhos, colagens, pinturas, recortes e modelagem.  

Legenda da planta: 
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Junto a esta área encontra-se um armário onde são guardados diversos materiais (colas, 

tesouras, canetas, lápis, folhas de papel, cartolinas, papel de lustro...) disponibilizados às crianças 

no momento das atividades. 

A área do faz de conta a 4) 

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

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

Hohmann & Weikart (2011, p.188): ao propiciar um espaço de representação de diferentes 

papéis sociais, a área da casa, permite que as crianças desenvolvam uma imagem coerente do 

seu mundo mais imediato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 - Área da casinha - faz de conta (fonte própria) 
 

Na área dos jogos de mesa (figura 5) encontra-se uma estante com jogos de 

reconhecimento tátil, jogos de associação, puzzles que permitem desenvolver diferentes 

conteúdos matemáticos, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Área de jogos de mesa (fonte própria) 
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Na área do tapete e dos jogos de construção (figura 6), existem jogos tipo LEGO, jogos 

de empilhar, jogos magnéticos que desenvolvem a sua imaginação e criatividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Área dos jogos de construção (fonte própria) 
 

Na área da biblioteca (figura 7), que também é a área da marcação das presenças (figura 

8). Este cantinho possui uma pequena estante, que contém diversos livros adequados à idade das 

crianças, área com sofás e puffs de esponja onde se podem sentar confortavelmente, permitindo-

lhes imaginar histórias, observar e folhear livros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Área da biblioteca (fonte própria) 
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A área da biblioteca é também o local da reunião, onde se conversa com as crianças, 

(figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 - Área da biblioteca/marcação de presenças (fonte própria) 

 

Ainda nesta área (figura 8), encontram-se expostos na parede da sala diversos mapas, 

(figura 9). Os mapas são: de presenças, do tempo, dos horários do espaço da casinha (do faz de 

conta) e o das alturas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Exemplos de Mapas da Sala B (fonte própria) 

 

Quanto às áreas de trabalho livre ou orientado (figura 10), este é realizado numa zona de 

mesas com fácil acesso aos materiais, havendo móvel com prateleiras onde estão os materiais 

disponibilizados às crianças.  
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Figura 10 - Área das atividades livres ou orientadas com acesso a materiais (fonte própria) 
 

É na Educação Pré-Escolar que a criança inicia o seu percurso escolar, daí ser muito 

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

de partida para adquirir novos conhecimentos. Assim, o/a Educador/a deve potencializar os meios 

e os recursos ao seu dispor, incluindo os espaços, de forma a contribuir para o desenvolvimento 

adequado da criança.  

  

2.1.1. Caracterização psicopedagógica do grupo 

O grupo era constituído por treze crianças, inicialmente nove meninas e quatro meninos, 

no entanto, houve uma alteração (uma das crianças saiu do país) e ficou um grupo de dez crianças 

do sexo feminino e três do sexo masculino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - O grupo da sala B (fonte própria) 
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A sala de jardim de infância  sala B é frequentada por crianças de idades compreendidas 

entre os 3 e 6 anos, ou seja, uma sala heterogénea na idade do Pré-Escolar e a Educadora tem 

como preocupação prepará-las para a próxima etapa, o 1º Ciclo. 

Vygotsky (1991) formulou o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), 

onde é possível compreender o desenvolvimento que a criança virá a alcançar num futuro 

próximo, uma vez que, o autor defende que o que as crianças conseguem fazer hoje com o apoio 

de um par mais competente serão capazes de fazer, no futuro, de uma forma independente. O 

mesmo autor privilegia a interação com parceiros mais experientes. O facto de ter trabalhado com 

uma turma heterogénea, permitiu-me observar que as próprias crianças sejam vistas como 

recursos de instrução, sendo estas a ensinarem os colegas. A interação entre crianças de idades 

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

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

O Ministério da Educação (2016, p.35) considera que a interação entre crianças em 

momentos diferentes de desenvolvimento e com saberes diversos é facilitadora do 

desenvolvimento e da aprendizagem. Assim para dar resposta a estes grupos heterogéneos é 

fundamental ter em conta a individualidade de cada criança, respeitar as etapas de 

desenvolvimento em que elas se encontram, os seus ritmos próprios e acima de tudo dar resposta 

às suas necessidades e interesses para proporcionar um desenvolvimento global e harmonioso de 

cada criança. Na sala B, a primeira prioridade da Educadora Cooperante, é a de inserir as crianças 

de três anos no grupo de quatro e cinco anos, apenas dividindo-os por faixas etárias em atividades 

mais orientadas, ainda assim, permitindo os mais velhos auxiliarem os mais novos, ou seja, há 

momentos em que o grande grupo por vezes é subdividido em pequenos grupos de trabalho, dada 

a diferença do seu desenvolvimento em determinadas atividades. Desta forma, permite-se 

trabalhar de acordo com o desenvolvimento de cada grupo e de cada criança, mas também 

fomentar a entreajuda, o sentido de responsabilidade, partilha de ideias e de saberes de todo o 

grande grupo. Através deste tipo de responsabilidade as crianças mais velhas sentem-se 

responsáveis e importantes porque ajudam as mais novas nas diferentes tarefas e a crescer, 

aumentando a sua autoestima, corroborando com Dias e Bhering (2005, p. 24) Em se tratando de 

um contexto de idades diferenciadas, a criança mais velha assume este estatuto de mais 

competente, mais experiente, na medida em que o seu próprio desempenho contribui para o 

desempenho das dem Por outro lado, as crianças mais novas têm como modelo as mais 

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

processo ensino-aprendizagem. 

Ao abordar o desenvolvimento das crianças, a questão mais pertinente que poderá surgir 

será o que é um estádio?  Diversos autores definem estádio como uma fase ou um período 
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através do qual se pretende determinar onde é que uma criança se encontra, num determinado 

momento da sua evolução. Tavares e Alarcão (1985, p. 33) definem como: uma fase ou período 

de desenvolvimento através do qual se pretende determinar onde é que uma criança ou um 

adolescente está, num dado momento da sua evolução. O estádio insere-se no tempo como uma 

determinada fase do desenvolvimento humano, mas não assenta necessariamente no conceito de 

idade. O estádio pressupõe, por parte do sujeito, uma determinada estrutura que lhe permita 

realizar um determinado número de tarefas ou actividades que, sem a sua aquisição, não seriam 

possíveis. 

Piaget (1967) distinguiu quatro grandes estádios/períodos no desenvolvimento das 

estruturas cognitivas, intimamente relacionados com desenvolvimento da afetividade e da 

socialização da criança: estádio da inteligência sensório-motor (até, aproximadamente, os 2 anos); 

estádio da inteligência simbólica ou pré-operatória (dos 2 aos 7-8 anos); estádio da inteligência 

operatória concreta (dos 7-8 aos 11-12 anos); e estádio da inteligência formal (a partir, 

aproximadamente, dos 12 anos). 

O período que irei especificar mais é o pré-operatório, visto ter sido nestas idades que 

trabalhei. Este realiza a transição entre a inteligência propriamente sensório-motor e a inteligência 

representativa. Essa passagem não ocorre através de mudança abrupta, mas de transformações 

lentas e sucessivas. Ao atingir o pensamento representativo, a criança precisa reconstruir o objeto, 

o tempo, o espaço, as categorias lógicas de classes e relações nesse novo plano da representação. 

 Tal reconstrução estende-se dos dois aos doze anos, abrangendo os estádios pré-

operatório e operatório concreto. O advento da capacidade de representação vai possibilitar o 

desenvolvimento da função simbólica, principal aquisição deste período, que assume as suas 

diferentes formas  a linguagem, a imitação diferida, a imagem mental, o desenho, o jogo 

simbólico  compreendidas como diferentes meios de expressão daquela função. 

Segundo Piaget, a passagem da inteligência sensório-motor para a inteligência 

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

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

quando a criança -de-

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

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

tornando possível a elaboração do pensamento representativo. 

Entre os 2 e os 5 anos, aproximadamente, a criança adquire a linguagem e forma, de 

alguma maneira, um sistema de imagens. Entretanto, a palavra não tem ainda o valor de um 

conceito; ela evoca uma realidade particular ou seu correspondente imagístico. Tendo que 

reconstruir o mundo no plano representativo, ela o reconstrói a partir de si mesma. O 
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egocentrismo intelectual está no auge no decurso dessa etapa. A dominação do pensamento por 

imagens encerra a criança em si mesma. 

Para Papalia, Olds e Feldman (2006), as crianças com que nós trabalhamos e criamos 

laços afetivos encontram-se na segunda infância esta carateriza-se em três domínios diferentes: o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tive o privilégio de observar que as crianças da sala B são autónomas nas suas rotinas 

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

que tem alguma dificuldade e iria ser sinalizada para averiguação das suas necessidades 

educativas, pelos especialistas. No decorrer das atividades, espontâneas ou planificadas, de forma 

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

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

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

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

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

o grupo, manifestando, assim, a necessidade de se evidenciar.  
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2.2. Escola Básica do Bonfim 

 Como foi já mencionado, a minha PES II decorreu na Escola Básica do Bonfim, figura 

12, que se situa na freguesia da Sé, no bairro do Bonfim, rua Dr. Santos Lucas, junto ao Seminário 

Maior da Diocese. É uma instituição de ensino primário da rede pública do Ministério da 

Educação e pertence ao Agrupamento de Escolas Afonso Albuquerque da Guarda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Escola Básica do Bonfim (fonte Google) 
Fonte:http://blogueexpressao.blogspot.com/2014/12/rankings-escola-basica-do-1-ciclo-do.html, 

consultado no dia 20 de novembro de 2018. 

 

A instituição funciona num edifício centenário, inaugurada no ano de 1945 e remodelada no 

ano 2003. A remodelação teve como objetivo a adição de mais um piso através da reabilitação do 

sótão, passado a usufruir de três pisos para a atividade de ensino. 

O edifício subdivide-se em três pisos separados por uma escadaria que dá acesso a cada 

um deles. No primeiro piso podemos encontrar um hall de entrada, o salão polivalente (figura 

16), uma copa (figura 15), uma sala destinada à papelaria (figura 14), WC para os alunos, um WC 

para deficientes, uma Biblioteca escolar e as salas do 1º e do 2º ano. No segundo piso encontra-

se a sala do 3º ano e a sala do 4º ano e, no terceiro piso, a sala de reuniões, a sala de informática, 

um WC para adultos e uma sala de arrumos. 

No espaço exterior, a escola usufrui de um pátio vedado, um campo de futebol, um campo 

de basquetebol e um espaço com algumas árvores. Este espaço é bastante acolhedor para a 

interação das crianças nos seus tempos de lazer e intervalos letivos. 

A Escola do Bonfim subdivide-se em quatro salas de aula, duas casas de banho 

individuais (sendo uma adaptada a deficientes), duas casas de banho coletivas, três salas de 

arrumos e uma para reuniões, uma biblioteca escolar, uma copa e um salão polivalente. A Escola 

possuí uma papelaria, com todo o material necessário para satisfazer as necessidades escolares. 
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No exterior, a Escola possui diversas temáticas desportivas e de lazer, entre as quais, um parque 

de jardim, um parque para jogos, e um parque para jogos de basquetebol.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Armários para arrumação de                Figura 14 - Zona da papelaria (fonte própria) 

bens dos alunos (fonte própria) 

 

 

 

 

   Figura 15 - Sala das assistentes operacionais/ copa 

 (fonte própria) 

 

 

 

     Figura 16 - Salão polivalente (fonte própria) 
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    Figura 17 - Sala de informática (fonte própria)             Figura 18 - Sala de reuniões (fonte própria) 

 

 

2.2.1. Recursos humanos 

A Escola Básica do Bonfim é frequentada por cento e dois alunos, com idades entre os 5 

e 11 anos. Os alunos estão sob a responsabilidade de quatro professoras titulares de turma: 

 Isabel Marques Gaspar, docente do 1º ano; 

 Maria do Carmo Gonçalves, docente do 2º ano; 

 Ana Margarida Cardoso, docente do 3º ano; 

 Maria Isabel Leitão Saraiva de Almeida, docente do 4º ano. 

A lecionação da área de Língua Inglesa estava a cargo da docente Anabela Fernandes, no 

ensino especial a docente Isabel Bárbara e no apoio educativo os docentes Jorge Elias e Luís 

Teixeira. 

Relativamente ao corpo não docente (assistentes operacionais), trabalham na escola 

Isabel Maria Pereira Barbeira Teixeira, Isabel Maria Pereira Marcelino Nascimento e Sandra 

Maria Tomé Amado Marques. 

Relativamente às salas, são grandes, com boa iluminação e aquecimento, estão equipadas 

com material pedagógico, tem computadores e mobiliário adequado.  

Esta instituição tem muito boas condições e funciona muito bem, todos os espaços são 

adequados às necessidades dos alunos e podemos encontrar uma grande variedade de 

equipamentos e materiais. 
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Na biblioteca podemos encontrar uma grande quantidade de recursos tanto para 

professores como para alunos. 

Figura 21 - Quadro de escrita (fonte própria) 

 
Figura 22 - Quadro interativo (fonte própria) 

 

 

Figura 19 - Entrada para a sala de aula (fonte própria) 

 

 

 

 

Figura 20 - Sala de aula (fonte própria) 
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Figura 23 - Armário de arrumações (fonte própria) 

 

2.2.2. Caracterização da sala de atividades 

A sala de aula destinada aos trabalhos desta turma situa-se no 2º piso da instituição.  

Relativamente às condições físicas podemos distinguir os seguintes espaços: 

 Zona das secretárias e cadeiras (quinze mesas e vinte e oito cadeiras); 

 Zona da secretária do docente (uma mesa e duas cadeiras) 

 Zona do quadro (dois quadros magnéticos); 

 Zona do quadro interativo (um quadro interativo, um retroprojetor e uma caneta 

para o quadro interativo): 

 Zona da leitura (local onde há livros disponíveis para leitura espontânea dos 

alunos); 

 Zona de arrumação (três armários de arrumos). 

Um dos fatores estritamente necessários ao 1º CEB é a organização e a logística da sala 

de aula. Não menos importante, é necessário correlacionar a sala de aula e os docentes, de modo 

a facultarem os melhores métodos e condições de ensino. 

Para começar, antes da parte letiva, as salas de aula devem ter as condições necessárias 

de conforto para que os alunos tenham o máximo de vontade para aprender. A sala de aula não 

deve ser interpretada apenas como um sítio onde os alunos tenham aulas, mas também como um 

auxiliar ao pessoal docente, como por exemplo, a afixação nas paredes de métodos de 

aprendizagem. 

É de destacar que o espaço escolar deve ser acolhedor e prazeroso, deve trazer a sensação 

de abrigo que possibilite outras sensações de autoconfiança, como o bem-estar. 
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Quanto à organização das salas, Barbosa e Horn (2001) afirmam ser fundamental que se 

considere a sala como parte integrante da ação pedagógica e destacam que são fatores 

determinantes desta organização o número de crianças, as faixas etárias, as características do 

grupo e a parceria entre professores e aluno. A organização adequada do espaço e dos materiais 

disponíveis na sala de aula será fator decisivo na construção da autonomia intelectual e social das 

crianças.  

 

2.2.3. Caracterização socioeconómica e psicopedagógica do grupo 

A turma com a qual tive o privilégio de estagiar foi a do 4º ano de escolaridade e a 

cooperante foi a professora Isabel Leitão. Este grupo é constituído por vinte e quatro alunos, 14 

meninos e 10 meninas, com idades compreendidas entre os 9 e 10 anos. A maior parte dos alunos 

tem um irmão, dois alunos têm dois irmãos, um aluno três irmãos e cinco são filhos únicos.  

Em relação à caraterização socioeconómica dos pais dos alunos, pude analisar que num 

total de 47 pais, vinte e cinco possuem formação superior, sendo ligeiramente um pouco mais de 

metade dos encarregados de educação. 

Relativamente ao aproveitamento da turma, existem alunos com algumas dificuldades e 

outros muito bons, no entanto todos transitaram de ano. 

De modo geral, o comportamento dos alunos é bom, no entanto, têm de estar 

permanentemente ocupados, caso contrário, distraem-se. Contudo, são alunos empenhados e 

interessados, têm de estar sempre a trabalhar, se não começam a fazer muito barulho e na 

brincadeira. No entanto, conseguimos utilizar alguns recursos lúdicos e materiais manipuláveis. 

Nesta turma, existem crianças que são medicadas devido a problemas de hiperatividade. 

Ainda assim, duas alunas que se ausentavam da sala em algumas atividades. Uma das alunas é 

devido ao facto de ter outra nacionalidade, venezuelana, logo esta necessita de apoio através do 

auxílio de Professora de Português  Língua Não Materna. Relativamente à outra aluna, esta tem 

dislexia, por isso é acompanhada por uma Professora de Ensino Especial.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Capítulo II  
Descrição do Processo da Prática de Ensino 

Supervisionada 
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Descrição do processo da PES 

 A PES desempenha um papel muito importante na formação de docentes, uma vez que 

proporciona um contacto com diferentes modalidades de ensino, para além de ligar a teoria à 

prática, permitindo assim utilizar os conhecimentos que foram adquiridos ao longo do percurso 

académico.  

Segundo Pimenta e Lima (2012, p.33), o estágio sempre foi identificado como prática 

dos cursos de formação de profissionais, em contraposição à teoria. Não é raro ouvir, a respeito 

dos alunos que concluem seus cursos, como referencias 

prática a teoria é outra .  

A PES (I e II) são as unidades curriculares, que estão no plano de estudos do 2.º ano do 

Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, tendo como objetivo 

proporcionar o contacto com as diferentes realidades escolares. Esta unidade curricular teve duas 

fases distintas: a observação das práticas dos docentes cooperantes e a a intervenção do aluno 

estagiário nestes contextos. 

A PES I e II, como já referi anteriormente, foi desenvolvida na cidade da Guarda, no ano 

letivo 2017/2018, com crianças da Educação Pré-escolar e do 1.º CEB. A PES I foi realizada no 

Centro Escolar da Sequeira, com um grupo heterogéneo de 12 crianças, e a PES II na Escola 

Básica do Bonfim, com uma turma de 24 alunos.   

As minhas práticas começaram pela observação ativa, no qual aprendemos técnicas e 

interagimos com as crianças, entrando gradualmente nas rotinas das mesmas. 

A observação constitui-se como um fator crucial na atividade de um professor. De acordo 

com Oliveira - Formosinho (2002, p.170) a observação implica e pressupõe um trabalho de 

análise das principais componentes de uma percepção, e um trabalho de relação e/ou integração 

dessas mesmas componentes. 

Depois de duas semanas de observação, iniciámos as semanas de regência, começamos a 

ser autónomas, a elaborar as planificações semanalmente, a decidir as atividades que íamos 

colocar em prática e a liderar o grupo. 

De acordo com Silva (2013) a planificação é um importante auxiliar da prática 

pedagógica, contribuindo para o sucesso do processo ensino-aprendizagem, uma vez que permite 

ao docente fazer uma previsão do que poderá ser a sua aula, definindo o conjunto de objetivos, 

conteúdos, experiências de aprendizagem, assim como a avaliação. 

A planificação é o modo mais eficaz que cada docente tem de preparar o seu trabalho, 

organizar o tempo das suas aulas e garantir uma melhor aprendizagem por parte dos seus alunos. 
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Bento (2003, pp. 15-16) defende que a planificação é o elo de ligação entre as pretensões, 

imanentes ao sistema de ensino e aos programas das respetivas disciplinas, e a sua realização 

prática. É uma atividade prospetiva, diretamente situada e empenhada na realização do ensino 

 

A Educação Pré-escolar e o Ensino do 1.º CEB são fundamentais para o desenvolvimento, 

educação e aprendizagem das crianças. 

De seguida, vou apresentar a descrição dos dois momentos de estágio, PES I e PES II. 
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1.1. Experiência de Ensino e Aprendizagem na Educação Pré-escolar 

A educação pré-escolar é um contexto de socialização em que a 

aprendizagem se contextualiza nas vivências relacionadas com o 

alargamento do meio familiar de cada criança e nas experiências 

relacionais proporcionadas. Este processo educativo realiza-se num 

determinado tempo, situa-se num espaço que dispõe de materiais 

diversos e implica a inserção da criança num grupo em que esta interage 

com outras crianças e adultos. (ME, 2016, p.24). 

 

O estágio da PES I decorreu no Centro Escolar da Sequeira, com a supervisão da Prof. 

Cooperante, Educadora Francisca Oliveira e da Prof. Dra. Filomena Velho.  

A PES I teve duração de catorze semanas, durante estas semanas adquirimos diversas 

técnicas e desenvolvemos diferentes atividades com o grupo, tendo sempre em conta as faixas 

etárias. 

As práticas pedagógicas foram realizadas em três dias da semana (segunda-feira, terça-

feira e quarta-feira), das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00. 

As duas primeiras semanas serviram para nos enquadrar na instituição, observarmos as 

rotinas e interagirmos pontualmente com as crianças. 

Segundo o ME (2016, p.11) observar o que as crianças fazem, dizem e como interagem 

e aprendem constitui uma estratégia fundamental de recolha de informação. 

A partir da terceira semana, a educadora cooperante deu-nos autonomia, dirigimos o 

grupo, escolhendo as atividades que pretendíamos realizar ao longo da semana. Desta forma, foi-

me permitido colocar em prática o que fui adquirindo ao longo do meu percurso académico, 

escolher as estratégias mais adequadas, permitindo também aperceber-me das dificuldades que 

um educador pode enfrentar.  

Uma vez por semana, a educadora cooperante marcava uma reunião para falarmos do 

estágio, onde salientava os aspetos positivos e negativos das nossas práticas, ajudando sempre a 

contornar os aspetos negativos para melhorarmos e informava-nos sobre o tema que iríamos 

abordar na semana seguinte. 

Planificar as atividades das semanas de regência é fundamental, assim posso gerir as 

atividades e temas a abordar, refletindo sempre nas minhas práticas. 

Segundo Perraudeau (2006), a reflexão leva o professor a dizer: compreendo aquilo que 

fiz. O resultado da reflexão leva o professor a dizer sei que posso fazer de maneira diferente. Estas 

duas abordagens são dois apoios complementares da tomada de consciência. Contribuem para a 

passagem do saber em ato para um saber refletido. 
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Nestes termos, podemos acrescentar que planificar é determinar o que deve ser ensinado, 

como deve ser ensinado e o tempo que se deve dedicar a cada conteúdo e prever estratégias para 

a aquisição e a aprendizagem eficazes por partes dos alunos. 

Na perspetiva de Monteiro (2001) citado por Alvarenga (2011, p.23), planificação 

docente significa organizar no tempo e no espaço, em doses de rentabilidade, as determinantes 

dos programas, considerados, em função das ambiências concretas e especificidades inerentes 

as linhas estratégias mais adequadas. 

A planificação pode ser comparada a um mapa de estradas, que nos indica o caminho 

para chegarmos a determinado destino. Contudo, temos de saber para onde queremos ir, pois só 

assim podemos traçar o nosso percurso. No ensino também é preciso saber o que pretendemos 

enquanto professoras, para onde devem caminhar os alunos, como os devemos conduzir em 

determinado sentido. Sem estas indicações a nossa prática poderá falhar e o nosso objetivo não 

ser cumprido. 

As atividades realizadas tiveram como base as indicações da educadora e também no 

documento que direciona a Educação Pré-Escolar (OCEPE). 

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 (MP 2016, p.5). 

 

Este documento tem um papel fundamental para os educadores, tanto na seleção como na 

planificação das atividades a desenvolver. 

As planificações são fundamentais, mas antes disso temos de ter noção de que existem 

m  

Segundo o MP (2016, p.29):  

O tempo educativo tem uma distribuição flexível, embora corresponda a 

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

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

modo, uma rotina que é educativa porque é intencionalmente planeada 

pelo/a educador/a e porque é conhecida pelas crianças que sabem o que 

podem fazer nos vários momentos e prever a sua sucessão, tendo a 

liberdade de propor modificações. Nem todos os dias são iguais, as 

propostas do/a educador/a ou das crianças podem modificar o quotidiano 

habitual. 
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Ainda assim, é fundamental existir uma rotina, pois esta serve de referência temporal. 

Assim, as crianças conseguem compreender o antes, o presente e o depois, facilitando a sua 

organização. Segundo Pereira (2014, p.13): 

A rotina fomenta o desenvolvimento de competências sociais (autoestima positiva, auto-

org construção da 

autonomia. Ajuda as crianças a tornarem-se responsáve

comportamentos e atitudes 

ap  

Desta forma, considero que a rotina é um aspeto bastante importante para impulsionar a 

autonomia nas crianças, uma vez que, ao reconhecerem o que vem antes ou depois, mais 

facilmente realizam uma tarefa autonomamente. 

No que concerne à rotina diária, esta refere-se às diferentes etapas do dia numa sala, ou 

seja, os momentos chave ao longo do dia, que se repetem todos os dias. 
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Rotina diária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Diferentes etapas do dia numa sala de atividades (fonte própria) 
 

Para além da rotina diária, também é importante ter uma rotina semanal. Esta diz respeito 

aos momentos/tarefas que são realizados em dias específicos da semana, e que se repetem 

semanalmente. Muitas das vezes estes momentos-chave da semana estão ligados às áreas de 

conteúdo a abordar, podendo cada dia ser dedicado a uma área específica. Parte da informação 

apresentada nesta secção foi facultada pela Professora Cooperante. 

A organização da rotina diária e do espaço contribui para o desenvolvimento da 

a 

independente e de assumir a responsabilidade das mesmas. O educador apresenta um papel 

importante face à promoção da autonomia, na medida em que encontra estratégias de atuação que 

irão favorecer a aprendizagem das crianças. Neste sentido, possibilita que as crianças realizem 

determinadas tarefas sozinhas, o que contribui para a construção da aprendizagem ativa das 

mesmas. Segundo Figueiredo (2004, p.66): 

Através da rotina, a criança terá oportunidade de explorar, de se auto-organizar, de ser 

autónoma, de realizar uma utilização funcional dos recursos disponíveis e de tomar decisões. 

 

Acolhimento

Jogos livres

Cantar os bons 
dias e marcar as 

presenças

Atividades 
planeadas ou 

livres

Intervalo
Atividades 

planeadas ou 
livres

Almoço

Atividades 
planeadas ou 

livres 

Saída



 

33 

 

Tabela 1 - Rotina semanal numa sala de atividades (fonte Professora Cooperante) 

 

 

Durante o meu estágio, quando chegava ao jardim de infância, ia ter com as crianças à 

sala de acolhimento para levá-las para a sala de atividades. Quando chegávamos à sala, as crianças 

iam para o espaço de jogos de mesa até às 09h30, depois dirigíamo-nos para o cantinho das 

presenças, no qual as crianças cantavam a cançã

relembravam as atividades realizadas no dia anterior, registávamos o estado do tempo e 

conversávamos um bocado até à hora do lanche da manhã. 

Depois das crianças regressarem do refeitório, sentavam-se nas mesas de trabalho, 

fazíamos uma pequena introdução daquilo que íamos trabalhar, posteriormente distribuíamos as 

atividades e realizávamos as mesmas com as diversas crianças. 

Por volta das 11h55, as crianças formavam uma fila para ir à casa de banho e depois 

almoçavam e brincavam. 

Para Gomes (2010, p. 45), mais do que uma ferramenta, o brincar é uma condição 

essencial para o desenvolvimento da criança. Ao brincar a criança desenvolve a atenção, a 

memória, a imitação, explora e reflete sobre a realidade e a cultura do mundo onde está inserida. 

Assim para este autor, o brincar é essencial na medida em que permite à criança 
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conhecer, a fazer, a conviver e, sobretudo, a ser. Para além de estimular a curiosidade, a 

confiança e a autonomia, proporciona o desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da 

concentração e da atenção (p. 46). 

Pelas 14h, íamos buscar as crianças à sala de acolhimento e dirigíamo-nos para a sala de 

atividades. As crianças que não tinham acabado a atividade que começaram no período da manhã 

sentavam-se nas mesas de trabalho, as restantes crianças iam para os vários cantinhos. Quando 

acabassem, juntávamos as crianças nas mesas de trabalho e faziam outra atividade orientada.  

Por volta das 15h30, recolhíamos as atividades e as crianças iam para os para os diversos 

cantinhos. Às 15h50 sentávamo-nos todos juntos para fazermos uma reflexão do dia. Por fim, às 

16h as crianças formavam uma fila para ir à casa de banho e depois dirigiam-se para a sala de 

acolhimento.  

Para além das atividades planeadas, as crianças frequentavam aulas coadjuvadas das 

diversas expressões, lecionadas por professores externos à instituição. Neste âmbito, segunda-

feira as crianças frequentavam as aulas de Expressão musical, quarta-feira, Educação Física e 

quinta-feira tinham sessão de Expressão dramática. 

Além dos momentos de rotina, que eram obrigatórios, as planificações abrangiam 

também as áreas de conteúdo que se abordavam com a realização das atividades selecionadas. 

O tratamento das diferentes áreas de conteúdo baseia-se nos 

fundamentos e princípios comuns a toda a pedagogia para a educação 

de infância, pressupondo o desenvolvimento e a aprendizagem como 

vertentes indissociáveis do processo educativo e uma construção 

articulada do saber em que as diferentes áreas serão abordadas de 

forma integrada e globalizante. (ME, 2016, p. 35). 

 

Este documento orientador está organizado em três Áreas de Conteúdo: a Área de 

Formação Pessoal e Social, a Área de Expressão e Comunicação e a Área de Conhecimento do 

Mundo. Apesar das áreas de conteúdo estarem separadas, devem ser trabalhadas de forma 

transversal, para que haja interdisciplinaridade, pois todas elas são um meio de relação e obtenção 

de informação. De acordo com Marchão (2012, p.38), tendo por base Vasconcelos e Assis (2008) 

refere que, as Orientações Curriculares decorrem no âmbito de uma matriz socioconstrutivista, 

em que se procura relacionar as diferentes áreas de conteúdo contextualizando-as e entendendo 

que é só através das interacções com os outros que a identidade da criança se pode construir.  

O educador deve fazer com que exista uma interligação entre as diferentes áreas, 

contextualizando-as de acordo com o ambiente educativo, com o intuito de contribuir para uma 
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aprendizagem global, despertando a curiosidade das crianças e o seu espírito crítico, tornando-as 

bons cidadãos, responsáveis e autónomos. 

A área de Formação Pessoal e Social tem um carácter transversal mais evidente, por estar 

presente em todo o processo educativo, devido à forma como as crianças se relacionam consigo 

próprias, com os outros e com o mundo, num processo de desenvolvimento de atitudes, valores, 

disposições, que constituem as bases de uma aprendizagem bem-sucedida ao longo da vida e de 

uma cidadania autónoma, consciente e solidária (ME, 2016, p.37).  

Esta está relacionada com todas as áreas de conteúdo e pretende-se que as crianças 

participem ativamente na sua própria aprendizagem, mobilizando um conjunto de processos, 

experiências e saberes, permitindo-lhes resolver os seus próprios problemas, desenvolvendo a 

autonomia e a criatividade. 

Ao longo do estágio, esta área foi sempre abordada, tanto nas rotinas, como nas atividades 

e nas brincadeiras. Sempre que contamos uma história, que dinamizamos uma sessão de música, 

ou mesmo um diálogo com as crianças, estamos a trabalhar a prática de boas ações, educando na 

promoção de valores, tais como a amizade, respeito, a igualdade de género, entre outras. 

Relativamente à Área da Expressão e Comunicação, esta distingue-se das restantes por 

estar dividida em vários domínios.  

 A Área de Expressão e Comunicação é a única em que se distinguem 

diferentes domínios, que se incluem na mesma área por terem uma 

íntima relação entre si, por constituírem formas de linguagem 

indispensáveis para a criança interagir com os outros, exprimir os seus 

pensamentos e emoções de forma própria e criativa, dar sentido e 

representar o mundo que a rodeia. (ME, 2016, p. 47). 

 

Nesta área, podemos encontrar domínios como a Educação Artística, a Educação Física, 

a Linguagem Oral e Abordagem à Escrita e a Matemática. Ainda que sejam distintos, e à 

semelhança do que ocorre com todas as áreas de conteúdo, estes domínios devem ser abordados 

de forma articulada, a fim de proporcionar às crianças aprendizagens mais completas. 

Relativamente ao domínio da Educação Artística, as diferentes linguagens artísticas, tais 

como as artes visuais, jogo dramático/teatro, música e dança, são meios de enriquecer as 

possibilidades de expressão e comunicação das crianças. 

Na educação artística, a intencionalidade do/a educador/a é essencial 

para o desenvolvimento da criatividade das crianças, alargando e 

enriquecendo a sua representação simbólica e o seu sentido estético, 

através do contacto com diversas manifestações artísticas de diversas 
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épocas, culturas e estilos, de modo a incentivar o seu espírito crítico 

perante diferentes visões do mundo (ME, 2016, p.51) 

 

No decorrer do meu estágio, as crianças mostravam-se sempre empenhadas e interessadas 

em aprender novas técnicas e a manipular novos materiais. 

As crianças têm prazer em explorar e utilizar diferentes materiais que 

lhes são disponibilizados para desenhar ou pintar, cabendo ao/a 

educador/a alargar as suas experiências, de modo a desenvolverem a 

imaginação e as possibilidades de criação. Assim, é importante que as 

crianças tenham acesso a uma multiplicidade de materiais e 

instrumentos (papel de diferentes dimensões e texturas; tintas de várias 

cores; diferentes tipos de lápis como pastel seco, carvão, etc, barro, 

plasticina e outros materiais moldáveis; etc.). (ME, 2016, p.51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Introdução de uma nova técnica de pintura (fonte própria) 
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Figura 26 - Técnica do pontilhismo (fonte própria) 
 

A Expressão Dramática, tanto era abordada nas aulas coadjuvadas, como também estava 

presente durante as brincadeiras, a narração de histórias com fantoches, através de atividades 

preparadas pelas alunas estagiárias e através de dramatizações que as crianças faziam e nós 

também.  

Segundo Sousa (2003), a expressão dramática, enquanto atividade para a criança é uma 

forma de brincar, que decorre de situações da vida real, onde, nomeadamente, transparece o 

mundo das suas vivências e a sua cultura. É um dos recursos mais valiosos, completos e 

complexos da educação. É através da expressão dramática que a criança cria um mundo todo seu, 

num contexto de imaginação, criatividade e fantasia, identificando-se com a personagem ou 

situação a que brinca. 

Assim, a expressão dramática é um espaço onde múltiplas linguagens, de forma 

intencional, confluem para a criação de situações de expressão de sentimentos, ideias, crenças, 

no contexto educacional.  

De acordo com Melo (2005), esta abordagem valoriza como aspetos principais o 

desenvolvimento, a aprendizagem e a competência do indivíduo, onde transversalmente com a 

expressão dramática, é convocada a expressão musical, a expressão plástica e a dança. 

No decorrer do meu estágio utilizamos vários recursos da expressão dramática, desde a 

utilização de fantoches a dramatizações. 
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Figura 27 - Dramatização da história de S. Martinho (fonte própria) 

 

A criança na idade pré-escolar naturalmente imita situações e pessoas, faz de conta que é 

isto ou aquilo, manifestando sentimentos, emoções e opiniões. As atividades de expressão 

dramática proporcionam a oportunidade de a criança brincar a sério, apelando às suas vivências 

decorrentes da sua vida real. Assim, a brincar ao faz-de-conta, a criança projeta o seu mundo 

sociocultural, constrói, nomeadamente, conhecimento, signos, conceitos sobre o seu próprio 

corpo, espaço, tempo, objetos e relações com o outro. É por intermédio da expressão dramática 

que a criança pode realizar-se, criando tudo o que quiser num mundo que é só seu, imaginando 

por si e onde é soberana, podendo desempenhar todas as funções e realizar tudo quanto deseja 

(Sousa, 2003, p.37).  

Assim, é através deste tipo de atividades que a criança se amplia, satisfaz-se, desenvolve 

a sua personalidade e desenvolve o seu potencial. 

Tal como as outras áreas, a área da Expressão Musical esteve, todos os dias de estágio, 

presente, quer nos momentos de rotina, quer através de canções temáticas.  

A música está presente na vida das crianças desde muito cedo e todas já 

tiveram oportunidades de contactar com diferentes formas musicais. A 

abordagem à Música no jardim de infância dá continuidade às emoções 

e afetos vividos nestas experiências, contribuindo para o prazer e bem-

estar da criança. Esta abordagem integra-se nas vivências e rotinas da 

sala, valoriza os interesses e as propostas das crianças, no 

desenvolvimento de uma prática do 

experimentar e criar música e ambientes sonoros. Pressupõe, assim, uma 

prática sistemática e contínua, com uma intenção específica, 

direcionada para um desenvolvimento progressivo das competências 
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musicais da criança e o alargamento do seu quadro de referências 

artísticas e culturais. (ME, 2016, p.58) 

 

A Expressão Musical participa em todas as áreas de aprendizagem, incluindo o domínio 

psicomotor (desenvolvimento de competências), o domínio cognitivo (aquisição de 

conhecimento), e também, de uma forma particular e significativa, o domínio afetivo, incluindo 

a apreciação musical e a sensibilidade. 

Através da música e das suas diferentes formas de expressão é estimulada a criatividade 

e fomentada uma atitude positiva em relação à escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 -Festa de Natal (fonte própria) 

 

Em relação à Educação Física, é um fator essencial e indispensável ao desenvolvimento 

global e uniforme da criança. 

O domínio da Educação Física relaciona-se com a área de Formação 

Pessoal e Social, pois contribui para o desenvolvimento da 

independência e autonomia das crianças e das suas relações sociais, 

constituindo ainda uma ocasião de promover estilos de vida saudável, 

ao fomentar a prática regular do exercício físico e o contacto com a 

natureza. Articula-se assim com o Conhecimento do Mundo e também 

com outros domínios da Área de Expressão e Comunicação, estando 

relacionada com a Educação Artística, nomeadamente com a Dança e a 

Música, pois favorece a vivência de situações expressivas e de 

movimento criativo utilizando imagens, sons, palavras e 

acompanhamento musical. Tem ainda ligação com a Linguagem Oral 
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(identificação e designação das diferentes partes do corpo) e com a 

Matemática (representação e orientação no espaço).(ME, 2016, p.48) 

 

A Educação Física permite desenvolver: trocas afetivas; um saber corporal, que inclui as 

dimensões do movimento; habilidades motoras além das dimensões cinéticas, que levem a criança 

a aprender a conhecer o próprio corpo e a se movimentar expressivamente; habilidades motoras 

finas no desenho, pintura, modelagem, recorte e colagem, nas atividades de escrita; apropriação 

da linguagem corporal; simplificação da comunicação e expressão de ideias; possibilita a 

exploração do mundo físico e o conhecimento do espaço; perceções rítmicas, estimulando novas 

reações, através dos jogos corporais, das danças, entre outras. 

O domínio da Linguagem Oral assume um papel relevante no desenvolvimento da 

criança. A comunicação é vital no desenvolvimento da criança, implicando a participação ativa 

de ambos os interlocutores, isto é, da criança e do adulto, e requerendo oportunidades 

comunicativas e a existência de múltiplas razões que levem ao desejo e à necessidade de 

comunicar. 

Quando as crianças convivem em ambientes verbalmente estimulantes, aprendem novos 

conceitos, alargam o vocabulário, adquirem um maior domínio da expressão oral e aprendem a 

ter prazer em brincar com as palavras, inventar sons e descobrir as relações entre essas mesmas 

palavras. 

Como defende Sim-Sim, Silva e Nunes (2008, p. 35) é importante escutar as crianças, 

conversar com elas, criar espaços para o diálogo, estimular a expressão oral e o desejo de 

comunicar favorecem o desenvolvimento da competência comunicativa, em geral, e o 

desenvolvimento da linguagem oral, em particular. 

É de salientar a relevância da intencionalidade do educador relativamente ao 

desenvolvimento da linguagem oral, aproveitando todos os momentos da rotina diária, para 

proporcionar diversos tipos de interação, criando ocasiões de comunicação distintas de modo a 

fomentar um processo de desenvolvimento da linguagem oral das crianças rico, de forma lúdica 

e motivadora não só na sala de atividades, mas com toda a comunidade educativa. 

Em relação ao domínio da Matemática, o educador tem um papel fulcral. O 

desenvolvimento de noções matemáticas inicia-se muito precocemente e, na educação pré-

escolar, é necessário dar continuidade a estas aprendizagens e apoiar a criança no seu desejo de 

aprender. 

No jardim de infância, a aprendizagem das crianças requer uma 

experiência rica em matemática, ligada aos seus interesses e vida do dia 

a dia, quando brincam e exploram o seu mundo quotidiano. O/A 
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educador/a deverá proporcionar experiências diversificadas e 

desafiantes, apoiando a reflexão das crianças, colocando questões que 

lhes permitam ir construindo noções matemáticas e propondo situações 

problemáticas em que as crianças encontrem as suas próprias soluções 

e as debatam com as outras. (ME 2016, p. 77) 

 

Durante o meu estágio, averiguei que todos os dias pela manhã, antes de serem iniciadas 

as atividades, as crianças manipulavam diversos materiais didáticos, entre os quais, puzzles, jogos 

de construção, materiais que favorecem o envolvimento da criança na resolução de problemas, 

pois permitem a exploração, oferecendo múltiplas oportunidades para o desenvolvimento do 

pensamento e raciocínio matemático.  

Como preconiza Spodek (2002, p. 334), é importante que as crianças pequenas 

aprendam não apenas conteúdos matemáticos, mas que se envolvam nos processos matemáticos: 

procurando padrões, raciocinando acerca de dados, resolvendo problemas e comunicando as 

suas ideias e resultados. 

O envolvimento das crianças em situações matemáticas contribui não só para a sua 

aprendizagem, como também para desenvolver o seu interesse e curiosidade pela matemática. 

Segundo Castro e Rodrigues (2008), o modo como este domínio é trabalhado na Educação 

Pré-Escolar é de extrema importância, dado que o desenvolvimento Matemático de uma criança 

nesta idade condiciona o sucesso das aprendizagens futuras. 

Os jogos matemáticos são utilizados no ambiente escolar como um recurso didático capaz 

de promover um ensino e aprendizagem mais dinâmico, que possibilita trabalhar o formalismo 

próprio da Matemática de uma forma atrativa e desafiadora, ou seja, pode ser considerado uma 

boa ferramenta na resolução de problemas matemáticos. A aprendizagem através de jogos, como 

dominó, memória, LEGO e outros permite que a criança faça da aprendizagem um processo 

interessante e até divertido. 

O ato de brincar e, por extensão, o uso de jogos de tabuleiro como uma 

ferramenta para introduzir o ato de brincar, adquirem grande 

importância nas relações sociais, assim como na satisfação pessoal das 

pessoas inseridas numa sociedade com direitos e deveres. A brincadeira 

através de um jogo de tabuleiro pode ajudar na prevenção de situações 

de stress e de solidão, mas também pode atuar na melhoria da 

capacidade de atenção e memorização. (Tadeu & Lopes, 2015) 
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Figura 29 - Momento de realização de jogos de mesa (fonte própria) 

 

É fundamental que as capacidades matemáticas sejam introduzidas e desenvolvidas  

Nesse sentido, ao longo do estágio, trabalhámos a matemática e incentivávamos as 

crianças para utilizarem os vários materiais que existiam na sala, de modo a explorarem as suas 

potencialidades e a desenvolverem as suas capacidades. 

Por fim, temos a área do Conhecimento do Mundo que surge, quando a criança aprende 

sobr ntacto direto com o meio, explorando-o e procurando saber sempre 

mais. Esta é uma área que está presente em tudo o que a criança aprende. Toda e qualquer 

aprendizagem está relacionada com o conhecimento sobre o mundo. 

A área do Conhecimento do Mundo enraíza-se na curiosidade natural da 

criança e no seu desejo de saber e compreender porquê. Esta sua 

curiosidade é fomentada e alargada na educação pré-escolar através de 

oportunidades para aprofundar, relacionar e comunicar o que já 

conhece, bem como pelo contacto com novas situações que suscitam a 

sua curiosidade e o interesse por explorar, questionar descobrir e 

compreender. A criança deve ser encorajada a construir as suas teorias 

e conhecimento acerca do mundo que a rodeia. (ME, 2016, p,88) 

 

Durante a PES conseguimos abordar sempre os temas a partir daquilo que as crianças 

sabiam, fomentando-lhes a curiosidade e o desejo de saber mais. 
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De todas as atividades realizadas ao longo da PES nesta área, destacamos experiência do 

arco-íris, pois nessa semana abordamos o tema inverno  e por coincidência estava sol e chuva 

ao mesmo tempo, então as crianças começaram a fazer questões acerca do arco-íris. Nós com a 

experiência conseguimos explicar e tirar as dúvidas às crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Descoberta de como aparece o arco-íris (fonte própria) 

 

De acordo com Gonçalves (2011), as experiências de aprendizagem relacionadas com a 

Área de Conhecimento do Mundo devem ser executadas de forma transversal, permitindo, 

simultaneamente, o enriquecimento das restantes áreas curriculares. 

No decorrer da PES I senti algumas dificuldades nas planificações e algum receio de 

falhar quando estava em frente à turma. As OCEPE são uma das principais ferramentas a que 

recorrermos, nesse sentido ao aprofundar a sua exploração, a elaboração das planificações torna-

se mais simples. 

No início do estágio sentia-me uma pessoa insegura, com medo de estar perante a turma, 

mas ao longo das semanas essa ansiedade foi diminuindo. 

Ao longo do estágio conseguimos fazer atividades novas e combinando com novas 

técnicas e ferramentas, ainda realizamos várias experiências, como: o arco-íris, (através de um 

recipiente com água, um CD e uma lanterna), os estados da água, as crianças ordenarem as 

imagens da história do menino Jesus e recontarem a história, fazerem o contorno do fantasma 

com o cotonete através do pontilhismo, entre outros. 

Posso afirmar que a PES I é muito importante, colocamos em prática o que aprendemos 

em teoria e aprendemos sempre coisas novas.  

. 
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1.2. Experiência de Ensino e Aprendizagem no 1º Ciclo do Ensino Básico 

A experiência da Prática de Ensino Supervisionada II decorreu na Escola Básica do 

Bonfim, com a supervisão da professora cooperante Isabel Almeida e das Prof. Dr. Elisabete 

Brito, Florbela Antunes e Urbana Cordeiro.  

O estágio realizou-se numa turma de 4.º ano, constituída por 24 alunos com 9 e 10 anos 

de idade, 10 do sexo feminino e 14 do sexo masculino. 

As práticas foram realizadas ao longo de três dias da semana, das 09h00m às 12h00m e 

das 14h00m às 16h00m. 

No primeiro dia eu e a minha colega de estágio fomos acompanhadas pela professora 

supervisora à instituição para que pudéssemos conhecer o espaço, o pessoal docente e não docente 

e a turma com que iríamos trabalhar. 

Durante a primeira semana de estágio, observámos as regências da professora cooperante 

e fomos, gradualmente, compreendendo o modo de funcionamento das aulas e tendo contacto 

com as crianças.  

Depois tivemos a possibilidade de ter uma semana de experiência, em que a docente 

cooperante permitiu-nos lecionar as diversas áreas de forma experimental, para nos começarmos 

a ambientar às rotinas escolares. As restantes 12 semanas foram da responsabilidade total das 

estagiárias, tendo lecionado, cada uma, 6 semanas de aulas.  

Nas semanas anteriores às regências, a docente estabelecia-nos os objetivos e conteúdos 

a incluir nos planos de aula, sendo da nossa responsabilidade a seleção das estratégias a utilizar. 

Durante as minhas semanas de prática tive de elaborar planificações diárias, tendo sempre 

em consideração as diferentes áreas disciplinares, os conteúdos, os descritores de desempenho, 

as competências, os objetivos, os recursos a utilizar e o tipo de avaliação. 

 A planificação é um importante colaborador da prática pedagógica, contribuindo para o 

sucesso do processo de ensino e aprendizagem, uma vez que permite ao professor fazer uma 

previsão do que poderá ser a sua aula, definindo o conjunto de objetivos, conteúdos, experiências 

de aprendizagem, assim como a avaliação dessas experiências.  

Zabalza (2000), ressalta que a planificação é um fenómeno de planear, de algum modo 

as nossas previsões, desejos, aspirações e metas num projeto que seja capaz de representar, dentro 

do possível, as nossas ideias acerca das razões pelas quais desejaríamos conseguir, e como 

poderíamos levar a cabo, um plano para concretizar.  

Nestes termos, podemos acrescentar que planificar é determinar o que deve ser ensinado, 

como deve ser ensinado e o tempo que se deve dedicar a cada conteúdo e prever estratégias para 

a aquisição e a aprendizagem eficazes por partes dos alunos. 
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Em todas as minhas semanas de regência, a professora referia os aspetos positivos como 

os aspetos a melhor nas minhas práticas. Estes momentos de diálogo foram importantes para a 

evolução das minhas práticas. 

Ao contrário do que acontece na Educação Pré-Escolar, no 1º Ciclo, cada área contém 

um Programa e Metas Curriculares com os conteúdos e objetivos pretendidos ao longo do ano, a 

partir dos quais cada professor elabora o seu próprio programa de formação, de acordo com aquilo 

que pretende trabalhar e da forma como o pretende lecionar. 

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 (ME, 2015, p.3). 

 

 Deste modo, no primeiro ciclo temos de ter em atenção a organização do tempo, tendo 

sempre por base a planificação diária consoante o horário da turma. 

No início do ano letivo, a docente, elaborou o horário semanal da turma, onde organizou 

as diversas disciplinas que constituem o currículo do 1.º Ciclo, respeitando a atribuição de uma 

carga horária de 25 horas semanais às disciplinas obrigatórias. Além destas disciplinas de 

Português, Matemática e Estudo do Meio, os alunos também tinham Educação para a Cidadania, 

as diversas Expressões (Educação Físico-Motara, Música, Dramática e Plástica) e Apoio ao 

Estudo. 

Durante o nosso estágio, nas semanas da minha regência, começava as aulas através de 

um pequeno diálogo, por exemplo, à segunda-feira cada criança falava do que fez no fim de 

semana, nos outros dias começávamos a relembrar o que tínhamos abordado no dia anterior. 

Tanto no 1.º Ciclo do Ensino Básico como ao longo da nossa vida a área de Português é 

muito importante, nesta área temos vários domínios: a Oralidade, a Leitura e a escrita, a Educação 

Literária e a Gramática. 

Valadares (2003) atribui à disciplina de Língua Portuguesa um papel central no currículo, 

porque todas as áreas disciplinares dela dependem, sobretudo ao nível da língua falada e escrita. 

A mesma autora faz referência ao incontestável contributo da disciplina de Língua 

Portuguesa na aquisição dos saberes em todas as áreas curriculares disciplinares, exercendo, deste 

modo, um papel relevante de oposição à fragmentação curricular. A Língua Portuguesa 

 

Na disciplina de Língua Portuguesa, ao nível do 1.º ciclo do EB, é fundamental o 

desenvolvimento de competências essenciais, base de todo o ensino e aprendizagem, por estas 

garantirem a cada aluno o seu desenvolvimento individual, pessoal e escolar. 
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A compreensão da linguagem oral permite a capacidade de atribuição de significados a 

discursos orais e de produção de cadeias fónicas munidas de significado e de acordo com a 

gramática da língua.  

A leitura é um processo interativo entre o leitor e o texto. O leitor reorganiza o significado 

do texto por meio da leitura efetuada. Esta competência permite transformar a informação escrita 

em conhecimento e promove o desenvolvimento do imaginário, do espírito crítico e do 

pensamento divergente.  

Valadares (2003) refere que toda a experiência escolar é uma experiência linguística e 

que os alunos necessitam de desenvolver capacidades para funcionar com a língua escrita e falada, 

assumindo, por esse motivo, como projeto transversal, todas as tarefas de educação linguística. 

Refere ainda que somos confrontados diariamente com críticas variadas acerca das dificuldades 

dos alunos no domínio da língua materna, considerando a fraca competência linguística um 

entrave ao sucesso dos alunos nas outras disciplinas. 

Durante o meu estágio, quase todas as aulas de língua portuguesa começavam com a 

leitura de um texto ou com o resumo do texto abordado na aula anterior. As leituras eram feitas 

de diversas maneiras, como por exemplo, muito rápidas, devagar, a rir, a chorar, entre outras. 

Sempre que era possível, os alunos faziam uma pequena dramatização do texto que 

estávamos a analisar. 

Em relação à área de matemática, esta é uma área que está presente no dia-a-dia, de 

inúmeras formas, e que contribui para a formação de cidadãos críticos, autónomos e aptos à 

resolubilidade de situações problemáticas do quotidiano. 

Segundo Tenreiro-Vieira (2010, p. 6), a matemática é, cada vez mais, uma ferramenta 

útil para todos num mundo imerso em números e marcado por múltiplas representações 

matemáticas, reforçando a ideia de que a matemática é uma área que deve integrar a formação de 

todos, uma vez que esta trará benefícios ao quotidiano de um indivíduo, isto é, ele estará apto a 

usufruir da utilidade que a matemática tem nos diferentes contextos que a vida lhe proporciona. 

Ao longo das minhas semanas de estágio, realizei atividades diversas, não recorrendo 

exclusivamente ao manual, sendo que uma atividade que despertou mais interesse nos alunos foi 

o medir áreas com o tangram.  

Fizemos um tangram para cada um, quando distribui eles não sabiam o que era, mas eu 

também os deixei curiosos. Para abordar o tangram, comecei por projetar no quadro uma breve 

história sobre o tangram, durante a história iam aparecendo imagens construídas com o mesmo, 

no qual eu solicitei aos alunos que fizessem igual ao que eles fizeram com sucesso. 

Posteriormente, deixei que explorassem o tangram livremente, fazendo figuras ao gosto deles. No 

dia seguinte, utilizamos o tangram para medir áreas, os alunos ao início ficaram um pouco 
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confusos de como poderiam medir as áreas com as peças do tangram, mas depois de uma 

explicação e de uma demonstração, eles ficaram a perceber e gostaram desse método, para ver se 

realmente estava percebido, fizeram uma ficha de consolidação. 

O Tangram, como recurso didático, estimula o espírito de investigação, o interesse, a 

criatividade, a curiosidade e o desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas. 

As vantagens em se utilizar o Tangram, como recurso didático, são inúmeras sendo que 

este permite que os alunos adquiram diversas competências, como remontar, discutir, analisar, 

comentar, corrigir e praticar. 

Segundo Lorenzato (2008, pp.21-22): 

A construção do material didático, muitas vezes, é uma oportunidade de 

aprendizagem. Em sala de aula, é preciso oferecer inúmeras e 

adequadas oportunidades para que as crianças experimentem, 

observem, criem, reflitam e verbalizem. [...]. Um outro procedimento 

muito rico pedagogicamente é a realização coletiva das atividades, pois, 

além de oferecer a socialização das crianças, o conflito sociocognitivo 

propicia ao professor uma fonte preciosa de informações a respeito do 

que as crianças conhecem, como e o que estão aprendendo, como 

pensam e como estão evoluindo. 

 

É de extrema importância a forma como é gerido o ensino e aprendizagem da matemática 

nas escolas. Para o os autores Ponte et al (2007, p.8): 

O professor deve propor aos alunos a realização de diferentes tipos de 

tarefas, dando-lhes uma indicação clara das suas expectativas em 

relação ao que espera do seu trabalho, e apoiando-os na sua realização. 

Para além da realização das tarefas propriamente ditas, o ensino-

aprendizagem tem de prever momentos para confronto de resultados, 

discussão de estratégias e institucionalização de conceitos e 

representações matemáticas. Ouvir e praticar são actividades 

importantes na aprendizagem da Matemática mas, ao seu lado, o fazer, 

o argumentar e o discutir surgem com importância crescente nessa 

aprendizagem. 

 

Apesar de serem atribuídas poucas horas semanais às áreas de Estudo do Meio e da 

Educação para a cidadania, estão são muito importantes pois os alunos ficam a perceber melhor 

como funciona o meio ambiente que as rodeia. Realizamos várias atividades, tais como as 
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experiências com a eletricidade, em que levei o material necessário para os alunos verem várias 

formas de colocar uma lâmpada a funcionar. Também utilizei a ferramenta Microsoft Office - 

PowerPoint, vídeos, cartazes, o manual e fichas de trabalho. 

Segundo Cozza e Santos (2004, p.14): 

O Estudo do Meio propicia a possibilidade de conhecer e aprender 

outros modos de vida, entrar em contato com diferentes leituras do 

mundo, ter a experiência prática dos conhecimentos aprendidos em sala 

de aula, desenvolver a linguagem escrita e a linguagem visual, 

desenvolver o nível de atenção e observação no processo de elaboração 

de registros, desenvolver a capacidade de obter e selecionar 

informações, rever atitudes e valores individuais e do grupo. 

 

Durante o percurso da prática podemos observar o interesse e o empenho dos alunos na 

aquisição de conhecimento nesta área curricular, pois além de se trabalhar temas presentes no 

nosso quotidiano, é possível a realização de várias experiências em laboratório e assim aplicar o 

conhecimento teórico na prática. 

Na área da Educação para a Cidadania, exploramos um livro em que ao longo da história 

ia falando dos vários valores (amizade, amor, partilha). 

Relativamente à área de expressão Música, muitas vezes pensamos que esta não é muito 

importante, mas estamos enganados, pois é fundamental como todas as outras áreas. 

De acordo com Bréscia (2003, p.85), a música na escola não pode ser simplesmente 

ornamental para animar as festas, mas deve ser concebida e praticada à luz da vivência das 

dimensões estéticas, sonoras, visuais, plásticas e gestuais, a fim de desenvolver a consciência 

crítica dos valores humanos e encontrar meios de levar os alunos a atuarem como cidadãos. 

 Todas as áreas têm a sua função e a sua importância, não devemos colocar nenhuma de 

parte. Se reparamos quando estamos a ler um texto, utilizamos a expressão musical, pois estamos 

a trabalhar a voz. 

Segundo Peery (2010, p.481), a noção de que o acesso à música tem poder de reforço 

ou, mais genericamente, que a música pode ser um acompanhamento agradável e pode reforçar 

a aprendizagem em outros domínios tem sido alvo de discussão, se bem que não de prática ou 

investigação generalizadas. A integração da música com outras orientações académicas é uma 

ideia intrigante que merece uma atenção mais detalhada.  

Ao nível da área de Expressão Dramática, utilizei várias técnicas, como dramatizações, 

teatro de fantoches e jogos dramáticos. 

Os alunos fizeram diferentes dramatizações, mas duas delas foram muito importantes, a 
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do 25 de abril e da festa de finalista. Os alunos dedicaram-se a 100% a essas duas dramatizações, 

fizeram tudo certo, utilizaram o corpo para representar o que era pedido, até a voz conseguiram 

modificar.  

De acordo com Sousa (2003b, p.39): os objetivos da expressão dramática, visam 

essencialmente o desenvolvimento da personalidade, autoeducar-se, satisfazer algumas 

necessidades fundamentais tais como: expressão de sentimentos, criatividade, ludismo, 

desempenho de papéis. 

A Expressão e Educação Dramática é uma das áreas artísticas que abrange quase todos 

os aspetos importantes do desenvolvimento do aluno. 

No que se refere à área de Expressão Plástica, fiz com que os alunos explorassem algumas 

técnicas, tais como, recorte, colagem e desenho, pedindo que estes realizassem atividades 

específicas como por exemplo, o coelho da Páscoa, o postal para o pai, a prenda do dia do pai, o 

postal para mãe, a prenda do dia da mãe e algumas decorações para a sala. 

De acordo com Sousa (2003b, p.160), a Expressão Plástica é essencialmente uma 

atividad  objetivo é a expressão das 

emoções e sentimentos através da criação com materiais plásticos. Não se pretende a produção 

de obras de arte nem a formação de artistas, mas apenas a satisfação das necessidades de 

expressão e de criação da criança  

Na linha de pensamento de Sousa (2003), a Expressão Plástica não está centrada na 

produção de obras de arte, mas sim no desenvolvimento das capacidades e necessidades da 

criança, tendo como principal objetivo a expressão de emoções e dos seus sentimentos. Tendo em 

conta esta referência como definição de Expressão Plástica, constata-se que esta área oferece às 

crianças um amplo conjunto de potencialidades que ajudam as mesmas no seu desenvolvimento. 

Por último, temos a área de expressão Físico-Motora, que é considerada uma área 

curricular fundamental para o desenvolvimento global das crianças, nomeadamente na aquisição 

de destrezas motoras, hábitos e atitudes indispensáveis para uma vida ativa saudável e 

participativa, que na maioria das vezes está dependente das aprendizagens que são proporcionadas 

pela escola, uma vez que é a instituição escolar que tem uma grande responsabilidade no 

desenvolvimento da criança. 

Na nossa sociedade, a prática de atividade física deve ser cultivada e estimulada logo nas 

primeiras fases do desenvolvimento humano, pois é fundamental para as crianças se apropriarem 

de novas experiências e aprendizagens. 

Como refere Quina (2008), uma das necessidades iniciais da criança desde o nascimento 

é o movimento, e é através deste que ela vai desenvolver a maioria das suas funções, ao longo do 

tempo vai dominar e utilizar o corpo como um instrumento de relação com o mundo que a rodeia 
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e com os outros. De certa forma, esta área de expressão contribui para que as crianças adquiram 

uma boa imagem corporal e que usem o seu corpo de uma forma habilidosa e criativa. 

 Nesta área, fizemos alguns jogos e também preparamos a coreografia para a festa de 

finalista. Na minha opinião os alunos, nas aulas de expressão físico-motora acabavam por 

descontrair um pouco. 

A alegria, o prazer e a brincadeira/diversão são sentimentos que as crianças e os jovens 

demonstram durante a realização das atividades. São dos fatores mais determinantes na criação 

de laços afetivos com os exercícios e, naturalmente, são dos fatores mais decisivos no sucesso da 

expressão físico-motora. 

Durante todas as aulas eu consegui ver a alegria e o prazer que os alunos tinham 

relativamente a todas as áreas o que significa muito para nós que estamos a iniciar carreira como 

para os docentes que já estão com eles a algum tempo. 

No horário tínhamos duas horas semanais destinadas ao Apoio ao Estudo, que serviam 

para esclarecimento de dúvidas relacionada com as diversas matérias de conteúdo ou para abordar 

conteúdos de áreas em atraso. Por duas vezes utilizei essas duas horas para trabalhar a área de 

estudo do meio e matemática. 

Os alunos, para além das áreas de carácter obrigatório, têm, no horário, as Atividades de 

Enriquecimento Curricular. 

As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) inserem-se numa estratégia alargada 

de articulação entre o funcionamento da escola e a organização de respostas sociais no domínio 

do apoio à família. 

No 1.º ciclo do ensino básico as atividades de carácter facultativo e de natureza 

eminentemente lúdica, formativa e cultural que incidam, nomeadamente, nos domínios 

desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade 

e voluntariado e da dimensão europeia da educação. 

 Tal como na prática pedagógica desenvolvida no jardim de infância, apercebi-me de que 

os conhecimentos que adquiri ao longo da licenciatura e do mestrado não são suficientes para dar 

resposta à prática. Nos dias de hoje, nós professores, para além de sermos transmissores de 

conhecimentos, temos de estar muito atentos a tudo o que rodeia a criança. Temos de usar muitos 

materiais, métodos e estratégias para motivar as crianças de forma a conseguirem adquirir os 

conhecimentos. 

No entanto, é importante salientar que sendo o estágio um espaço de construção de 

aprendizagens, constatámos que consolidámos e adquirimos conhecimentos, nomeadamente no 

que diz respeito ao papel do educador, à planificação de um projeto e execução das suas atividades 

e à importância da improvisação e da cooperação entre educador e família.  Segundo Craveiro e 
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Ferreira (2007, p.15), o papel do Educador de Infância é criar e proporcionar contextos, 

atividades e experiências que promovam e orientem o desenvolvimento, a aprendizagem e o 

crescimento harmonioso da criança pequena. Tivemos ainda oportunidade de concluir que 

aprender a ensinar é um processo complexo, dadas as inúmeras interações que se estabelecem em 

contextos de ensino e aprendizagem. 

Relativamente ao 1º ciclo, de acordo com Mesquita-Pires (2007, p.135) 

pedagógica constitui-se também como um momento de autodescoberta, de alteração de condutas 

a perceção da realidade vivida no ensino do 1º CEB. Nem tudo o que se planifica é concretizado, 

recorrendo-se muitas vezes à improvisação, tendo em conta as respostas e as atitudes dos alunos.  

Segundo Azevedo (2000, p.26), o professor fica definido como um profissional reflexivo 

que toma decisões, as põe em prática, as avalia e as ajusta de maneira progressiva em função 

dos seus conhecimentos e da sua experiência profissional. 

 O estágio no pré-escolar e no 1º ciclo foi fundamental para aprofundar conhecimentos, 

adquirir prática pedagógica, aplicar estratégias e refletir sobre o papel da escola e do 

educador/professor, que certamente nos ajudarão no desempenho futuro profissional. 

De uma forma geral, tivemos muita sorte com as instituições, com as docentes 

cooperantes e com as crianças com quem trabalhamos. 

Em jeito de conclusão, as duas experiências que tivemos foram fantásticas e fundamentais 

para o nosso futuro. Nem tudo foi como desejamos, mas as coisas acontecem para nós 

aprendermos e avançarmos com os nossos erros. 
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Capítulo III   
O uso de distintas ferramentas na aprendizagem da 

OTD (área de Matemática) na Educação Pré-Escolar 
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1. Contextualização 

Este estudo tem como objetivo analisar as implicações do uso de ferramentas distintas na 

aprendizagem da área de Matemática, concretamente na Organização e Tratamento de Dados 

(OTD), dentro da Educação Pré-Escolar. O estudo foi realizado com crianças que frequentam o 

jardim de infância, abrangendo um grupo heterogéneo de idades, compreendidas entre 3 e 6 anos, 

e foi operacionalizado no Centro Escolar da Sequeira, pertencente ao agrupamento de Escolas da 

Sé, na cidade da Guarda. 

Sendo a Educação Pré-Escolar a primeira etapa da infância, tem um papel preponderante 

na estruturação do desenvolvimento infantil.  

Segundo Angotti (2006, pp.18-19), a educação infantil será norteada, então por um 

caráter educacional que promova o desenvolvimento integral da criança em suas diferentes e 

complementares perspectivas. Considerando que os primeiros anos de vida são de fundamental 

importância para o desenvolvimento [...] fica mais relevante o papel da educação pré-escolar na 

formação integral do individuo. 

É através do ambiente estruturado da sala de aula, das brincadeiras, dos jogos e do faz-

de-conta, que o/a educador/a proporciona, na criança, experiências enriquecedoras e essenciais 

no seu desenvolvimento integral. 

Quando pensamos na área de Matemática na Educação Pré-Escolar colocam-se algumas 

questões: Que tipo de Matemática? Como proporcionar atividades ricas em conceitos 

matemáticos? Como efetuar a abordagem a esses conceitos matemáticos em ambiente de sala de 

aula?  

A aprendizagem da Matemática surge de forma espontânea com as primeiras experiências 

que são proporcionadas à criança no seu universo familiar, pelo jogo natural dos processos de 

abstração que cada criança, a pouco e pouco tomará consciência dos diferentes conceitos, 

construindo-os e recriando-os, através de gestos, palavras e grafismos desempenham um papel 

importante como instrumentos para pensar e para comunicar. O quotidiano no jardim de infância 

é rico e complexo, contendo possibilidades matemáticas que permitem uma abordagem aos 

conceitos necessários para a sua posterior aprendizagem sistemática. Segundo o ME (2016, p.6) 

e no que diz respeito ao domínio da matemática, esta tem um papel essencial na estruturação do 

pensamento, e dada a sua importância para a vida do dia a dia e para as aprendizagens futuras, 

o acesso a esta linguagem é fundamental para a criança dar sentido, conhecer e representar o 

mundo. 

O desenvolvimento de aprendizagens matemáticas inicia-se muito precocemente e, na 

Educação Pré-Escolar, é necessário dar continuidade a estas aquisições, apoiando e auxiliando a 

criança no seu desejo de aprender. Os conceitos matemáticos aprendidos nos primeiros anos de 
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vida vão influenciar positivamente as aprendizagens posteriores, sendo na idade da Educação Pré-

Escolar que a Matemática pode ter o seu maior impacto. No jardim de infância, a aprendizagem 

das crianças requer uma experiência rica em matemática, quando brincam e exploram o seu 

mundo diariamente. O papel do/a educador/a citando as ME (2016, p. 77) para a Educação Pré-

Escolar deverá  proporcionar experiências diversificadas e desafiantes, apoiando a reflexão das 

crianças, colocando questões que lhes permitam ir construindo noções matemáticas e propondo 

situações problemáticas em que as crianças encontrem as suas próprias soluções e as debatam 

com as outras. 

Entre os três e os cinco anos de idade as crianças realizam intuitivamente classificações, 

começando por organizar objetos e acontecimentos, iniciam as seriações, fazendo comparações 

entre pares, recorrendo a diferentes atributos dos objetos, como, por exemplo: quantidade (mais, 

igual, menos), altura (alto, médio, baixo), tamanho (grande, pequeno), espessura (grosso, fino), 

luminosidade (claro, escuro), velocidade (rápido, lento), duração (muito tempo, pouco tempo), 

altura do som (grave, agudo), intensidade do som (forte, fraco). Paulatinamente, as crianças 

complexificam as seriações, incluindo mais objetos que permitem a ordenação e situações de 

organização de dados. 

Mencionando o ME (2016, p.178): 

Partindo do brincar e do jogo da criança, a ação do/a educador/a é 

essencial para o desenvolvimento das aprendizagens matemáticas. Para 

isso, importa que explore as situações que emergem da atividade das 

crianças; oriente a sua atenção para características específicas da 

matemática; as encoraje a inventarem e a resolverem problemas; lhes 

peça para explicitarem e partilharem as suas estratégias; as questione 

sobre processos e resultados (Porquê? Como sabes isso? Tens a 

certeza?); proponha o uso de registos diversos (esquemas, desenhos, 

símbolos, etc.) e resuma as ideias envolvidas no final das atividades.  

 

A Matemática na Educação Pré-Escolar não só contribui para a sua aprendizagem, mas 

também para desenvolver o seu interesse e curiosidade pela Matemática. 

Segundo Serrazina (1993), citado por Cordeiro (2014, p.7), a maneira como os 

professores veem a matemática pode de alguma forma influenciar as suas práticas de ensino. A 

aprendizagem dos alunos na matemática está interligada ao educador, logo é importante que este 

esteja à vontade com os conteúdos que leciona para que os alunos também consigam abordar e 

experimentar. 
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É de salientar o papel do adulto/educador descrito por Castro e Rodrigues (2008) em 

relação ao desenvolvimento matemático das crianças, o papel dos adultos e, em particular, do 

educador, é fundamental no modo como as crianças vão construindo a sua relação com a 

matemática, pois devemos incentivá-las a resolver problemas que aparecem quando nas 

brincadeiras está presente a matemática. Devemos incentivá-las a pegar em livros com números 

e padrões. Quando as crianças estão a jogar, jogos de matemática, devemos questioná-las 

utilizando a linguagem própria da matemática, como por exemplo, este número é o mesmo q

ue. 

Ainda neste sentido, e de acordo com as ME (2016, p.78): 

Resolver e inventar problemas são duas formas facilitadoras do processo 

de apropriação e de integração das aprendizagens matemáticas. Dado 

que muitas crianças têm dificuldade em resolver problemas 

apresentados apenas oralmente, é importante que sejam apoiadas na 

representação das situações-problema utilizando objetos ou desenhos 

teriais manipuláveis (

um apoio fundamental para a resolução de problemas e para a 

representação de conceitos matemáticos. 

 

A aprendizagem do domínio da matemática começa desde muito cedo, devido a estar 

presente nas rotinas das crianças. Por exemplo, no jardim de infância ao marcar as presenças, ao 

verificarem quantas crianças estão presentes e as que estão a faltar, estamos a trabalhar a 

matemática. 

De acordo com Duque et al. (2013), o desenvolvimento das aprendizagens matemáticas 

deve ser iniciado desde cedo e deve basear-se nas rotinas diárias do jardim-de-infância, bem como 

nas experiências que as crianças vivenciam de forma contextualizada. 

No entanto, para trabalhar a matemática podemos usar vários instrumentos como o 

material LEGO, as novas ferramentas de tecnologia, informação e comunicação, vulgo TIC ou 

jogos de tabuleiro. 

No processo educativo dos nossos dias, o ensino suportado pelas TIC é eleito por alguns 

educadores/professores, sendo considerado uma ferramenta bastante útil para determinadas 

funções a desenvolver numa sala de atividade/aula. 

De acordo com Tadeu & Brigas (2018), os tempos estão a mudar, o estudante já não é a 

criança introvertida que estava sentada no banco da escola há 15 ou 20 anos, ela pertence a um 

mundo de smartphones, tablet e todo um conjunto vasto de novas tecnologias à sua disposição. 
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Segundo Menezes (2012), atualmente as três tecnologias que melhor caracterizam o 

ambiente escolar são o computador, a Internet e o Quadro Interativo. 

A utilização do computador, da internet e/ou do quadro interativo serve de motivação ao 

processo de ensino e aprendizagem, sendo que os alunos aderem facilmente às atividades 

desenvolvidas com recurso a estes meios. 

As TIC permitiram introduzir novos recursos pedagógicos no ensino e, como tal, o 

educador deve saber dar a devida atenção às suas potencialidades, bem como saber utilizar e 

adaptar outras ferramentas que tem ao seu dispor, nos processos de aprendizagem dos seus alunos. 

Muitas vezes, as TIC podem ser um recurso educativo precioso, se forem integradas em ambientes 

que favoreçam uma aprendizagem ativa, colaborativa e centrada na criança. 

Segundo Santos (2006), as TIC na educação não devem estar, portanto, relacionadas à 

ideia de substituição dos recursos existentes (quadro, giz, educador/professor) pelo computador, 

mas à mudança do modo como se aprende e quem ensina. 

Assim, ao computador é atribuído um papel fundamental na sala, uma vez que poderá 

enriquecer toda a dinâmica de uma atividade. 

Segundo Lopes (2008) e Moreira e Oliveira (2003) citados em Cordeiro (2014), é possível 

trabalhar a recolha e tratamento de dados com crianças do pré-escolar desde que sejam facultadas 

experiências que lhes sejam familiares e que lhes despertem curiosidade e interesse. 

Nas suas rotinas diárias, as crianças lidam com diferentes tipos de registo, como mapas 

das presenças, mapa dos aniversários, mapa do estado do tempo, mapa do responsável de sala, 

mapa das atividades que levam as crianças a deparar-se com diferentes tipos de informação que 

precisam aprender a organizar e a interpretar. 

Segundo Castro e Rodrigues (2008), é relevante para as crianças contactar com diferentes 

tipos de dados que lhes permitam construir um olhar matemático sobre os dados que recolhem, 

organizam, representam e interpretam. Quando terminam a recolha e o registo de dados, as 

crianças precisam de organizá-los e classificá-los de acordo com os atributos analisados. Para que 

tal possa acontecer necessitam de usar diferentes critérios de modo a permitir a compreensão da 

diversidade de possibilidades de tratamento dos dados recolhidos. 

De acordo com Sheffield et al. (2004) citados em Cordeiro (2014), no que respeita aos 

gráficos de barras, as crianças do pré-escolar podem começar por construir gráficos de barras 

tridimensionais usando objetos reais e só depois fazerem-nos corresponder a gráficos de barras 

bidimensionais. 

O jogo também é um recurso fundamental na aprendizagem da matemática no pré-

escolar, segundo Kishimoto, citado por Souza (2010, p. 22) ao permitir a manifestação do 

imaginário infantil, por meio de objetos simbólicos dispostos intencionalmente, a função 
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pedagógica subsidia o desenvolvimento integral da criança. O jogo ajuda na aprendizagem 

devido ao seu carácter motivador e é um recurso didático que pode levar as crianças a apreciarem 

e admirarem mais a matemática. 

Para Rosa (2011), os jogos tornam-se úteis no processo educativo se propuserem algo 

interessante e desafiante, se permitirem a autoavaliação e se estimularem a participação do 

educando do início ao fim. Os jogos na prática educativa devem então conter princípios a fim de 

se tornarem lúdicos, pedagógicos, interativos e um meio de avaliação do conhecimento das 

crianças. 

 

2. Metodologia 

O trabalho a que me propus envolve crianças muito jovens, a metodologia teria que ser 

de tipo qualitativa e com um grande enfoque na observação que entronca no papel do aluno 

estagiário e na sua investigação-ação. 

A pesquisa qualitativa, em sentido amplo, pode ser definida como uma metodologia que produz 

dados a partir de observações extraídas diretamente do estudo de pessoas, lugares ou processos com 

os quais o pesquisador procura estabelecer uma interação direta para compreender os fenómenos 

estudados. Geralmente, parte de questões mais amplas, que só vão tomando uma forma mais definida 

à medida que se desenvolve o trabalho. 

Segundo May (2001, p.177) a observação participante pode ser conceituada como o 

processo no qual um investigador estabelece um relacionamento multilateral e de prazo 

relativamente longo com uma associação humana na sua situação natural com o propósito de 

desenvolver um entendimento científico daquele grupo. 

Segundo Oliveira-Formosinho (2009), um plano de desenvolvimento através da 

investigação-ação realiza-se pelo empenhamento dos professores enquanto investigadores da sua 

ação, já o autor Mesquita-Pires (2010) defende que pode resultar de uma dificuldade sentida, um 

problema identificado, individualmente ou em grupo, podendo assumir diversas formas de 

resolução: através de pesquisas individuais, realizadas em pequenos grupos ou dinamizadas pela 

própria escola, e podendo adotar estruturas formais ou informais. 

Ao realizar este estudo, pretendi verificar e analisar as reações das crianças, quando se 

usam recursos diferentes para abordar o domínio da Matemática. 

Neste sentido, adotei as TIC para verificar se são consideras um recurso fundamental e 

motivador no processo ensino e aprendizagem no domínio da matemática. 

Utilizei no estudo alguns dos materiais que as crianças já estão acostumadas a usar, no 

entanto, neste caso, usei-os de uma outra forma, não como elementos do espaço lúdico, mas como 
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ferramentas de apoio à aprendizagem que as crianças apenas viam e utilizavam para brincar de 

forma livre. Com isto pretendi constatar se estes recursos são ou não meios facilitadores e 

motivadores na aprendizagem no domínio da matemática mais precisamente na organização e 

tratamento de dados. 

O estudo foi realizado com 11 crianças que frequentam a sala de Educação Pré-Escolar e 

com idades compreendias entre os 3 e 6 anos. Numa primeira fase utilizaram o jogo com as peças 

LEGO e só depois é que utilizaram o quadro interativo para a construção do pictograma. 

Na Educação Pré-Escolar, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, o computador e 

quadro interativo podem ser usados de um modo livre mas também de forma organizada como 

instrumento de aprendizagem. 

Quando as crianças souberam que iam utilizar esse tipo de recurso ficaram entusiasmadas 

e motivadas. 

Segundo Lourenço e Paiva (2010), verifica-se que existe uma relação entre a 

aprendizagem e a motivação, constatando uma relação de reciprocidade entre ambas. 

De acordo com Pereira (2010), a motivação deve ser compreendida, apoiando o 

desenvolvimento de atividades que sejam consideráveis para o desenvolvimento do indivíduo que 

nelas se envolve. Em termos educativos, um aluno motivado encontra-se disposto para aprender, 

autonomamente. 

De modo a averiguar se as crianças tinham compreendido o que estávamos a trabalhar, 

coloquei algumas questões antes de iniciar o jogo, depois enquanto estavam a jogar ia fazendo as 

mesmas questões, mas de outra forma. 

 

3. Procedimento 

Tal como referi anteriormente, usei ferramentas diferentes das que se normalmente se 

usam em ambiente de sala de aula para trabalhar o tema OTD na Educação Pré-Escolar. Usei: um 

jogo manipulável, material LEGO e o quadro interativo.  

Inicialmente escolhi o jogo de tabuleiro Halli Galli Júnior, utilizei este visto ser para 

crianças na idade do pré-escolar, e também por achá-lo muito atrativo, sendo que iria suscitar 

interesse nas crianças e para trabalhar os conceitos matemáticos. 

Posteriormente, estruturei algumas questões para fazer às crianças durante os vários 

momentos, no início, meio e final do jogo. 

O jogo era constituído por 54 cartas com figuras de palhaços a sorrir e com cara triste, 

cada aluno ficou com 13 cartas. 
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Figura 31 - Jogo Halli Galli Júnior 

 

De seguida formei três grupos com quatro elementos cada, em que inclui as crianças dos 

3 aos 6 anos (os grupos foram formados por idades), o grupo III (5/6 anos) tinha uma criança com 

NEE. Tal como fiz neste estudo, ao longo da minha carreira como professora, e na medida do 

possível, tenciono proporcionar sempre um ambiente de sala de aula inclusivo.  

Cada grupo foi trabalhado em dias diferentes, distribui por cada criança seis peças de 

LEGO (uma criança ficou com seis amarelos, outra com verdes, outra com vermelhos e, por fim, 

outra com azuis) e uma folha retangular com a fotografia, um sítio para colocar no nome que 

estava espalhado na mesa e cada uma tinha que escolher o seu nome, e na mesma folha tinha um 

quadrado onde colocavam as peças LEGO que correspondiam aos pontos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32  Fase inicial do jogo, análise das cartas (fonte própria) 
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Figura 33 - Realização do jogo (fonte própria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Realização do pictograma no quadro interativo (fonte própria) 

 

O jogo foi colocado em prática em dezembro para fazer um pré-teste e verificar se as 

regras estavam bem e se o que eu pretendia fazer funcionava. Fiz o pré-teste com o grupo de 

criança mais novo, fizemos cinco rondas, mas depois percebi que não estava a funcionar e que as 

regras não estavam adequadas perante o objetivo que eu tinha inicialmente. 

Segundo Gil (1999, p.137), o pré-teste de um instrumento de coleta de dados tem por 

objetivo assegurar-lhe validade, clareza dos termos e precisão. 

Nesse pré-teste, verifiquei que as regras utilizadas não foram de todo as melhores e que 

os grupos não podiam ser os que formei inicialmente. 
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Figura 35 - Grupo do pré-teste 

 

Neste sentido, reformulei as regras: as crianças em jogo só podiam colocar uma mão em 

cima da mesa e com essa mão viravam as cartas, só as podiam virar quando eu dissesse três (pois 

tinham de virar todos ao mesmo tempo), tinham de estar atentos para tocarem na campainha, mal 

vissem uma carta igual tocavam à campainha com apenas um dedo. Quem tocasse na campainha 

e não tivesse a carta igual teria de dar uma carta aos outros jogadores. No entanto, quem carregasse 

na campainha e tivesse uma carta igual a outra criança recolhia as cartas todas que estavam em 

jogo. 

Quem ficasse com as cartas todas tinha de colocar uma peça LEGO no quadrado da sua 

folha.  

Por fim, o grupo colocou as folhas juntas e através do LEGO conseguiram ver quem ficou 

em primeiro lugar, segundo e assim sucessivamente, ao fazer essa análise eles responderam a 

algumas questões e assim aproveitámos para trabalhar a OTD. Feita a análise através do LEGO, 

as crianças dirigiram-se ao quadro interativo para construírem um pictograma de acordo com os 

resultados que obtiveram.  
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Tabela 2 - Questões colocadas no inicio, a meio e no fim do jogo (fonte própria) 

 

Inicio 

O que encontramos na imagem da caixa do jogo? 

As cartas são todas iguais? 

Quantas cores podemos encontrar nas cartas? 

As expressões dos palhaços são iguais? 

Meio 

Acham que tem alguma carta igual na mesa? 

Por que é que não tocam à campainha? 

Tocaste na campainha, agora o que tens de fazer? 

Fim 

Quem tem mais pontos/ peças LEGO? 

Quem tem menos pontos/ peças LEGO? 

Quantos pontos tens a mais que a criança A? 

Quantos pontos tens a menos que a criança A? 

Quantos pontos tens a mais que a criança B? 

Quantos pontos tens a menos que a criança B? 

Quantos pontos tens a mais que a criança C? 

Quantos pontos tens a menos que a criança C? 

Quantos pontos tens a mais que a criança D? 

Quantos pontos tens a menos que a criança D? 

A quantos pontos estás da criança A? 

A quantos pontos estás da criança B? 

A quantos pontos estás da criança C? 

A quantos pontos estás da criança D? 

 

Depois de ter feito as reformulações, organizei os alunos de maneira diferente, colocando 

alunos com idades diferentes em cada grupo. 

 Os grupos foram jogando em dias diferentes e sem os restantes grupos estarem a ver. 

Nesta fase, deixei o grupo com as crianças mais novas para o fim, começando com o 

grupo dos 4/5 anos, que era composta por 3 crianças, sendo que uma das crianças tinha participado 

no pré-teste. 
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Comecei por explicar as regras, depois coloquei, em cima da mesa, os retângulos com o 

retrato de cada criança e os respetivos nomes, de seguida cada criança pegou na folha e no seu 

nome.  

O passo seguinte foi colar o nome na folha onde estava a seu retrato. Posteriormente 

mostrei a caixa do jogo e perguntei às crianças o que estava na imagem da caixa, no qual elas 

responderam corretamente, que tinha cara de palhaços a sorrir e tristes, e uma campainha. Retirei 

as cartas da caixa e coloquei algumas em cima da mesa, depois fiz as questões que mencionei 

anteriormente na tabela 2 e as crianças responderam bem, conseguiram ver que havia 9 cores 

diferente e que a cara do palhaço em algumas cartas também era diferente. De seguida, distribuí 

o mesmo número de cartas por cada criança antes de colocar a campainha no centro, o grupo fez 

uma jogada para vermos se tinham percebido as regras e o jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Explicação da sua identificação (fonte própria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Demonstração de como tinham de colocar as peças LEGO (fonte própria) 
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Figura 38 - Exploração das cartas dos jogo (fonte própria)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Jogada de experiementação (fonte própria) 

 

Entretanto, começaram a jogar, quando virassem as cartas tinham de ter atenção, porque 

se houvesse cartas iguais em cima da mesa, as crianças que tinham as cartas iguais, tocavam na 

campainha. A criança que tocava na campainha tinha que verificar se havia outra carta igual à 

dela, se houvesse, essa criança recolhia as cartas todas que estavam no centro, se não tivesse 

nenhuma carta igual, a criança que tocou na campainha, tinha de dar uma carta a cada jogador. 

Quem ficasse com as cartas todas ganhava, quando ganhava colocava uma peça LEGO 

no retângulo que tinha na folha que lhe foi distribuída inicialmente. Cada grupo fez cinco rondas, 

colocando sempre a peça LEGO no fim de cada ronda, no fim conseguirmos saber quem tinha 

mais pontos. O número de rondas escolhido foi ímpar, para que a probabilidade de empate no 
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final fosse menor e para que existisse maior diversidade de questões ao longo do jogo. Quando o 

grupo terminou o jogo, fiz algumas questões para ver se as crianças conseguiam responder e 

perceber quem tinha mais ou menos pontos, ver quantos a criança A tinha a mais ou a menos do 

que a criança B ou C e assim sucessivamente. Acabando as questões, cada criança pegava na sua 

folha e nas peças LEGO e íamos para o quadro interativo. 

No quadro interativo estava aberta uma página com o retrato de cada criança em jogo e 

uma imagem relacionada com as peças LEGO. Nesta fase, ia uma criança de cada vez ao quadro 

interativo e arrastava o número de peças LEGO que tinha conseguido durante o jogo até ao seu 

retrato. Depois de irem todos ao quadro interativo, analisávamos o pictograma construído por 

eles, fiz novamente as questões em relação aos pontos. 

Passado uma semana, voltei a repetir o processo com o grupo mais velho, que era 

composto por 4 crianças e na última semana de estágio tentei fazer com o grupo mais novo que 

tinha 4 crianças também. Tal como tinha acontecido no pré-teste, o grupo com crianças dos 3/4 

anos não tinha noção do que estava a ser trabalhado, durante o jogo tive que chamar por diversas 

vezes à atenção, no sentido de ver se alguém tinha que tocar na campainha, avisava para colocar 

a peça LEGO, e na contagem tive que ajudar,  as crianças não conseguiram responder na 

totalidade a todas as questões colocadas. 

Com cada grupo fiz a análise acerca do jogo e das peças LEGO que estavam colocados 

como se fossem barras, colocando algumas questões a que os alunos responderam oralmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 40 - Grupo II (4/5 anos) com as peças LEGO e a folha de identificação (fonte própria) 
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Figura 41 - Grupo II a realizar o jogo (fonte própria) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 - Grupo II a construir o pictograma com resultados do jogo (fonte própria) 
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Figura 43 - Grupo III (5/6 anos) a prepar as suas peças (fonte própria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Grupo III concentado a jogar fonte própria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 - Grupo III a construir o pictograma dos resultados do jogo (fonte própria) 

 

 

4. Resultados / Conclusões 

Através da realização do jogo, da utilização das peças LEGO e do quadro interativo, 

verifiquei um aumento da motivação, constatei o interesse que as crianças tinham por estes 

recursos e verifiquei que a atenção das mesmas aumentou, e muito, comparativamente a outras 

atividades que tinham realizado. Essa concentração via-se em várias situações, nomeadamente 
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quando tinham que tocar na campainha, para ficarem com o máximo de cartas, pois quem ganhava 

tinha direito a colocar uma peça LEGO no sítio certo. 

Remetendo para o ponto anterior, constatei que os recursos que utilizei são facilmente 

manipulados e motivadores para a aprendizagem das crianças.  

Apenas na criança com NEE e nas crianças mais pequenas (3 anos) é que verifiquei que 

existiriam algumas dificuldades nas respostas às questões que tinha preparado. 

Os grupos dos 4-5 e 5-6 anos conseguiram responder corretamente às questões e seguiram 

as regras. O grupo de 3-4 anos perceberam o que era pretendido, mas ao nível do jogo jogado e 

das respostas que foram dando, sentiram mais dificuldades, fazendo com que a atividade tivesse 

sido mais complicada de realizar com este grupo.  

Para uma melhor estruturação da análise que pretendi efetuar, elaborei uma tabela (Tabela 

3) que contempla vários descritores de desempenho por mim estabelecidos inicialmente. 

 

Tabela 3 - Desempenho dos grupos (fonte própria) 

 Grupo I 

(3  4 anos) 

Grupo II 

(4  5 anos) 

Grupo III 

(5  6 anos) 

Empenho 50 % 100% 75% 

Distração 25% 0% 25% 

Interesse 50% 100% 75% 

Participação 75% 100% 75% 

Compreensão 100% 100% 100% 

Realização 100% 100% 100% 

 

Nesta tabela podemos verificar que no Grupo I, só duas crianças é que estavam 

emprenhadas e interessadas, uma criança estava sempre distraída, três crianças estavam sempre a 

participar, no entanto, as quatro crianças entenderam o jogo e realizaram-no sem problema. 

No Grupo II, todas as crianças estavam empenhadas, interessadas, participaram, 

compreenderam e realizaram a atividade. 

No último grupo, Grupo III, três crianças estavam empenhadas, interessadas e 

participaram, uma criança estava sempre distraída, mas todas acabaram por realizar a tarefa que 

lhes foi proposta, compreendendo o que era solicitado. 

De seguida vou apresentar outra tabela com as questões que coloquei no fim do jogo. Esta 

tabela (Tabela 4) ajuda a analisar os dados e a ter uma noção do desenvolvimento da atividade 

das crianças. 
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Tabela 4 - Percentagem das respostas corretas de cada grupo (fonte própria) 

 

Questões 
Grupo I 

(3  4 anos) 

Grupo II 

(4  5 anos) 

Grupo III 

(5  6 anos) 

 Quem tem mais pontos/peças 
LEGO? 

100% 100% 100% 

 Quem tem menos pontos/ 
peças LEGO? 

100% 100% 100% 

 Quantos pontos tens a mais 
que a criança A? 

25% 33,3% 100% 

 Quantos pontos tens a menos 
que a criança A? 

25% 100% 100% 

 Quantos pontos tens a mais 
que a criança B? 

25% 100% 100% 

 Quantos pontos tens a menos 
que a criança B? 

25% 100% 100% 

 Quantos pontos tens a mais 
que a criança C? 

25% 100% 100% 

 Quantos pontos tens a menos 
que a criança C? 

25% 100% 100% 

 A quantos pontos estás da 
criança A? 

0% 100% 100% 

 A quantos pontos estás da 
criança B? 

0% 100% 75% 

 A quantos pontos estás da 
criança C? 

0% 100% 75% 

 A quantos pontos estás da 
criança D? 

0% --------- * 75% 

*Este grupo era constituído por 3 crianças. 

 

Ao analisar a tabela, verificamos que os melhores grupos foram o II e o III, apesar de que 

tanto num como noutro encontramos ainda algumas falhas. 

Assim, através da análise dos dois quadros, e conjuntamente com a observação direta 

realizada ao longo das atividades, consegui verificar que estes recursos que normalmente são 

utilizados livremente pelos alunos e inseridos noutros contextos que não num de aprendizagem 

direta, podem ser um recurso de aprendizagem diferente e interessante para ser usado em 

ambiente de sala de aula. 
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Estes recursos devem ser utilizados não só como meio para brincar, mas como os restantes 

materiais de trabalho e também os devemos incluir nos diversos domínios. 

Segundo Spodek (2002, p.568), os computadores estão a ser gradualmente integrados 

nos programas de educação de infância. Cada vez se denota mais a existência nas salas de 

atividades e a preocupação dos Educadores a utilizar o computador como um método de 

aprendizagem para as crianças. Saragoça (2009, p.61), 

pode assumir as formas de tutor, de instrumento, de aprendiz e de elemento de cons

jamais pode ser assumido enquanto sub stituto do professor, mas tão só como uma ferramenta 

de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Grupo I a construir o seu pictograma com ajuda (fonte própria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 47 - Pictograma construido pelo grupo II (fonte própria) 
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Figura 48 - Pictrograma construído pelo grupo III (fonte própria) 

 

No que se refere ao pensamento matemático, de acordo com Amante (2007), nesta área 

de desenvolvimento educacional, a utilização de computadores tem demonstrado estimular a 

emergência de alguns conceitos matemáticos, reconhecimento de formas, contagem e 

classificação. 

A Matemática está presente em situações da atualidade, por isso, é importante que as 

crianças desde cedo tenham a oportunidade de desenvolver conceitos matemáticos associados à 

contagem, classificação, ordenação, descoberta de padrões, entre outas. 

O autor Freitas (2011) defende que é fundamental que se promovam atividades que 

valorizem o trabalho das crianças na OTD, na compreensão e aplicação de conceitos que se 

relacionem com situações do dia a dia e que proporcionem o desenvolvimento de capacidades de 

investigação nas crianças, como a capacidade de colocar questões, de selecionar e recolher dados, 

descobrir e aplicar os instrumentos necessários para interpretar e analisar os dados. 

Surgem diariamente, na sala de atividades, várias oportunidades para desenvolver a 

aprendizagem de conceitos matemáticos, visto que esta está presente nas rotinas diárias, nas 

brincadeiras e atividades das crianças. 

Nesta etapa educativa, as crianças devem ter a oportunidade de contactar com atividades 

que envolvam a recolha, organização e representação de dados, através de tabelas e gráficos 

variados, como pictogramas e gráficos de barras. 

Relativamente à importância do jogo, os autores Ponte e Sousa (2010) referem que é 

percebível que as brincadeiras e jogos matemáticos não constituem a aprendizagem em si, mas 

um excelente meio que permite o diagnóstico, a intervenção e até mesmo a transmissão de 

conteúdos conceptuais, procedimentos e atitudes sem que o educando perceba tal inferência. 
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Figura 49 - Grupo I a realizar o jogo (fonte própria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 50 - Grupo II a realizar o jogo (fonte própria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 51 - Grupo III a realizar o jogo (fonte própria) 
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Cabe ao educador avaliar os jogos consoante o que quer desenvolver. Os jogos são muito 

importantes, enriquecem e estimulam a criatividade, experiência sensorial e a imaginação. É 

essencial dar-lhe a capacidade de criar. 

Os educadores têm que procurar alternativas e estratégias de cativar a aprendizagem da 

criança no ensino matemático, e o jogo surge como uma boa ferramenta para desenvolver o 

raciocínio lógico. 

Cordeiro e Sila (2012) defendem que o jogo pode ser um dos recursos para articular a 

teoria com a prática. Podem ser utilizados para introduzir um conteúdo matemático, exercitá-lo 

ou consolidá-lo. Cativam a atenção das crianças, facilitam a compreensão da matemática e, acima 

de tudo, ajudam a desenvolver as capacidades transversais, alterando o ensino tradicional, o 

chamado ensino mecanizado da Matemática o qual deveremos abandonar. 

Com este estudo, verifiquei e conclui que existem várias ferramentas, onde se incluem os 

jogos e as TIC, sendo que são recursos que na maioria das vezes se encontram em ambiente de 

sala de aula, e que podem ter um grande feito na aprendizagem sendo bastante motivadores como 

pude constatar na prática. 
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Conclusão 

A realização da PES I E II é muito importante para o nosso futuro, pois é o momento em 

que começamos a colocar em prática a teoria que nos foi transmitia ao longo do nosso percurso 

académico, esta mesma teoria permitiu-nos adquirir ferramentas essenciais para o futuro que 

podemos colocar em prática no estágio. 

A PES mostrou-me que sem dúvida a Educação Pré-Escolar e o 1.º CEB são as etapas 

mais importantes na educação das crianças. 

Durante o estágio é fundamental os momentos de observação antes de iniciarmos a 

prática, pois é necessário conhecermos pormenorizadamente as crianças, as estratégias da 

educadora/professora, os equipamentos e os requisitos de cada instituição.  

Considero que levo bases fundamentais para a minha prática futura, no entanto, tenho de 

continuar a melhor e a explorar para conseguir evoluir cada vez mais, um professor deverá sempre 

procurar melhorar a sua formação e maneira de atuar. 

Ao longo do estágio fui crescendo, pois iam aparecendo situações novas que me fizeram 

refletir sobre a melhor forma e estratégia para as resolver. 

A realização desta investigação foi um momento de grande aprendizagem, no decorrer 

da mesma apareceram algumas dúvidas que foram superadas com a colaboração dos orientadores. 

Propus-me realizar a investigação na área da Matemática, no domínio da OTD e centrá-

la na aprendizagem e consolidação através do jogo Halli Galli, usando ainda o material LEGO e 

o quadro interativo. Efetuei esta investigação com o grupo de crianças com que trabalhei na 

Educação Pré-Escolar, efetuando uma investigação-ação. 

A utilização do jogo e dos materiais presentes na sala de aula foi positiva, pois as crianças 

aderiram facilmente à atividade e mostraram-se motivadas, entusiasmadas e participativas.  

O jogo possibilita à criança a construção do seu saber, este poderá constituir-se uma 

atividade lúdica fundamental para ajudar as crianças a compreenderem, interiorizarem e 

aplicarem os conteúdos matemáticos. 

A utilização das novas tecnologias em ambiente de sala de aula mostrou-me que as 

crianças denotam maior interesse na compreensão e realização do que era pretendido ao recorrer 

a este tipo de ferramentas. O jogo e as ferramentas que foram utilizadas permitiram uma melhoria 

no ensino da Matemática, pois estamos a trabalhar essa área de uma maneira diferente e as 

crianças nestas idades o que mais gostam de fazer é brincar e utilizar as novas tecnologias que 

fazem parte do seu quotidiano.  

Enquanto futura profissional da educação sei que é importante promover iniciativas que 

correspondem à construção de respostas interessantes de forma a desenvolver a aprendizagem 
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positiva da criança, pretendo por isso continuar a colocar em prática atividades de reflexão na 

ação com o objetivo de melhorar a minha prática. 
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Apêndice 1- Planificação do pré-teste do jogo



 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 2- Planificação para aplicação do jogo 
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Apêndice 3- Construção de um pictograma com utilização 

do quadro interativo (Grupo I, II e III)



 

100 

 



 

101 

 

 

 
Figura 52 - Grupo I 

 

 

Figura 53 - Grupo II 
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Figura 54 - Grupo III 

 

 

 

 


