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Resumo 

O presente Relatório de Prática de Ensino Supervisionada (PES) em Educação Pré-

Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, imprescindível para a obtenção do grau de 

Mestre em Ensino do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, baseou-se nas atividades 

desenvolvidas durante a PES. 

Este relatório tem uma feição dissertativa cujo tema se centrou na importância da 

criatividade matemática em contexto escolar de Educação Pré-Escolar. 

Salienta-se a relevância da criatividade matemática  tanto no quotidiano como quando 

aliada com atividades que tenham como base conteúdos matemáticos. Destacamos a 

importância do papel do educador para elaborar tarefas que desafiem a criatividade das 

crianças, preparando-as para o passo seguinte: a entrada na escolaridade obrigatória. 

Neste trabalho caracterizamos o grupo com o qual tivemos o privilégio de trabalhar, 

definimos objetivos do projeto curricular de sala e descrevemos a organização e gestão 

do espaço educativo. 

Descrevemos algumas das atividades realizadas com este grupo de crianças, salientando 

a curiosidade e empenho que estas aplicaram no desenvolvimento de cada atividade. 

Palavras-chave: criatividade, Educação Pré-Escolar, conteúdos matemáticos. 



 

 

 

 



 

Abstract 

This Supervised Teaching Practice Report (PES) in Pre-School Education and the 1st 

Cycle of Basic Education, which is essential for obtaining the Master's degree in Pre-

School Education and the 1st Cycle of Basic Education, based in Supervised Teaching 

Practice. 

This report has an essay feature whose theme focused on the importance of mathematical 

creativity in the school context of Pre-School Education. 

The relevance of mathematical creativity is emphasized in the daily life when combined 

with activities based on mathematical content. We highlight the importance of the role of 

the educator to develop tasks which challenge the children´s creativity, preparing them 

for the next step, which will be the compulsory education. 

In this work, we characterize the group with which we had working, we define the goals 

of the classroom curriculum project and we describe the organisation and management of 

the educational space. 

We describe some of the activities carried out with this group of children, highlighting 

their curiosity and commitment that they applied in the development of each one. 
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Introdução 

Neste trabalho desenvolve-se o tema: A criatividade matemática na Educação Pré-

Escolar tendo por base uma reflexão em torno da PES, efetuada somente no contexto de 

Educação Pré-Escolar, em virtude de, num passado recente, se ter elaborado um outro 

Relatório da PES, cuja ênfase se direcionou para atividades realizadas em contexto de 1.º 

e de  2.º Ciclos do Ensino Básico.  

A escolha deste tema resultou, essencialmente, da motivação, participação ativa e 

entusiasta das crianças, aquando da realização de algumas atividades em que a 

matemática era utilizada de modo informal e inesperado. De facto, o contexto educativo 

deve facultar um espaço que permita que a criança estimule e desenvolva a sua 

criatividade, despertando a sua curiosidade, envolvendo-se em atividades de 

experimentação, com base na sua imaginação e originalidade. Num mundo em constante 

mudança, é necessário que o sistema educativo crie pessoas criativas, que procurem por 

formas eficientes e eficazes de se adaptarem e evoluírem, diante do inesperado, do 

imprevisível e do incontornável. Alencar e Fleith (2004) enfatizam que é premente a 

necessidade de se pensar de forma criativa e inovadora no atual mundo globalizado. 

Este Relatório da PES constitui uma análise reflexiva e fundamentada em autores de 

referência, das experiências de ensino e de aprendizagem referentes à implementação de 

atividades que promovam a criatividade, no âmbito da matemática.  

Este trabalho está dividido em três partes. A primeira consiste na fundamentação teórica, 

caracterizando-se a criatividade e a criatividade matemática. analisando-se se a 

criatividade é incentivada pelas instituições escolares, e que  papel tem o 

professor/educador como estimulador desta aptidão, ressalvando as dificuldades em 

avaliar algo tão subjetivo como a criatividade.  

Na segunda parte, caracteriza-se o contexto no qual decorreu a PES, tendo em conta as 

características do grupo e os objetivos curriculares da sala de aula, definidos pela 

educadora cooperante. Descreve-se a importância da organização da sala de aula para um 

funcionamento harmonioso das atividades, e como os materiais são fundamentais para a 
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aprendizagem das crianças, finalizar-se-á este capítulo com a avaliação, requerida pela 

educadora, de três das crianças do grupo. 

Na terceira parte deste relatório, apresentam-se as atividades enquadradas no tema 

escolhido, desenvolvidas durante a PES. 

Por fim, termina-se o trabalho com a conclusão, bibliografia, legislação e por último a 

lista de apêndices que complementam a informação necessária. 
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Capítulo I - Criatividade: conceito e de caracterização 

 

 

1. Conceito de criatividade e de criatividade matemática ...4 

2. A criatividade na escola……………………..……....…..8 

3. O professor/educador e a criatividade…………..……...10 

4. Avaliação………………………………………...……14 

 

Definir criatividade é complexo, pois encontram-se diversas definições na literatura, o 

que não permite construir uma definição convencional ou específica sobre o tema.  

Nas últimas décadas, desenvolveram-se diversas pesquisas, focando-se tanto nos 

atributos pessoais que se associam à criatividade, como nos distintos aspetos do processo 

e do produto criativo, recebendo maior atenção os elementos do ambiente sócio-histórico 

cultural que influenciam a expressão, o desenvolvimento e o reconhecimento da 

criatividade (Alencar & Fleith, 2003; Amabile, 1996; Craft, 2005; Cropley, 2005; Runco, 

2004).  

Neste capítulo, apresentamos algumas definições de criatividade e de criatividade 

matemática e centramo-nos no papel do professor/educador para promover a criatividade 

dos alunos/crianças. Por fim, analisamos como podemos avaliar a criatividade 

matemática em contexto de Educação Pré-Escolar. 

  



Capítulo I – Criatividade: conceito e caracterização 

4 

1. Conceito de criatividade e de criatividade matemática 

Todas as pessoas possuem capacidades criativas e cada um expressa-as de modo 

diferente, é possível ser criativo em qualquer área da atividade humana, nas artes, nas 

ciências e em cada momento da vida diária. Quando um aluno/criança descobre o seu 

potencial criativo, aumenta a sua autoestima e o seu sentimento de realização global 

(National Advisory Committee on Creative and Cultural Education [NACCCE], 1999). 

Nas últimas décadas, a criatividade tem sido declarada como uma das componentes mais 

relevantes do desenvolvimento humano (Adams, 2006; Chagas, Aspesi, & Fleith, 2005). 

Considerada como uma das soft skills (traços de personalidade, motivação e preferência) 

mais importantes da era moderna (Cabo, 2013). 

A criatividade pressupõe a exteriorização de ideias ou produtos originais e inovadores 

adequados ao contexto e cultura (Starko, 1995) e deve ser entendida através da habilidade 

e prontidão, de qualquer indivíduo, para criar algo novo e diferente (Idris & Nor, 2010). 

A criatividade associa-se, frequentemente, a uma inspiração súbita e inexplicável. 

Contudo cada vez mais se ressalva a importância do esforço, da persistência e do tempo 

que é necessário dispender para se ter ideias criativas (Perkins, 1981; Weisberg, 2006). 

Note-se que, para ser  criativo, não é só ser original ou diferente, mas também ser eficaz 

e adequado, tendo um sentido que valoriza esta diferença (Kaufman & Beghetto, 2009; 

Lubart & Guinard, 2006; Runco, 2004). 

Em contexto educativo, por vezes, um comportamento criativo pode estar, 

incorretamente, associado a comportamentos difíceis de gerir, ou compreender, ou a 

alunos/crianças indisciplinados (Beghetto & Plucker, 2006; Cropley, 1997). 

Para expressar criatividade não é necessário ter comportamentos desajustados ao contexto 

em que se está inserido. Bem pelo contrário, pretende-se que a criatividade potencie e 

motive comportamentos saudáveis e adaptados a cada situação (Woods, 2001). 

O comportamento criativo resulta da junção de fatores diferenciados e inter-relacionados, 

no entanto, são igualmente pertinentes: a inteligência, os estilos intelectuais, o 

conhecimento, a personalidade, a motivação e o contexto ambiental (Sternberg, 1999).
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Os fatores sociais e ambientais, são também, considerados fundamentais para um 

desempenho criativo. 

 Segundo Amabile (1996) existem três componentes essenciais para a realização de um 

trabalho criativo: 

• habilidades de domínio (ser especialista num determinado tema); 

• processos criativos relevantes (estratégias e estilos que favorecem a produção de 

novas ideias, além de traços de personalidade); 

•  e motivação intrínseca. 

Um dos fatores potenciadores da aprendizagem reside no indivíduo estar motivado. 

Huertas (2001) classifica a motivação como um processo psicológico, dependendo de 

componentes afetivos e emocionais. Existem dois tipos de motivação: a intrínseca e a 

extrínseca. Para Carvalho e Neves (2006), a motivação intrínseca refere-se à que provém 

do próprio indivíduo, estando sob o seu controle. Este tipo de motivação acontece quando 

temos consciência que somos capazes de executar, com entusiasmo, determinada tarefa, 

querendo sempre alcançar mais e melhores resultados. Quanto à extrínseca, provém de 

fatores externos ao indíviduo, que podem passar por prémios ou reconhecimento social. 

A teoria sistémica da criatividade de Csikszentmihalyi (1998) realça a importância dos 

fatores sociais, culturais e pessoais para explicar o fenómeno da criatividade, salientando 

que o seu impacto na criatividade e lembrando que o aluno/criança é parte de um sistema 

de influências. 

A criatividade integra uma construção teórica para tentar apreender uma realidade 

psicológica que se define, principalmente, por dois critérios: os critérios de novidade e do 

valor. A criatividade alude à capacidade humana de produzir algo que é simultaneamente 

novo e valioso em algum grau (Martinez, 2002). 

Sendo um potencial próprio da condição humana, a criatividade necessita que se tenha 

em consideração as problemáticas social, económica, política e cultural, que são, sem 

dúvida, obstáculos ao livre fluir da criatividade humana (Ostrower,1977).  

Em suma, a criatividade ocorre quando pessoas resolvem problemas para os quais não 

têm conhecimentos ou solução prática (Torrance, 1997). 
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A relatividade das características que definem a criatividade, unida à diversidade dos seus 

determinantes, confere-lhe uma complexidade que torna, por vezes, difícil a determinação 

de diretrizes de trabalho e, consequentemente, o desenvolvimento de criatividade em 

contexto escolar (Martinez, 2002).  

Criatividade Matemática 

A criatividade associa-se, tradicionalmente, às áreas artísticas e de línguas, contudo, 

atualmente, considera-se que realizar ciência é uma ação criativa. De facto, uma ideia 

criativa de base científica tem que ser fora do comum, mas interessante, além de útil. Os 

avanços tecnológicos, que se observaram ao longo dos séculos até aos dias de hoje, 

devem-se à criatividade dos cientistas em geral, e dos matemáticos em particular 

(Neumann, 2007). 

Desta forma, a criatividade matemática consiste na produção de uma novidade e na 

resposta, produto ou solução apropriada a uma questão aberta, resultando numa solução 

perspicaz e fora do normal, independentemente do grau de complexidade apresentado 

(Tripathi, 2008). Pode ser descrita como a capacidade de formar, reconhecer e escolher 

combinações úteis e importantes (Poincaré, 1948; 1956). Um trabalho criativo também é 

aquele que usa informação já conhecida e a combina de um modo original (Boden, 2004). 

Também pode ser descrito como a capacidade de analisar um problema de diferentes 

perspetivas, de modo a gerar distintas ideias, aliada à habilidade de escolher um método 

correto para resolver uma situação matemática, que anteriormente não era conhecida 

(Idris & Nor, 2010). 

Combinar conhecimentos prévios de forma diferente pode também ser considerado um 

trabalho criativo, a criatividade matemática é observada quando se gera uma solução fora 

do comum para um problema, que não poderia ser resolvido pelos métodos padrão 

(Nadjafikhah, Yaftian, & Bakhshalizadeh, 2012). 

A matemática não está unicamente conectada com a criatividade através da 

problematização, porém resulta da ligação entre a formulação e a resolução de problemas, 

promovendo, assim, a criatividade na matemática (Silver, 1997). 

No âmbito da matemática criativa, de acordo com Pelczer e Rodríguez (2011), a 

investigação em educação matemática é sustentada pelo propósito de que a criatividade 
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está presente em todos os alunos/crianças, podendo ser promovida utilizando atividades 

com estrutura ajustada. 

Em contexto escolar, os alunos/crianças necessitam de liberdade para aprender 

matemática, uma vez que a criatividade se evidencia quando os alunos/crianças têm a 

possibilidade de encontrar e utilizar os seus próprios métodos de resolução (Pehkonen, 

1997).  

Conhecer, elaborar e lidar com representações matemáticas, constituem competências 

que aumentam a capacidade de raciocinar matematicamente (Boavida, Paiva, Cebola, 

Vale, & Pimentel, 2008; Nacional Council of Teachers of Mathematics [NCTM], 2007; 

Ponte & Serrazina, 2000).  

O acesso a uma variedade de representações, e a capacidade de as pôr em funcionamento 

de forma criativa, contribui para o desenvolvimento da compreensão de conceitos 

matemáticos de modo a potenciar o raciocínio matemático (Berthold & Renkl, 2005). As 

representações matemáticas não podem ser idealizadas como produtos estáticos, na 

medida em que refletem o processo de raciocínio e o conhecimento utilizado pelos 

alunos/crianças na construção de relações ou de conceitos matemáticos (Tripathi, 2008). 

Para Leikin (2013) a importância da criatividade matemática, tanto para a matemática 

como para outras ciências, reside na sustentabilidade dada às tecnologias sociais e 

progressos científicos, o que permite que cientistas e especialistas em alta tecnologia, 

forneçam aparelhos e modelos para a análise de situações, prognósticos e processos. 

A criatividade matemática é a habilidade de capacitar um aluno/criança para que este 

possa criar estratégias para resolver um problema, gerando conceitos que proporcionem 

que o aluno/criança levante questões matemáticas importantes e que as relacione entre si 

(Ervynck, 1991).  

Segundo Sriraman (2005), os alunos/crianças, que são dotados de capacidades 

matemáticas superiores, são matematicamente criativos, por outro lado, uma pessoa pode 

ser criativa, mas não ser, necessariamente, dotada de capacidades matemáticas.  

A criatividade matemática é uma dimensão importante que deve ser incorporada no 

reconhecimento de alunos/crianças dotados com capacidades matemáticas. Uma das 

principais fontes de perda de talentos matemáticos deve-se o facto de se subestimar o 
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valor do pensamento criativo e, portanto, não o valorizarem  tanto no processo de ensino 

como no de aprendizagem (Milgram & Hong, 2009). 

Para que os alunos/crianças sejam criativos, em matemática, devem estar aptos a 

colocarem questões matemáticas que alarguem e aprofundem o problema original. A 

matemática conecta-se com a criatividade através da ligação entre a formulação e a 

resolução de problemas (Singer, Pelczer, & Voica, 2011). 

Acredita-se que a criatividade, em geral, esteja presente em todos os alunos/crianças, 

desde que seja incentivada e que se recorra a atividades com estrutura ajustada. A 

criatividade matemática é essencial no desenvolvimento de talento em matemática, mas 

também é muito difícil de identificar e de avaliar (Mann, 2006). 

2. A criatividade na escola 

Um dos contextos sociais mais investigados, no que diz respeito à promoção da 

criatividade, é a escola. Sendo importante criar um ambiente de sala de aula que favoreça 

a aprendizagem e as habilidades criativas dos alunos/crianças. Um ambiente criativo 

caracteriza-se por uma atmosfera de aceitação e respeito entre colegas e com os 

professores/educadores, no qual se proporcionam momentos de reflexão sobre o tema 

abordado, novas interpretações e avaliação crítica. Desta forma, valorizam-se os 

interesses e habilidades dos alunos/crianças, promovendo a sua autonomia,  a diversidade 

de estratégias pedagógicas, apoiando a expressão de ideias originais (Alencar & Fleith, 

2009; Cropley, 2005). 

Em contexto escolar, nem sempre é possível explorar a criatividade, assim como, a 

formulação de problemas. A resolução de problemas é parte imprescindível em toda a 

aprendizagem matemática, permitindo que os alunos/crianças pensem de modo diferente, 

estimulando a perseverança e a curiosidade, promovendo a confiança quando se 

enfrentam situações desconhecidas. Estas capacidades são de extrema importância em 

contexto de sala de aula e na vida diária de cada aluno/criança (NCTM, 2007). 

A criatividade dos alunos/crianças nem sempre é visível em sala de aula. No entanto, têm 

imensas capacidades latentes de inovação, pensamento criativo e formas alternativas de 

ver as coisas, que precisam de ser estimuladas para se revelarem. 
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Por isso, é importante um ambiente de sala de aula que inclua atividades criativas, 

suscitando desafio e curiosidade, cujas resoluções estimulem o raciocínio e a 

comunicação matemática e em que seja dada liberdade de resolução e expressão (Kattou, 

Kontoyianni, Pitta-Pantazi, & Christou, 2011). 

Um aluno/criança pode ter algum potencial criativo, mas munido de competências 

necessárias à sua atualização, pode demonstrar um desempenho mais elevado do que 

aquele cujo potencial criativo é mais alto, mas desaproveitado. Assim, além do apelo à 

presença intencional da criatividade em contexto de sala de aula, têm sido divulgadas 

técnicas e programas de treino aplicáveis em contexto educativo (Runco, 2006). 

As atividades devem ser pensadas, não só com o propósito de estimular os alunos/crianças 

com melhor desempenho em matemática, mas também aqueles que têm potencial 

matemático e que se veem impedidos de manifestarem as suas capacidades em contextos 

curriculares restritivos, centrados em regras formais e algoritmos (Kattou et al., 2011). 

Um ambiente favorável à criatividade potencia novas ideias, pois, mesmo tendo todos os 

recursos necessários para pensar de forma criativa, é sempre necessário  incentivar os 

alunos/crianças a exibir a criatividade que têm dentro de si (Sternberg, 2007). 

Neste cenário, o domínio escolar exige uma atenção particular. De facto, grande parte do 

percurso de cada indíviduo (desde criança até à idade adulta) é vivido nesse espaço de 

educação formal. Os objetivos da educação formal passam, ainda, pela rentabilização do 

potencial humano no sentido do exercício futuro e pleno da cidadania. Ora, estes 

objetivos, atualmente, não poderam ser cumpridos negligenciando as competências 

criativas (Fautlley & Savage, 2007; Oliver, Shaw, & Wisdom, 2006) . 

A escola deve oferecer mecanismos que estimulem o potencial criativo dos seus 

alunos/crianças, permitindo-lhe desenvolver a sua imaginação e produzir novas ideias que 

lhes venham a ser úteis, a nível pessoal e para a sociedade em geral (Vale, 2012).  

A criatividade na escola deve fundamentar-se sobre três pilares: a heterogeneidade; as 

perceções que o aluno/criança e o professor/educador têm de si mesmos; e o clima de sala 

de aula. Para alcançar um ambiente de sala de aula criativo, deve ser facultado a cada 

aluno/criança uma liberdade responsável. Desta forma aliado ao clima de confiança, 

compreensão e afeto, é fundamental definir limites, controlar expetativas, definir espaços 

de liberdade e registar os indicadores de responsabilidade. Para além disso, o 
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desenvolvimento da criatividade nos alunos/crianças requer que o professor/educador 

tenha também uma atitude ativa e criativa (Uano, 2002). 

Segundo Selby, Shaw e Houtz (2005) os fatores que contribuem para a expressão criativa 

são a: 

• Sensibilidade a problemas; 

• Curiosidade; 

•  Abertura a emoções e sentimentos; 

•  Independência de pensamento; 

• Autonomia; 

•  Persistência  

e 

• Boa autoestima. 

3. O professor/educador e a criatividade 

Sendo a criatividade uma competência desejável, é necessário entender a criatividade dos 

alunos/crianças de modo a desenvolvê-la na sala de aula, pois é, um dos melhores locais 

para desenvolver tais comportamentos (Alencar & Fleith, 2004). 

Ensinar a pensar criativamente envolve o estímulo das funções cognitiva e emocional, 

motivando e fornecendo estruturas que facultam o envolvimento prático e a interação 

entre professores/educadores e alunos/crianças (Torrance, 1987). 

O professor/educador deve ser um facilitador da criatividade, promovendo o 

desenvolvimento do potencial criativo dos seus alunos/crianças (Alencar & Fleith, 2003; 

Amabile, 1996). O professor/educador e, consequentemente, as suas representações, são 

fundamentais para que a escola cumpra os objetivos educacionais em geral e, em 

particular, relativamente à criatividade dos seus alunos/crianças (Caldeira, 2006; Good, 

2002). 

Por vezes associa-se o conceito de professor/educador criativo à (não) imposição de 

regras (Fryer, 1996) ou o conceito de aluno/criança criativo à discrepância de 

comportamentos (Morais & Azevedo, 2011; Westby & Dawson, 1995) ao que parece não 

ser alheio o receio de indisciplina na expressão criativa. 
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Refira-se, ainda, a confusão entre aluno/criança criativo com o que, necessariamente, 

demonstra sucesso escolar ou é competente em atividades implicadoras de raciocínio 

(Dawson, Andrea, Affinito & Westby, 1999; Morais & Azevedo, 2011). Parece, ainda, 

traduzir alguma polémica resistente face à ideia de submissão da criatividade perante o 

que, tradicionalmente, é conectado com inteligência. 

Neste contexto, torna-se fundamental que o professor/educador tenha autonomia para 

recorrer a novas metedologias e a abordagens inovadoras do conteúdo que vai lecionar, 

além da possibilidade de trabalhar com novos temas e com recursos a materiais originais, 

por forma a expressar a sua veia criativa nas atividades que propõe aos alunos/crianças 

(Mariani & Alencar, 2005). 

Numa perspetiva construtivista de aprendizagem, o professor/educador deve propor 

atividades que permitam a participação ativa dos alunos/crianças, permitindo que o 

aluno/criança tenha o prazer de descobrir e investigar, promovendo, assim, o gosto pela 

matemática. As atividades devem ser diversificadas, com diferentes formas de resolução, 

exigindo do aluno/criança envolvimento, reflexão e construção de conhecimento, 

surgindo, deste modo, a aprendizagem do aluno/criança com base na experimentação 

(Vale, 2009). 

As tarefas de caráter exploratório motivam os alunos/crianças para realizar atividades 

matemáticas que promovem a sua criatividade. A criatividade matemática é essencial no 

desenvolvimento do talento em matemática, porém não é nem fácil de  identificar nem de 

avaliar (Mann, 2006). As atividades apresentadas deverão desencadear, nos 

alunos/crianças, vontade para as resolver, desafiando-os, deste modo, a assumir um papel 

ativo na sua aprendizagem, desenvolvendo a sua criatividade (Leikin, 2009). 

Na aplicação das atividades cognitivamente exigentes e matematicamente desafiadoras, 

de acordo com Stein, Engle, Smith e Hugues (2008), para facilitar a discussão 

matemática, deve-se passar por cinco momentos: 

• Antecipar, prevendo o que os alunos/crianças poderão vir a realizar; 

• Monotorizar o trabalho desenvolvido pelos alunos/crianças, assim como o seu 

empenho nas atividades; 

• Expor o trabalho de cada aluno/criança ou de cada grupo de alunos/crianças à 

turma;  
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• Sequenciar as resoluções apresentadas pelos alunos/crianças; 

• Conectar as resoluções apresentadas com as ideias matemáticas. 

De acordo com Ponte (2005), não chega escolher boas atividades deve-se ser cuidadoso 

na forma como são propostas e no modo como são conduzidas, pelos 

professores/educadores, aquando da sua realização em contexto de sala de aula. 

As atividades devem requerer que os alunos/crianças pensem e realizem conexões, 

permitindo, assim, que desenvolvam ideias intrínsecas à matemática. As atividades de 

níveis de exigência diferenciadas proporcionam distintas formas de aprendizagem, 

considerando que as atividades, de maior grau de exigência, permitem a utilização de 

estratégias que levam a conexões, com diferentes conhecimentos, de conteúdos  

matemáticos (Stein & Smith, 2009). 

Um professor/educador criativo é aquele que está aberto a novas experiências, sendo 

ousado, curioso e tendo confiança em si próprio. Trabalhar com idealismo e prazer, 

adotando uma postura de facilitador e quebrando paradigmas da educação tradicional 

(Wechsler, 2001). 

Cropley (1997) enumera os comportamentos expectáveis de um professor/educador que 

pretenda estimulador a criatividade, deve:  

• Encorajar o aluno/criança a aprender de forma independente;  

• Motivar os alunos/crianças a dominar o conhecimento factual, de tal forma que 

tenham uma base sólida para propor novas ideias; 

• Encorajar os alunos/crianças a pensarem de forma reflexiva;  

• Considerar as sugestões e questões dos alunos/crianças;  

• Dar oportunidade a cada aluno/criança para trabalhar com uma diversidade de 

materiais e sob diferentes condições;  

• Ajudar os alunos/crianças a lidarem com a frustração e o fracasso, de tal forma que 

tenham coragem para tentar o novo e o inusitado; 

• e promover a autoavaliação. 

Segundo Wechsler (2001), para que o professor/educador potencie a criatividade em sala 

de aula, deve: 

• Ouvir ideias diferentes das suas; 
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• Encorajar os alunos/crianças a realizarem os seus próprios projetos;  

• Estimular o questionamento, dando-lhes tempo para pensar e para testarem 

hipóteses;  

• Estimular a curiosidade;  

• Criar um ambiente sem pressões,  

• Usar a crítica com cautela; 

•  e procurar descobrir o potencial de cada aluno/criança.  

Um professor/educador, que pretenda estimular a criatividade em contexto de sala de 

aula, deve deixar que o aluno/criança faça as suas próprias escolhas e que aceite os seus 

erros como uma oportunidade de aprendizagem. Para além disso, deve ter em 

consideração os interesses e habilidades de cada aluno/criança e demonstrar entusiasmo 

pela atividade e pela áreas que leciona (Fleith, 2000). 

Evidentemente que para haver um ambiente que facilite a criatividade na escola, 

necessita-se tanto esforço por parte dos professores/educadores, como dos 

alunos/crianças, assim como, da comunidade educativa. O professor/educador para gerar 

tal ambiente deve considerar os seguintes aspetos, segundo Masi (2002): 

• A aprendizagem centrada, no aluno/criança, sendo o docente o seu facilitador; 

• O respeito à individualidade de cada um; 

• A liberdade, a disciplina, a responsabilidade, a segurança psicológica, e a 

tolerância;  

• O reconhecimento e a valorização do trabalho e do progresso de cada aluno/criança;  

• A transmissão de vivências emocionais positivas em relação ao grupo, disciplina e 

processo de aprendizagem;  

• A mobilização de recursos do grupo para promoção de um clima emocional positivo 

entre os seus membros. 

Para estimular a criatividade os professores/educadores não devem despejar conteúdos 

constantes nos currículos, mas sim adotarem procedimentos que incentivem os 

alunos/crianças a pensarem autonomamente, idealizando atividades que promovam o 

desenvolvimento da criatividade, recorrendo a metodologias de ensino que estimulem o 

potencial criativo inerente a todas as pessoas.  
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4. Avaliação 

A avaliação é considerada um elemento integrante e regulador das práticas pedagógicas, 

mas assume também uma função de verificação das aprendizagens realizadas e das 

competências desenvolvidas. Tem também influência nas decisões que pretendem 

melhorar a qualidade do ensino, bem como, no funcionamento do sistema educativo. A 

avaliação no ensino é uma questão complexa, em permanente discussão (Abrantes & 

Araújo, 2002). 

Durante muito tempo, a avaliação das aprendizagens esteve, exclusivamente, associada 

ao paradigma quantitativo, assente em pressupostos de objetividade e rigor, dando ênfase 

ao resultado da aprendizagem (Ferreira, 2007; 2015).  

Avaliar é uma oportunidade formativa e um suporte do planeamento sendo um processo 

essencial porque dá-nos informação objetiva sobre cada um dos alunos/crianças e ajuda-

nos a ver se o programa educativo está a ser eficaz (Pinto & Santos, 2006). 

Zabalza (1995) define a avaliação como sendo uma peça fundamental do trabalho dos 

bons profissionais da educação em todos os níveis do sistema educativo, inclusive no caso 

da Educação de Infância. Nesta linha de pensamento, a avaliação permite uma recolha 

sistemática de informação e envolve uma consciencialização da ação, baseada num 

processo contínuo de análise que interliga a adequação do processo educativo às 

necessidades de cada criança, assim como do grupo, não esquecendo a sua evolução.  

Em Educação Pré-Escolar, os tipos de avaliação mais usadas são a diagnóstica e a 

formativa. Com a realização de uma avaliação diagnóstica, pretende-se “determinar se o 

aluno/criança possui os pré-requisitos (em termos de habilidades e de comportamentos) 

necessários para iniciar uma nova aprendizagem, para verificar o domínio de certos 

objetivos que possam levá-lo à inserção num programa mais avançado”(Ferreira, 2007, 

p. 24). Esta avaliação é utilizada no início do ano letivo para conhecer melhor as crianças, 

de maneira a elaborar o Projeto Curricular de Grupo e para que as atividades, que se 

pretendem realizar, tenham em conta as dificuldades e necessidades das crianças/alunos. 

Por este motivo, o educador planea um currículo partindo do que as crianças, naquele 

preciso momento, compreendem e conhecem. 
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São vários os instrumentos de avaliação que existem na Educação Pré-Escolar, sendo que 

a forma mais vantajosa e rentável é a observação do comportamento espontâneo da 

criança na realização de diversas atividades, livres ou orientadas, em pequeno ou grande 

grupo. Contudo, a observação não é suficiente já que um dos objetivos da avaliação na 

Educação Pré-Escolar consiste na elaboração de documentação de todo o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem de cada criança. 

Segundo as Orientações  Curriculares para a Educação Pré-Escolar (I. Silva, Marques, 

Mata, & Rosa, 2016). a definição de objetivos desejáveis ou expectáveis será, 

eventualmente, utilizada como uma referência para situar e descrever o que a criança 

aprendeu e a evolução dessa aprendizagem, ou, ainda, para alertar o/a educador/a da 

necessidade de reformular a sua intervenção, de modo a incentivar o progresso de todas 

e de cada uma das crianças. Aconselham a construção de portefólios ou histórias de 

aprendizagem, imagens e fotografias que fazem parte desse registo, bem como anotações 

e registos do/a educador/a e/ou dos pais/famílias.  

Para que a avaliação formativa cumpra todo o seu potencial é indispensável que se forneça 

feedback, tanto por parte do professor/educador como por parte do aluno/criança. O 

feedback é uma informação fornecida por um agente, tal como, o professor/educador, os 

colegas, o livro, os pais, ou recorrendo à sua própria experiência. Esta informação recai 

sobre os aspetos do desempenho ou da compreensão (Lopes & H. Silva, 2015). 

Segundo Hattie e Timperley (2007), o objetivo principal do feedback é atenuar a 

discrepância encontrada entre o atual entendimento e desempenho do aluno/criança e 

aquilo que seria desejado que fizesse (objetivo desejado).  

O feedback oral tem como principal vantagem ser dado no momento exato em que a 

aprendizagem está a decorrer, proporcionando momentos de diálogo entre o 

professor/educador e o aluno/criança (Lopes & H. Silva, 2014). 

Segundo Bruno e Santos (2010), em contexto de sala de aula, o feedback oral é frequente. 

No entanto, só se considera como uma prática de avaliação formativa se for intencional 

por parte do professor/educador, praticado sem limite de tempo, com uma comunicação 

bilateral, efetuado por todos os intervenientes, e se consistir, essencialmente, em 

perguntas abertas. O feedback oral considera-se vantajoso, pois serve de agente 

intermediário, acrescentando, reformulando ou reorganizando a informação, 
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independentemente de esta ser de cariz científico, metacognitivo ou do senso comum 

(Bruno & Santos, 2010; Hattie & Timperley, 2007). 

Quando o aluno/criança utiliza o feedback, modificando o seu modo de agir, torna-se 

autorregulador da sua aprendizagem, consequentemente, consciencializa-se do que falta 

realizar, ou saber, para atingir os objetivos propostos. Este procedimento permite que o 

aluno/criança aprenda de uma forma mais significativa e autónoma e, assim, aprende a 

aprender (Ferreira, 2015).  

O feedback é focado no apoio ao aluno/criança ao nível da autorregulação. Conferindo-

lhe confiança  para se envolver na tarefa e facultando o desenvolvimento de competências 

de autoavaliação. O desenvolvimento destas competências permitir-lhe-á  recorrer às suas 

competências internas, avaliando o seu progresso, não dependendo, assim apenas do 

feedback externo (Lopes & H., Silva, 2010). 

Integrado como uma componente fundamental no processo de aprendizagem um feedback 

eficaz é conseguido quando o professor/educador estimula a interação entre pares, define 

critérios e objetivos de modo a atingi-los com êxito. Desta maneira os alunos/crianças 

refletem sobre a sua aprendizagem através de questões ou exercícios (Hattie & Timperley, 

2007). 

Segundo as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (I. Silva et al.,2016) 

nas atividades do dia a dia, o educador dá feedback construtivo à criança, centrado no seu 

empenho e na tentativa de resolução das dificuldades, de modo a contribuir para a 

construção da sua identidade e autoestima, promovendo a sua persistência e desejo de 

aprender. 

Avaliação em criatividade  

Apesar das muitas falhas presentes em cada tipo de medição da criatividade, esta deve ser 

incluída como uma componente de avaliação, segundo Kaufman, Plucker e Russell 

(2012). 

De acordo com alguns autores (Balka, 1974; Conway, 1999; Leikin, Koichus & Bermann, 

2009; Mann, 2006), ao nível da resolução de problemas, as produções dos alunos/crianças 

devem ser analisadas contemplando as três dimensões da criatividade:  
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• fluência, correspondente ao número de resoluções/respostas corretas diferentes 

perante um problema; 

• flexibilidade, correspondente ao número de resoluções/respostas apresentadas que 

retratam diferentes formas de pensar, ou seja de diferente natureza; 

• e originalidade, correspondente ao número de respostas únicas ou raras, por 

comparação com as resoluções da turma.  

A investigação de Azevedo (2007) relativa a alunos do Ensino Básico, direcionou-se para 

avaliar a sua criatividade com vista à sua promoção. Em primeiro lugar analisaram as 

oscilações da criatividade dos alunos (as suas perceções e dos seus professores) ao longo 

do percurso escolar. De seguida, identificaram a relação entre diferentes fontes de 

avaliação da criatividade, nesse mesmo contexto educativo. 

Por sua vez, Vieira (2012) desenvolveu um estudo, no qual pretendia observar e analisar 

a ação das crianças em idade Pré-Escolar, assim como o seu desempenho na resolução de 

problemas matemáticos e a correspondente ligação com a promoção da criatividade, no 

ambiente natural de sala de aula. Em termos teóricos, este estudo sustentou-se em 

diferentes pressupostos: A Educação Pré-Escolar em Portugal e a Matemática; A 

Investigação e a Matemática Pré-Escolar; As Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar; a resolução de Problemas em Matemática; e a criatividade. Neste estudo, a 

autora, sendo observadora participante, optou por uma metodologia qualitativa, com base 

em dois estudos de caso, contextualizados num grupo de 11 crianças, realizando uma 

intervenção didática com a aplicação de seis atividades. De acordo com esta autora, foi 

possível verificar que as crianças revelaram entusiasmo, motivação e envolvimento na 

realização das atividades. Por outro lado, as diferentes representações realizadas 

revelaram que as crianças pensavam diversificadamente, identificando diferentes opções. 

A autora deste trabalho concluiu que as atividades implementadas possibilitaram diversos 

e criativos modos de representações, sendo este um forte meio de comunicação das 

diferentes ideias matemáticas revelando o seu pensamento criativo.
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A instituição onde decorreu a PES, para além das suas valências na área da educação 

(creche, jardim-de-infância, 1.º CEB) integrava também um Centro de Atividades 

Ocupacionais (CAO) para jovens e adultos com Necessidades de Saúde Especiais (NSE), 

segundo o Decreto de Lei n.º 81/2018, tendo em vista a sua integração social e 

desenvolvimento de conhecimentos. Nesta Instituto Particular de Solidariedade Social 

(IPSS) existiam três salas para creche (dois-três anos de idade) e berçário (zero-um ano 

de idade), três salas destinadas à Educação Pré-Escolar (dos três aos cinco anos de idade) 

e sete salas destinadas ao 1.º CEB. Tinha também uma sala de estimulação; seis salas 

destinadas ao CAO; uma sala de psicomotricidade e outra de reabilitação psicomotora; 

uma sala de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC); gabinete de educação 

especial, terapia da fala e de psicologia; e recreio interior para a creche. Para além disso, 

ainda possuía dois refeitórios, uma cozinha, um auditório, dois pátios e os gabinetes da 

direção, a secretaria e um centro de recursos. 
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1. Caracterização do grupo 

Segundo as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (I. Silva et al., 2016) 

o grupo constitui a base do processo educativo, através das interações sociais entre 

crianças, e entre crianças e adultos. O funcionamento do grupo é influenciado pelas 

características individuais das crianças, como, por exemplo, o género, a diversidade de 

idades, e a dimensão do grupo, que dependem das condições institucionais, em que o 

jardim de infância se insere, e pelas características demográficas da população que serve.  

A parte da PES correspondente à Educação Pré-Escolar, cuja responsabilização se efetuou 

num grupo constituído por 23 crianças dos quais 11 eram do género feminino e os 

restantes do género masculino, todas com quatro anos de idade, exceto uma aluna que 

tinha seis anos. Saliente-se que uma destas crianças estava referenciado como possuindo 

NSE. 

Este grupo era bastante ativo, dinâmico, energético, e autónomo, pois necessitavam de 

muitas atividades orientadas, de recreio ou motoras para extravasarem a sua energia. 

Durante o recorrer das atividades manifestaram sempre interesse, facultando a sua opinião 

e dando diversas sugestões.  

Este grupo era criativo, características que se refletiam no facto de participarem 

ativamente nas atividades e gostarem de recriar momentos de faz de conta. 

Eram bastante comunicadores, evidenciando um alargado conhecimento de vocábulos, 

sendo fundamental a ajuda por parte dos adultos para as corrigir aquando da construção 

frásica. A maioria das crianças tinha um vocabulário rico que usava frequentemente nos 

seus discursos. Em termos gerais, constatamos que o grupo se expressava bem oralmente, 

produzindo frases complexas e bem estruturadas. 

Destacava-se, ainda, o facto de as crianças gostarem imenso de ouvir e de contar histórias, 

assim como, de partilhar acontecimentos das suas vidas. Sendo muito curiosas, faziam 

perguntas constantemente sobre o que as rodeava ou aquilo que era novo para elas. 

Todas as crianças eram bastante autónomas nas suas atividades de rotina e nas atividades 

livres, assim como na aquisição de hábitos de higiene pessoal, na destreza em termos 

manipulativos durante as refeições, no vestir e no despir. 
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De acordo com as Orientações  Curriculares para a Educação Pré-Escolar (I. Silva et al., 

2016), cada criança não se desenvolve e aprende somente em contexto de educação de 

infância, mas também, no meio familiar, cujas práticas educativas e cultura própria 

influenciam o seu desenvolvimento e aprendizagem. Neste sentido, torna-se fundamental 

que o educador tenha em atenção o contexto familiar e social das crianças, envolvendo 

os pais/famílias no processo educativo, ajustando e reformulando a sua ação em função 

da avaliação dessas práticas. 

Do grupo, cinco crianças não tinham irmãos e moravam com ambos os pais; 14 com os 

pais e os irmãos, duas crianças viviam apenas com a mãe e outras duas viviam com a mãe 

e os irmãos. As que viviam apenas com a mãe, porque os pais se encontravam separados, 

tinham também uma boa relação com o pai. 

A grande maioria das mães possuía uma licenciatura, apenas uma mãe completou o 12.º 

ano de escolaridade e outra não disponibilizou o seu nível de escolaridade. 

Quanto aos pais, 13 terminaram uma licenciatura, cinco completaram o 12.º ano de 

escolariedade e outros cinco não disponibilizaram esta informação.  

2. Objetivos gerais do projeto curricular de sala definidos pela educadora 

cooperante: 

Aquando da nossa chegada à instituição, a educadora cooperante facultou-nos os 

objetivos gerais definidos no projeto curricular da sua sala, ou seja: 

• Promover o desenvolvimento das crianças nos diferentes domínios: cognitivo, 

socio-afetivo e motor; 

• Promover momentos de integração e interação, incentivando a cooperação, a 

partilha e o respeito pelo outro; 

• Favorecer a aquisição de hábitos de higiene e saúde através de uma 

aproximação com as famílias e a criação de rotinas; 

• Promover a observação e respeito pela natureza, através do contacto com o 

espaço exterior; 

• Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança, com base em 

experiências de vida democrática, numa perspetiva de educação para a 

cidadania; 
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• Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela 

pluralidade de culturas, favorecendo uma progressiva consciência do seu 

papel como membro da sociedade; 

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

sucesso da aprendizagem; 

• Estimular o desenvolvimento global da criança, no respeito pelas 

características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam 

aprendizagens significativas e diversificadas; 

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

múltiplas como meio de relação, informação, sensibilização estética e de 

compreensão do mundo; 

• Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

• Proporcionar a cada criança condições de bem-estar e de segurança, 

designadamente no âmbito da saúde individual e coletiva; 

• Proceder à despistagem de inaptidões, deficiências e precocidade, 

promovendo a melhor orientação e encaminhamento da educação; 

• Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer 

relações de efetiva colaboração com a sociedade. 

3. Organização e gestão do espaço educativo/materiais  

Segundo as Orientações  Curriculares para a Educação Pré-Escolar (I. Silva et al., 2016) 

o desenvolvimento humano não só constitui um processo dinâmico de relação com o meio 

em que o indivíduo é influenciado, mas também influencia o meio em que vive. 

Considera-se o ambiente educativo como um contexto facilitador do processo de 

desenvolvimento e aprendizagem de todas e de cada uma das crianças, de 

desenvolvimento profissional e de relações entre os diferentes intervenientes. Sendo 

assim, o espaço educativo deve permitir

• A utilização e visionamento de meios audiovisuais;  

• O obscurecimento parcial e total;  

• O contacto visual com o exterior através de portas ou janelas; 

• A proteção solar;  

• O acesso fácil ao exterior;  
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• A fixação de paramentos verticais, de expositores e quadros;  

• Uma localização imediata a outra(s) sala(s) de atividades;  

• Comunicação fácil com os vestiários das crianças;  

• Uma comunicação fácil ou, sempre que possível, direta com o exterior. 

Para além disso deve ter: 

• Uma área entre 40m² a 50m²; 

• Um número de crianças entre 20 e 25;  

• Um pavimento confortável, resistente, lavável, antiderrapante e pouco refletor de 

som; 

• Aquecimento conforme as zonas climáticas.  

Todas estas características eram visíveis na instituição onde decorreu a PES. 

4. Sala de atividades e materiais  

Segundo as Orientações  Curriculares para a Educação Pré-Escolar (I. Silva et al., 2016), 

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

como esses espaços e materiais são utilizados, enquanto recursos para o desenvolvimento 

das aprendizagens. Na organização deste espaço é fundamental, a utilização das paredes. 

O que está exposto constitui uma forma de comunicação, que sendo representativa dos 

processos desenvolvidos, os torna visíveis tanto para crianças como para adultos. Por isso, 

a sua apresentação deve ser partilhada com as crianças e corresponder a preocupações 

estéticas. 

As salas de atividades devem ser organizadas de modo a promover o desenvolvimento 

das crianças, tendo espaço suficiente para a realização de atividades orientadas, quer em 

grande quer em pequeno grupo, ou até individualmente. 

A sala de atividades em questão era acolhedora, bastante iluminada, quer pela luz natural 

quer pela luz artificial, era limpa e com espaço suficiente para as 23 crianças se 

movimentarem pela sala. A sala era composta por diversas áreas, nas quais as crianças 

podiam brincar durante as atividades livres. 
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A sala estava equipada com mesas, cadeiras, várias estantes adequadas à estatura das 

crianças e de forma que tivessem o acesso facilitado aos materiais. No que diz respeito 

ao pavimento, este estava em ótimas condições e era de fácil manutenção. 

Relativamente aos materiais ludo-didáticos e pedagógicos, a sala possuía muitos e 

variados materiais, permitindo às crianças o seu desenvolvimento nos diversos níveis. 

Eram materiais nos quais as crianças acediam facilmente para que os pudessem explorar 

e manipular. Na organização do espaço era fundamental que a criança compreendesse 

como a sala estava organizada, participando nesta organização, o que proporcionava uma 

aprendizagem ativa, de acordo com os interesses das crianças. 

As paredes da sala continham diversos placares coloridos, nos quais estavam afixados os 

trabalhos das crianças (desenhos, pinturas, colagens). Para além disso, encontravam-se, 

também, nesse espaço, o mapa de presenças; o do tempo; o das atividades; o das 

atividades livres; o calendário dos aniversários e os documentos que a educadora julgava 

como importantes para o grupo. 

De forma a descrever as características da sala de atividades, seguidamente  

distinguiremos as diversas áreas entre verticais, horizontais e de recreio:  

Espaços horizontais: 

A organização do espaço era constituída por várias áreas de atividades, com diversos 

conteúdos e materiais estimulantes, para as quais se definiram objetivos pedagógicos que 

tencionavam ser o mais realistas possíveis. Nestas áreas as crianças desenvolviam a sua 

imaginação, socializavam e partilhavam materiais, desenvolvendo, inconscientemente, a 

sua destreza manual e a sua motricidade, grossa ou fina. Por fim, fortaleciam o sentido de 

responsabilidade, pois antes de sair da sala todas as áreas tinham que estar arrumadas.

• Área da Garagem:  constituída por um tapete colorido com um estampado de pista 

de corrida, inúmeros carros de diversas cores e tamanho, e uma pista de corrida de 

carros em plástico. Ao lado da garagem existia um cesto com animais selvagens e 

domésticos.  

• Área da Cozinha: equipada com uma mesa com três bancos, vários cestos com 

alimentos em plástico, um armário com várias divisórias onde encontravamos 

(pratos, chávenas, talheres, entre outros objetos) e uma bancada, com fogão e um 



4. Sala de atividades e materiais 

25 

lavatório. Esta área permitia que as crianças pudessem desenvolver a relação com 

os outros que corresponde a uma forma de adquirirem capacidades sociais.  

• Área dos legos e dos materiais de construção: composta por uma mesa e duas 

cadeiras onde se podiam encontrar diversas peças de legos. Nesta área as crianças 

aprendiam a importância de partilhar o material com as outras crianças. 

Desenvolvia a criatividade, pois eram livres para construírem tudo o que 

imaginavam. Esta área foi sendo cada vez mais procurada no decorrer do ano letivo.  

• Área do Quarto de Vestir: equipada com materiais de forma a que esta área fosse o 

mais próximo da vida real. Era constituída por um armário e uma cómoda, contendo 

diversas peças de roupa, tanto em tamanho de criança, que possibilitava que as 

crianças as vestissem, como roupa de bebé para vestir os diversos bonecos do tipo 

nenuco. Encontrava-se nesta área uma mesa de banho para os bonecos, com vários 

produtos de higiene. Este espaço tinha muita importância, pois as crianças podiam 

desenvolver a relação com os outros, assim como também a motricidade (fina ou 

grossa), visto que também vestiam os bonecos e davam-lhes banho. 

• Área da Biblioteca: as crianças recorriam, frequentemente, a esta área. A estante 

continha diversos livros de histórias, que eram frequentemente trocados com os de 

outras salas, promovendo o interesse por esta área. Esta área dispunha de um cesto 

com revistas e jornais. Nesta área as crianças adquiriam o gosto pela leitura, 

percebiam a importância dos livros na sua aprendizagem e aprendiam. Note-se que 

as crianças necessitavam de algum incentivo por parte da educadora para 

frequentarem esta área. 

• Área dos jogos/jogos de mesa: constituída por duas estantes com os mais variados 

jogos (jogos de contagem, puzzles, jogos de sequências, jogos de letras, dominó, 

etc…). Os materiais disponíveis nesta área eram, obrigatoriamente, utilizados nas 

mesas de pequenos grupos. Nesta área encontravam-se também as pastas com os 

trabalhos arquivados de cada criança. Na parte superior da estante estavam as caixas 

individuais dos materiais. Cada criança possuia uma caixa e era responsável pela 

preservação dos seus materiais. Esta área era extremamente importante para o 

desenvolvimento da criança, visto que promovia o pensamento lógico; raciocínio; 

agilidade e habilidade; desenvolvimento da motricidade fina e diversos tópicos do 

conteúdo matemático (seriar e ordenar, descobrir formas e padrões, noção de 
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número e formar conjuntos). Esta área era muito procurada pelas crianças, visto ser 

uma área atrativa e também se encontrava muito bem equipada.  

• Mesas de trabalho (pequenos grupos): existiam três mesas redondas para trabalhos 

em pequenos grupos, e outras tantas mesas quadradas que serviam de apoio. Essas 

mesas eram usadas sobretudo na concretização de atividades orientadas, nas quais 

a estagiária, a educadora e a ajudante de ação educativa apoiavam as crianças no 

que estas necessitavam. Aqui as crianças desenvolviam a responsabilidade, pois 

tinham de ser responsáveis pelos seus trabalhos; a autonomia, pois tentavamos 

sempre que estas realizassem as atividades sozinhas e desenvolviam também o 

respeito pelo outro, visto que tinham de respeitar o espaço e o trabalho dos colegas. 

Espaços Verticais: 

Relativamente ao espaço vertical, a sala de atividades continha diversos expositores com 

produções das crianças e instrumentos de gestão de grupo. Os trabalhos dos placares iam 

sendo alterados conforme os temas diariamente ou semanalmente. Todos os instrumentos 

necessários para o registo, planificação, avaliação e gestão de grupo estavam expostos 

nas paredes da sala.  

• Área da Pintura: área reduzida que só podia ser utilizada por uma criança de cada 

vez. Esta área era constituída por um placar, no qual se encontravam as tintas e os 

pincéis. Quando a criança pretendia pintar pedia à educadora, que colocava uma 

folha presa com pionés. Esta área não era muito procurada pelas crianças, só era 

frequentada quando recomendada pela educadora. Nesta área as crianças podiam 

dar asas à sua imaginação, visto que pintavam e desenhavam o que queriam e 

também desenvolviam a motricidade fina. 

• Mapa das presenças: este mapa existia para que cada criança, ao chegar à sala, 

registasse diariamente a sua presença, assinalando a verde a presença, a vermelho 

a ausência e os fins de semana encontravam-se assinalados com riscos nos 

quadrados. Com este mapa, a educadora pretendia que as crianças fossem 

responsáveis, marcando todos os dias as suas presenças, desenvolvendo a noção de 

tempo (ontem, hoje e amanhã) e, ainda, promovendo a assiduidade. 

• Mapa das atividades: assinalavam-se as atividades que cada criança realizaria 

durante a semana, tendo como finalidade a planificação e o controlo do seu trabalho, 

semanal e diário, servindo, também, para o desenvolvimento da responsabilidade, 
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da autonomia da criança, e proporcionava que todas participassem no bom 

funcionamento da sala de atividades, pois as atividades eram rotativas. 

• Mapa do tempo:este mapa encontrava-se dividido pelos dias da semana, depois a 

criança, responsável por esta tarefa, retirava o dia do mapa e no verso desenhava o 

estado do tempo e ia colocá-lo, novamente no sítio. Esta tabela também era 

importante para que as crianças desenvolvessem a responsabilidade, a autonomia, 

ajudando-as a ter noção dos diferentes estados do tempo. 

• Mapa dos Aniversários: este mapa estava dividido pelos meses do ano. Cada mês 

tinha a fotografia da criança que nele celebrava o seu aniversário, caso ninguém 

fizesse anos naquele mês, o espaço ficava em branco. Este mapa era também 

importante para que as crianças tivessem a noção dos meses. 

• Placar dos trabalhos das crianças: existiam diversos placares à volta da sala, nos 

quais se afixavam os trabalhos realizados pelas crianças. Os trabalhos eram 

colocados pela educadora ou pela estagiária. Refira-se que nenhum destes placares 

se encontravam ao alcance das crianças.  

• Placar dos documentos da educadora: este placar encontrava-se junto à porta da 

entrada no lado de fora da sala, neste espaço encontravam-se documentos de grande 

importância, como, por exemplo, papéis administrativos, planificações da 

estagiária, avisos, etc. 

Recreio - Espaço exterior / interior  

Segundo as Orientações  Curriculares para a Educação Pré-Escolar (I. Silva et al., 2016), 

o espaço exterior possui imensas potencialidades e oportunidades educativas, 

necessitando da mesma atenção do/a educador/a que o espaço interior. O espaço exterior 

constitui um local privilegiado para atividades da iniciativa das crianças que, ao 

brincarem, têm a possibilidade de desenvolverem diversas formas de interação social e 

de contacto e exploração de materiais naturais (pedras, folhas, plantas, paus, areia, terra, 

água, etc.). Sendo ainda um espaço em que as crianças desenvolvem atividades físicas 

(correr, saltar, trepar, jogar à bola, fazer diferentes tipos de jogos de regras, etc.) num 

ambiente ao ar livre. 

As crianças tinham preferência pelo recreio exterior, recorrendo somente ao recreio 

interior se as condições climáticas não fossem favoráveis. Relativamente ao pavimento 

do recreio este encontrava-se em boas condições e estava adaptado conforme as leis em 
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vigor, visto que possuía um pavimento antiderrapante, assim como diversos baloiços e 

escorregas. 

5. Avaliação individual de três crianças do grupo 

Estas tabelas de avaliação foram elaboradas, a pedido do orientador da PES, e relativas a 

três crianças escolhidas em colaboração com a educadora cooperante. Saliente-se que os 

seus nomes e as suas datas de nascimento foram alterados para proteger a sua identidade. 

Para a concretização deste momento de avaliação recorreu-se a alguns trabalhos 

realizados por estas crianças.. 

 

Tabela 1- Avaliação individual do Filipe. 

 

Ficha de Avaliação Individual 

 

Nome: Filipe 

Data de Nascimento: 05/01/2010 

Área de Formação Pessoal e Social 

O Filipe era uma criança assídua e pontual, nunca faltava ao infantário, e pedia, nas férias dos pais, para 

continuar a vir.  

Esta criança encontrava-se muito bem enquadrada no grupo e tinha um bom relacionamento com todas as 

crianças e adultos do infantário.  

Era muita comunicativa, expressiva, responsável, sendo capaz de reconhecer as suas capacidades e limitações. 

Expressava-se em grupo e comunicava ideias novas ou conversava sobre o desenrolar dos trabalhos sem 

qualquer problema, querendo sempre participar e tendo dificuldade em deixar os colegas falar.  

O Filipe, partilhava os seus brinquedos pessoais e o material de trabalho sem problema com os restantes 

colegas. 

Raramente dava oportunidade aos outros meninos de intervirem nas conversas e jogos, pois tinha dificuldade 

em esperar pela sua vez, sendo por vezes necessário chamar a sua atenção e pedir que deixasse os colegas 

intervir.  

No que diz respeito à colaboração em atividades de pequeno e grande grupo, cooperava ativamente e com 

muito entusiasmo e, se necessário, ajudava os colegas.  

Tinha facilidade em avaliar o comportamento/ações e trabalhos dos seus colegas e realizava a sua 

autoavaliação sem dificuldades. O Filipe realizava, sem ajuda, atividades indispensáveis ao dia a dia (vestir e 
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despir, apertar/ desapertar, utilizar a casa de banho, etc.). Conseguia identificar os diferentes momentos da 

rotina diária da sala, executando-os de forma autónoma e independente, como, por exemplo, marcar a 

presença.  

Participava nas atividades atribuídas, executando-as de forma autónoma e com muita responsabilidade, pois 

nunca se esquecia de as fazer, e, por vezes, chamava a atenção dos colegas para que desempenhassem as suas 

atividades.  

Não apresentava dificuldades em aceitar frustrações e insucessos, no que diz respeito a perder jogos ou até 

mesmo na realização de atividades, mostrando bastante empenho e interesse em voltar a fazê-las para que as 

conseguisse ultrapassar.  

Conseguia manifestar respeito pelas necessidades, sentimentos, opiniões e valores dos outros, esperando que 

os colegas retribuissem.  

Salienta-se que o Filipe, por vezes, usava vocábulos/expressões muito avançados para a sua idade.  

Expressão e Comunicação 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

O Filipe, no que diz respeito à linguagem oral, expressava-se corretamente, isto é, conseguia expressar 

corretamente os seus sentimentos e necessidades e era capaz de manter um diálogo coerente, por vezes tinha 

dificuldade em articular bem as palavras, contudo conseguia-se perceber, na perfeição, o que queria transmitir.  

Relativamente ao reconhecimento e escrita de palavras, era capaz de reconhecer algumas palavras, como, por 

exemplo, o seu nome e o dos colegas. 

No que respeita à escrita, copiava palavras, sem qualquer problema, era bastante rápido neste tipo de 

atividades, logo a sua escrita não era das melhores. 

Narrava uma história, com princípio, meio e fim, sem dificuldade e apenas com o auxílio das imagens dos 

cartões, o que demonstrava grande capacidade de imaginação, criatividade e muito à vontade perante os 

colegas, demonstrando responsabilidade e autonomia na sua execução. 

Usava palavras bastante elaboradas para a sua idade e construia diálogos durante o reconto da história. 

Era uma das crianças com mais capacidade para memorizar e recitar poemas/rimas, assim como as letras das 

canções, mostrando-se sempre muito entusiasmado e empenhado neste tipo de atividades. 

Matemática 

O Filipe conseguia enumerar e contar, com correção, até 10 objetos do seu dia a dia, não apresentando 

hesitações no que diz respeito ao reconhecimento dos números escritos.  

Relativamente à geometria e medida reconhecia, distinguia e enumerava as diferentes figuras e formas 

geométricas sem qualquer problema. 
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Domínio da Expressão Motora 

O Filipe realizava percursos que englobam diversas destrezas tais como: rastejar em várias direções 

movimentando-se com o apoio das mãos e dos pés; saltar sobre obstáculos (por vezes pisava) e efetuava 

corridas, mostrava dificuldade em respeitar o espaço dos colegas, indo muitas vezes contra os colegas. 

Conseguia lançar bolas e fazer a sua receção, saltava de diferentes formas, tais como: pés juntos, pé-coxinho, 

não perdendo o equilíbrio. Tinha a noção do esquema corporal, identificando e distinguindo a direita da 

esquerda. 

Possuia destreza na realização de ações de motricidade fina, manipulando pequenos objetos (encaixe, 

enfiamento, …), assim como, no controlo de materiais simples (marcadores, tesouras, lápis, caneta, …). 

Na prática de jogos infantis, cumpria as regras, esperava a sua vez, executava na perfeição as suas principais 

características e explicava-as.  

Em termos gerais, conclui-se que era uma criança muito ativa e que gostava imenso deste tipo de atividades, 

com a motricidade global muito bem desenvolvida. 

Domínio da Expressão Dramática 

O Filipe interagia com as outras crianças em atividades de faz-de-conta, espontâneas ou sugeridas, recorrendo 

por vezes à dramatização. 

Inventava personagens e criava situações de faz-de-conta, utilizando espaço e objetos, atribuindo-lhes 

diferentes significados em atividades livres e/ou situações imaginárias.  

Participava de forma espontânea nas atividades (livres e estruturadas) de faz-de-conta e reconhecia que, 

perante diversas situações, se devia utilizar uma postura e um diálogo diferente. 

Domínio da Expressão Musical 

O Filipe no que diz respeito a este domínio, distinguia e identificava os diferentes instrumentos musicais.  

Cantava em diferentes tons (alto e baixo), acompanhando a canção e o ritmo, como por gestos, sem qualquer 

problema e sem se perder. 

Memorizava com muita facilidade as letras das canções,  demonstrando imenso gosto por este tipo de 

atividades. Reconhecia sons: vocais e corporais (bater palmas); do meio ambiente próximo; da natureza; e 

instrumentais. 

Domínio da Expressão Plástica 

O Filipe representava ambientes do dia a dia através do desenho e pinturas, assim como, a figura humana sem 

problema, tendo em conta todas as suas partes. 

Ilustrava desenhos e histórias, pintando sempre com um determinado sentido, no entanto, tinha dificuldade 

em respeitar os limites das figuras.  
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Demonstrava grande criatividade/imaginação nos seus desenhos e era cuidadoso no que diz respeito à 

arrumação do material, chamando, por vezes, a atenção dos colegas que não o faziam. 

Descrevia o que via em diferentes formas visuais (objetos, livros, natureza) através do contacto com diferentes 

situações. 

Pegava em lápis e pincéis corretamente e era das poucas crianças que já fazia recortes com a tesoura.  

A nível de colagens não foram detetadas dificuldades na execução de atividades, visto serem de fácil 

concretização para si.  

Executava vários tipos de dobragens, prova disso foi a dobragem do coelho em origami, e ao mesmo tempo, 

fazia observações pertinentes e importantes. 

Conhecimento do Mundo 

O Filipe distinguia os diferentes estados do tempo (dia e noite, manhã e tarde, semana, estações do ano) e 

identificava as estações do ano, os estados do tempo e a forma de se vestir de acordo com as estações. 

Nomeava, ordenava e estabelecia sequências de diferentes momentos da rotina diária e reconhecia outros 

momentos importantes da vida pessoal (aniversários).  

Demonstrava alguma dificuldade em identificar o dia da semana.  

Conseguia identificar elementos do ambiente natural e social de um determinado lugar e, ainda, estabelecer 

semelhanças e diferenças entre materiais em objetos (textura, cor, cheiro, resistência, dureza, som que 

produzem, …). Reciclava materiais, colocando-os corretamente no ecoponto.  

Relativamente ao corpo humano, identificava as suas partes sem problema, identificava/distinguia os órgãos 

dos sentidos e associava cada órgão ao sentido.  

Ordenava acontecimentos, momentos de relato ou imagens com sequência temporal, utilizando linguagem 

oral e outras formas de expressão.  

O Filipe situava-se socialmente numa família (relacionando graus de parentesco simples), como por exemplo: 

mãe, pai e avós, filho e neto. 

Usava e entendia algumas práticas de higiene corporal, de saúde alimentar e de segurança, afirmando que era 

fundamentais para que possamos viver em comunidade e, acima de tudo, termos uma vida saudável. 

Demonstrava, ainda, conhecimentos a nível da higiene oral e reconhecia a importância, frisando aspetos muito 

importantes no que diz respeito à sua execução.  

Tinha uma boa cultura geral, no que diz respeito a vários temas, fazendo participações pertinentes, 

observações e comparações eficazes.  
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Tabela 2- Avaliação individual da Helena. 

 

Ficha de Avaliação Individual 

 

Nome: Helena 

Data de Nascimento: 22/01/2010 

Área de Formação Pessoal e Social 

A Helena era uma criança assídua e pontual.  

Encontrando-se muito bem enquadrada no grupo e com bom relacionamento com todas as crianças e adultos 

do infantário.  

Era muito comunicativa, expressiva, responsável e reconhecia as suas capacidades e limitações. Expressava-

se em grupo e comunicava ideias novas ou conversava sobre o desenrolar dos trabalhos sem qualquer 

problema. 

A Helena, partilhava os seus brinquedos pessoais e o material de trabalho sem problema com os restantes 

colegas. 

Dava oportunidade aos outros meninos de intervirem nas conversas e jogos e não tinha dificuldade em esperar 

pela sua vez. No que diz respeito à colaboração em atividades de pequeno e grande grupo, cooperava no seu 

desenrolar e adorava ajudar os colegas.  

Avaliava o comportamento/ações e trabalhos dos seus colegas, mas quando se tratava de se avaliar fazia-o 

mas com alguma dificuldade.  

A Helena realizava, sem ajuda, atividades indispensáveis ao dia a dia (vestir e despir, apertar/desapertar, 

utilizar a casa de banho, etc.). Identificava os diferentes momentos da rotina diária da sala, executando-os de 

forma autónoma e independente, como, por exemplo, marcar a presença.  

Participava ativamente nas atividades que lhe eram atribuídas. 

Não apresentava dificuldade em aceitar frustrações e insucessos, no que diz respeito a perder jogos ou, até 

mesmo, na realização de atividades, mostrando bastante empenho e interesse em voltar a fazê-las para que 

conseguisse ultrapassar essas dificuldades.   

Manifestava respeito pelas necessidades, sentimentos, opiniões e valores dos outros, esperando que os colegas 

retribuissem.  

Expressão e Comunicação 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

A Helena expressava-se corretamente, no que dizia respeito aos seus sentimentos e necessidades, mantendo 

um diálogo coerente, articulava muito bem as palavras, percebendo-se na perfeição o que queria dizer. 
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Relativamente ao reconhecimento e escrita de palavras, já reconhecia algumas das letras do abecedário e 

algumas palavras, como, por exemplo, o seu nome e o de alguns colegas. 

Conseguia copiar palavras, sem qualquer problema, aproveitando bem o espaço disponível.  

Narrava uma história e tinha uma boa capacidade para memorizar e recitar poemas/rimas, assim como as 

letras canções, mostrando-se sempre muito entusiasmo e empenho neste tipo de atividades. 

Matemática 

A Helena enumerava e contava com correção até 10 objetos do seu dia a dia, não apresentando hesitações no 

que diz respeito ao reconhecimento dos números escritos.  

Relativamente à geometria e medida reconhecia, distinguia e enumerava as diferentes figuras e formas 

geométricas sem qualquer problema. 

Domínio da Expressão Motora 

A Helena era capaz de realizar percursos que englobam diversas destrezas tais como: rastejar em várias 

direções movimentando-se com o apoio das mãos e dos pés; saltar sobre obstáculos (por vezes pisando-os) e 

efetuar corridas, respeitando o espaço dos colegas e sem se atrapalhar. 

Lançava bolas e fazia a sua receção, saltava de diferentes formas, tais como: pés juntos, pé-coxinho não 

perdendo o equilíbrio. Tinha noção do esquema corporal, denotando-se, por vezes, dificuldades em distinguir 

a direita da esquerda. 

Possuia destreza na realização de ações de motricidade fina que permitiam manipulação de pequenos objetos 

(encaixe, enfiamento, …), assim como no controlo de materiais simples (marcadores, tesouras, lápis, caneta, 

etc.). 

Na prática de jogos infantis, cumpria as suas regras sem dificuldades e esperava pela sua vez para participar. 

Em termos gerais, conclui-se que era uma criança muito participativa e obediente. 

Domínio da Expressão Dramática 

A Helena interagia com as outras crianças em atividades de faz-de-conta, espontâneas ou sugeridas, 

recorrendo, por vezes, à dramatização. 

Inventava personagens em situações de faz-de-conta, utilizando espaço e objetos, atribuindo-lhes diferentes 

significados em atividades livres e/ou situações imaginárias.  

Participava de forma espontânea nas atividades (livres e estruturadas) de faz-de-conta,  reconhecendo que 

perante diversas situações tinha de utilizar uma postura e um diálogo diferente. 

Domínio da Expressão Musical 

A Helena cantava em diferentes tons (alto e baixo), acompanhava a canção e o seu ritmo, com gestos sem 

qualquer problema e sem se perder, nem  se distrair com os colegas do lado.  
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Memorizava com bastante facilidade as letras das canções e demonstrava imenso gosto por este tipo de 

atividades.  

Reconhecia sons vocais e corporais (bater palmas); do meio ambiente próximo; da natureza; e  instrumentais. 

Domínio da Expressão Plástica 

A Helena representava o ambiente do dia-a-dia através do desenho e pinturas. Nos desenhos desenhava a 

figura humana sem problema, tendo em conta todas as partes que constituem o nosso corpo. Ilustrava desenhos 

e histórias, pintando sempre com um determinado sentido, mostrava grande dedicação em todos os trabalhos 

que realizava. 

Demonstrava criatividade/imaginação nos seus desenhos e era cuidadosa no que diz respeito à arrumação do 

material.  

A Helena descrevia o que observava em diferentes formas visuais (objetos, livros, natureza) através do 

contacto com diferentes situações. 

Conseguia pegar em lápis, pincéis e tesouras corretamente. A nível de colagens não foram detetadas 

dificuldades na execução de atividades, visto serem de fácil concretização.  

A Helena executava vários tipos de dobragens, prova disso é a dobragem do coelho em origami. Fazia 

observações pertinentes e importantes, como, por exemplo, ser capaz de perceber que ao dobrar a folha 

encontrava as formas geométricas.  

Conhecimento do Mundo 

A Helena distinguia os diferentes estados do tempo (dia e noite, manhã e tarde, semana, estações do ano)  

identificava as estações do ano, os estados do tempo, a forma de se vestir de acordo com as estações. Também 

nomeava, ordenava e estabelecia sequências de diferentes momentos da rotina diária e reconhecia outros 

momentos importantes da vida pessoal (aniversários). Não demonstrava dificuldade em identificar o dia da 

semana, isto é, tinha noção da sequência dos dias, afirmando que a seguir à segunda vem a terça, e assim 

sucessivamente. Foi a primeira criança da sala a conseguir este feito. 

Identificava elementos do ambiente natural e social de um determinado lugar. Estabelecia semelhanças e 

diferenças entre materiais e entre materiais e objetos (textura, cor, cheiro, resistência, dureza, som que 

produzem, etc.). Reciclava materiais, colocando-os corretamente no ecoponto.  

Relativamente ao corpo humano, identificava as suas partes sem dificuldade, distinguindo os órgãos dos 

sentidos, associando cada órgão ao sentido sem dificuldade.  

Ordenava acontecimentos, momentos de relato ou imagens com sequência temporal, utilizando linguagem 

oral e outras formas de expressão. A Helena situava-se socialmente numa família (relacionando graus de 

parentesco simples), como por exemplo: mãe, pai, irmãos, avós e tios.  
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Usava e entendia algumas práticas de higiene corporal, de saúde alimentar, e de segurança, interiorizando que 

eram fundamentais para que possamos viver em comunidade e, acima de tudo, termos uma vida saudável. 

Demonstrava ainda conhecimentos a nível da higiene oral e reconhecia a sua importância, frisando aspetos 

muito importantes para a sua execução.  

Tinha uma boa cultura geral, no que diz respeito a vários temas, tendo tido participações pertinentes e 

observações eficazes.  

 

Tabela 3- Avaliação individual do Francisco. 

 

Ficha de Avaliação Individual 

 

Nome: Francisco 

Data de Nascimento: 16/06/2010 

Área de Formação Pessoal e Social 

O Francisco era uma criança assídua e pontual, faltando raramente ao infantário.  

Encontrando-se bem integrado no grupo, contudo tinha dificuldades em manter um bom relacionamento com 

todas as crianças. Relacionando-se, frequentemente, apenas com duas crianças.  

Por vezes, tinha dificuldade em reconhecer as suas capacidades e limitações e de se expressar em grupo, 

quando se tratava de comunicar ideias novas ou conversar sobre o desenrolar dos trabalhos, atrapalhando-se 

na forma como se expressava. 

O Francisco não tinha problemas em partilhar os seus brinquedos pessoais, levando muitos brinquedos para 

a sala. 

Dava a oportunidade aos outros meninos de intervirem nas conversas e jogos, mas tinha dificuldade em 

esperar pela sua vez. No que diz respeito à colaboração, em atividades de pequeno e grande grupo, mostrava 

dificuldades. 

Mostrava dificuldades em avaliar o comportamento/ações e trabalhos dos seus colegas e o seu próprio 

comportamento. O Francisco realizava quando solicitado, sem ajuda, atividades indispensáveis ao dia a dia 

(vestir e despir, apertar/ desapertar, utilizar a casa de banho, etc.). Identificava os diferentes momentos da 

rotina diária da sala. 

Participava nas atividades que lhe eram atribuídas, mas não as executava de forma autónoma, esquecendo-se 

de as fazer, sendo necessário chamar-lhe constantemente à atenção para as terminar. 
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Apresentava dificuldades em aceitar algumas frustrações e insucessos, no que diz respeito a perder jogos ou 

até mesmo, na realização de atividades, chorando com muita frequência, quando advertido pelos adultos e até 

pelas outras crianças.  

Expressão e Comunicação 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

O Francisco expressava-se corretamente, embora com dificuldade quando se tratava dos seus sentimentos e 

necessidades.  

Relativamente ao reconhecimento e escrita de palavras, tinha muitas dificuldades em indentificar as letras do 

abecedário, mas reconhecia as que compunham o seu nome.  

No que respeita à escrita, mostrava dificuldades em copiar palavras, na atividade de fim-de-semana em vez 

de copiar as letras escrevia repetidamente, apenas o seu nome no espaço livre. 

Apresentava alguma dificuldade em narrar histórias, perdendo-se na sequência, sem saber o que dizer, 

necessitando de ajuda por parte dos adultos.  

Apresentava, ainda, algumas dificuldades em memorizar e recitar poemas e rimas. 

Matemática 

O Francisco conseguia enumerar e contava com correção até 10 objetos do seu dia a dia. Apesar de saber 

contar até 10 sem dificuldades, apresentava hesitações no que diz respeito ao reconhecimento dos números 

escritos.  

Relativamente à geometria e medida, o Francisco reconhecia e distinguia as figuras e formas geométricas, 

embora com dificuldades.  

Domínio da Expressão Motora 

O Francisco realizava percursos que englobavam diversas destrezas tais como: rastejar em várias direções, 

movimentando-se com o apoio das mãos e dos pés; saltar sobre obstáculos (pisando-os por vezes) e efetuar 

corridas.  

Conseguia lançar bolas e fazer a sua receção, sendo capaz de saltar de diferentes formas, tais como: pés juntos, 

pé-coxinho, não perdendo o equilíbrio e com noção do esquema corporal.  

Possuia destreza na realização de ações de motricidade fina, manipulando pequenos objetos (encaixe, 

enfiamento, etc.), mas tinha dificuldade no controlo de materiais simples (marcadores, tesouras, lápis, caneta, 

etc.) especialmente na tesoura. Quando pintava mostrava movimentos repetitivos, pintando somente no 

mesmo local, contudo observou-se uma melhoria ao longo do tempo. 

Na prática de jogos infantis, cumpria as regras, mas com algumas dificuldades. 

Domínio da Expressão Dramática 
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O Francisco conseguia interagir com as outras crianças em atividades de faz-de-conta, espontâneas ou 

sugeridas, recorrendo por vezes à dramatização, contudo não gostava de ser contrariado nem se relacionava 

com todos os meninos da sala. 

Domínio da Expressão Musical 

O Francisco distinguia e identificava os diferentes instrumentos musicais, cantava em diferentes tons (alto e 

baixo), acompanhando, quando solicitado, a canção e o seu ritmo com gestos, mas perdia-se. 

Tinha dificuldades em memorizar as letras das canções, contudo demonstrava gosto por este tipo de 

atividades.  

O Francisco reconhecia sons vocais e corporais (bater palmas); do meio ambiente próximo; da natureza; e 

instrumentais. 

Domínio da Expressão Plástica 

O Francisco demonstrava dificuldades em representar ambientes do dia-a-dia através do desenho e pinturas. 

Nos desenhos tinha dificuldade em representar a figura humana, sendo necessário apontar as partes em falta. 

Ilustrava desenhos e histórias, contudo demonstrava dificuldade em pintar, sendo constantemente necessário 

insistir que realizasse a atividade, distraindo-se facilmente, sendo habitual ter que ter um adulto ao lado de 

modo a executar uma tarefa. Demonstrava alguma criatividade/imaginação nos seus desenhos, contudo 

raramente terminava uma atividade, não era cuidadoso no que diz respeito à arrumação do material.  

O Francisco, quando solicitado, descrevia o que observava em diferentes formas visuais (objetos, livros, 

natureza) através do contacto com diferentes situações. 

Já conseguia pegar em lápis e pincéis corretamente, mas ainda não era capaz de recortar com a tesoura. A 

nível de colagens não se detetaram dificuldades na execução de atividades, visto serem de fácil concretização.  

Conhecimento do Mundo 

O Francisco mostrava dificuldade em distinguir os diferentes estados do tempo e em identificar as estações 

do ano, os estados do tempo, a forma de se vestir de acordo com as estações, assim como, nomear, ordenar e 

estabelecer sequências de diferentes momentos da rotina diária. Tinha dificuldade em identificar o dia da 

semana, isto é, ainda não tinha noção da sequência dos dias, não conseguia dizer que a seguir à segunda vem 

a terça e assim sucessivamente.  

O Francisco identificava elementos do ambiente natural e social de um determinado lugar. Conseguia 

estabelecer semelhanças e diferenças entre materiais e objetos (textura, cor, cheiro, resistência, dureza, som 

que produzem, etc.). Conseguia, com ajuda, fazer a reciclagem de materiais, colocando-os corretamente no 

ecoponto.  
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Relativamente ao corpo humano, identificava as suas partes, sem dificuldade, mas no que diz respeito aos 

sentidos, demonstrava algumas dificuldades em distinguir e associar o órgão ao sentido.  

Conseguia com alguma dificuldade e apenas com ajuda, ordenar acontecimentos, momentos de relato ou 

imagens com sequência temporal, utilizando linguagem oral e outras formas de expressão. 

O Francisco situava-se socialmente numa família (relacionando graus de parentesco simples), como por 

exemplo: mãe, pai, irmãos, avós e tios.  

Usava e entendia algumas práticas de higiene corporal, da alimentação de saúde e de segurança, sabendo-as 

fundamentais para que possamos viver em comunidade e em termos uma vida saudável. 
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Neste capítulo descrevemos as atividades desenvolvidas na PES relativa à Educação Pré-

Escolar, que estão de acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar (I. Silva et al., 2016) e decorreram entre três de março de 2015 até 16 de julho de 

2015. 
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Em todas as atividades pretendia-se, para a área de conteúdo de Formação Pessoal e 

Social, para a componente Independência e Autonomia, que a criança se apropriasse 

progressivamente, da utilização de tintas, de pincéis, de lápis e de marcadores. Desejava-

se que se servisse destes materiais com cuidado, arrumando-os quando já não precisasse 

deles. Para além disso, desejava-se que a criança conhecesse os diferentes momentos da 

rotina diária, a sua sucessão, o que fazer em cada um deles e porque motivo se 

executavam. Em suma, que se encarregasse das atividades que se comprometeu realizar, 

executando-as de forma, cada vez mais, autónoma. 

Na área de Formação Pessoal e Social, para a componente de Convivência Democrática 

e Cidadania, pretendia-se que a criança desenvolvesse o respeito pelo outro e pelas suas 

opiniões, numa atitude de partilha e de responsabilidade social, que esperasse pela sua 

vez, na realização de jogos e na intervenção nos diálogos, dando oportunidade aos outros 

para darem a sua opinião. 

Foram idealizadas também, para a área de Formação Pessoal e Social, na componente da 

Construção da identidade e da Autoestima, esperando que a criança demonstrasse prazer 

nas suas produções e progressos, revelasse confiança em experimentar algo novo e 

aceitasse algumas frustrações e insucessos, sem desanimar, procurando formas de as 

ultrapassar e de melhorar, pedindo ajuda ao/à educador/a, ensaiando outras formas de 

fazer. 

Para a componente de Consciência de Si como Aprendente, a criança devia saber cooperar 

com outros no processo de aprendizagem; partilhar as aprendizagens com o grupo; 

manifestar curiosidade pelo mundo que a rodeia, formulando questões sobre o que 

observa; revelar interesse e gosto por aprender, usando no quotidiano as novas 

aprendizagens; e expressar as suas ideias, para criar e recriar atividades. 

Nas atividades 1 e 2, relativamente ao domínio da Linguagem Oral e Abordagem à 

Escrita, esperava-se que a criança utilizasse a linguagem escrita no seu dia a dia, em 

atividades diversas, com funções variadas, quer solicitando o apoio de um adulto quer de 

modo autónomo, mesmo sem saber ler e escrever. Na componente da Identificação de 

convenções da escrita, a criança devia ser capaz de reconhecer letras e de se aperceber da 

sua organização em palavras, do sentido direcional da escrita.  
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Devia conseguir reproduzir essas letras, de modo cada vez mais aproximado nas suas 

tentativas de escrita, assim como saber o nome de algumas delas. 

Relativamente às atividades 3 e 4, em relação à área do Conhecimento do Mundo social 

na componente de Abordagem às Ciências, desejava-se que a criança conheça unidades 

básicas do tempo diário, semanal e anual, e compreenda a influência que têm na sua vida, 

nomeadamente as quatro estações. 

Nas atividades 4 e 5 relativamente à  área  Expressão e Comunicação, para o domínio da 

Educação Artística e Subdomínio das Artes Visuais, pretende-se que represente e recrie 

plasticamente determinados temas, utilizando material reciclado e colagem.  

Nestas atividades utilizou-se como processo avaliativo: uma avaliação formativa do 

processo, a uma observação informal, não instrumentada, da atenção, do empenho, do 

raciocínio e dos conhecimentos das crianças. 

1 - Atividade de fim de semana 

Para a área de Expressão e Comunicação, no domínio da Educação Artística, no 

subdomínio das Artes Visuais, pretendia-se que a criança representasse e recriasse, 

plasticamente vivências individuais, temas, histórias, pessoas ou animais. 

Esta atividade está incluída nas planificações dos dias 9, 10 e 11 de março (Apêndice A), 

tendo sido implementadas todas as segundas feiras, logo pela manhã. 

Inicialmente, a educadora entregou uma folha dividida em duas partes, na parte superior 

a educadora desenhou linhas, deixando a parte inferior em branco para que as crianças 

desenhassem o que realizaram durante o fim de semana ( figura 1). 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Atividade de fim de semana. 
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Após concluírem individualmente o seu trabalho, reuniram-se com a educadora e 

partilharam as novidades do fim-de-semana, que escrevia o que elas relatavam, deixando 

espaço para que copiassem as frases escritas  

2 - Quadro das Histórias 

Idealizada para a área de Expressão e Comunicação para o domínio da Educação 

Artística, no subdomínio das Artes Visuais, pretendia-se que a criança apreciasse 

diferentes desenhos, expressando a sua opinião. Para além disso, representava e recriava, 

plasticamente, diferentes histórias, utilizando lápis de pastel ou de carvão. 

Esta atividade está incluída nas planificações de 9, 10 e 11 de março (Apêndice A). Com 

as crianças sentadas em círculo, a estagiária apresentou o quadro das histórias, explicando 

o seu funcionamento (figura 2). 

 

 

 

 

 

Este quadro era constituído por cinco bolsos, cada bolso continha diversos cartões (figura 

3) que representavam uma vertente da história, um herói, um vilão, uma estação do ano, 

o local onde ocorria a história e, por fim, as figuras geométricas (triângulo, quadrado, 

retângulo e círculo).  

 

 

 

 

 

Figura 2 - Quadro das Histórias. 

Figura 3 - Cartões da História. 
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Posteriormente, após a visualização de cinco cartões, cada criança criava uma parte da 

história. 

De seguida, a estagiária copiou a história para várias folhas com formato A4 e as crianças 

copiavam as letras e ilustravam a história. 

Seguidamente, a história era afixada num dos placares da sala. Esta atividade foi repetida 

diversas vezes, pois cada bolso possuía de quatro a seis cartões diferentes, tornando todas 

as histórias diferentes. As crianças mostraram-se sempre muito motivadas para esta 

atividade, pedindo insistentemente, a sua repetição. 

3- As quatro estações 

Esta atividade está incluída nas planificações de 16, 17, 18, 19 de março (Apêndice B). 

Pretendia-se que a criança conhecesse e valorizasse manifestações do património natural, 

reconhecendo a necessidade da sua preservação, e que respeitasse e valorizasse o 

ambiente natural e social. 

Primeiramente, as crianças reunidas na roda visualizaram quatro imagens diferentes, 

criadas pela estagiária, referentes às quatro estações do ano (figura 4). 

 
 

Figura 4 - História das quatro estações. 

 

As personagens das imagens eram quatro figuras geométricas, quadrado, triângulo, 

retângulo e círculo. Inicialmente a atividade consistia na descrição das imagens: cores, 

roupa, aspetos climáticos, etc.  

Posteriormente, reunindo toda esta informação, as crianças criaram uma história que 

interligava as quatro imagens. A estagiária registou a história criada pelas crianças, numa 

folha com formato A4 e, de seguida, as crianças copiaram as letras e ilustraram. 
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4- Roupa Calor/Frio 

Esta atividade está incluída nas planificações de 16, 17, 18, 19 de março (Apêndice B). 

As crianças receberam uma folha dividida ao meio, numa parte tinham de recortar de 

revistas e jornais "roupas para usar quando está calor", noutra parte recortavam "roupas 

para usar quando está frio".  

As crianças mostraram alguma dificuldade ao recortarem. De um modo geral não 

apresentaram dúvidas quanto às roupas a recortar e onde colar, algumas distraíram-se com 

as imagens de brinquedos, sendo necessário repetir as instruções. No final da atividade 

cada criança contou quantas peças de roupa cortou e afixaram os trabalhos na parede 

(figura 5). 

 

 

 

 

 

5 - Roda dos alimentos 

Esta atividade está incluída nas planificações de 16, 17, 18, 19 de março (Apêndice B). 

Na área de Formação Pessoal e Social, para a componente de Convivência Democrática 

e Cidadania, pretendia-se que a criança compreendesse a importância de normas e hábitos 

de vida saudável e procurasse pôr em prática essas ideias, distinguindo os alimentos 

saudáveis, evitando o uso excessivo de gorduras.  

Nesse dia estava agendada a visita de uma enfermeira, esta dissertou sobre a alimentação, 

nomeadamente sobre quais os alimentos com mais ou menos gorduras e sobre a 

desvantagem de uma alimentação com muita gordura. 

Como registo desta atividade a estagiária desenhou uma roda dos alimentos (figura 6) e 

cada criança recortou fotografias de alimentos de diversas revistas. 

Figura 5 - Recortes. 
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Quando terminaram de recortar, contaram quantos alimentos recortaram, identificaram-

nos e, com a ajuda da estagiária, colaram as fotografias na secção correta da roda dos 

alimentos.  

 

 

 

 

 

6 - Os quatro meninos das quatro estações 

Esta atividade está incluída nas planificações de 16, 17, 18, 19 de março (Apêndice B). 

As crianças reuniram-se em grande grupo e conversámos sobre as roupas que se vestem 

em cada estação do ano. 

Posteriormente, a estagiária apresentou "os quatro meninos das quatro estações" (figura 

7). A estagiária desenhou quatro meninos cada um tinha roupas apropriadas para usar 

conforme a estação do ano que representavam. Em grande grupo escolheu-se quais os 

itens apropriados para cada menino. 

 
Figura 7 - Meninos das quatro estações. 

Após a atividade as crianças desenharam um menino a usar roupas de inverno e outro 

menino com roupas de verão. Este jogo foi colocado nas estantes dos jogos e ao longo do 

ano foi repetidamente solicitado pelas crianças. 

Figura 6 - Roda dos alimentos. 
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7 - Prenda para a Páscoa 

Esta atividade está incluída nas planificações de 23, 24, 25 e 26 de março (Apêndice C). 

Relativamente à Área de Expressão e Comunicação, para o domínio da Educação 

Artística, no subdomínio das Artes Visuais, pretendia-se que a criança representasse e 

recriasse plasticamente vivências individuais, utilizando diferentes materiais (lápis de 

pastel, tintas, esponjas e materiais reciclados) e diversos meios de expressão (pintura, 

colagem e desenho). 

Para a área do Conhecimento do Mundo, no domínio do Conhecimento do Mundo social, 

desejava-se incentivar a criança a reconhecer momentos importantes de vida pessoal e da 

comunidade, neste caso em particular, a celebração da Páscoa. 

Em grande grupo discutiu-se em que consistia a Páscoa e as diversas tradições associadas 

a esta celebração. Como prenda da Páscoa executou-se uma decoração de Páscoa (figura 

8). Recorrendo a um pau de espetada, uma tira de papel eva branco, uma cabeça de coelho 

(papel eva), duas patas e um rabo em algodão, construiu-se um coelho da Páscoa. 

 

 

 

 

 

Posteriormente, a estagiária recortou um ovo em cartão, para cada criança, que ficou no 

centro do coelho e as crianças pintaram os ovos livremente. 

Após pintarem, as crianças reuniram-se com a estagiária, e esta colou todos os elementos 

da decoração. 

8 - Móbile de Árvore  

Esta atividade está mencionada nas planificações de 23, 24, 25 e 26 de março (Apêndice 

C). 

Figura 8 - Coelho da Páscoa. 
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Esta atividade foi idealizada para a área de Formação Pessoal e Social, na componente de 

Convivência democrática e cidadania, pretendeu-se que a criança fosse capaz de 

reconhecer a necessidade de preservar, respeitar e valorizar o ambiente natural e social e 

conhecer manifestações do património paisagístico (local, regional, nacional e mundial), 

manifestando interesse e preocupando-se com a sua preservação.  

Para a área do Conhecimento do mundo físico e natural na Componente Abordagem às 

Ciências, desejava-se promover o conhecimento do mundo físico e natural, de modo a 

que a criança compreendesse e identificasse diferenças e semelhanças entre diversos 

materiais plásticos, papéis, manifestando comportamentos de preocupação com a 

conservação da natureza e respeito pelo ambiente.  

Em grande grupo, falamos do que cada criança gosta mais na primavera. Nas mesas de 

trabalho as crianças ilustraram diversos elementos que lhe lembravam a primavera.  

Posteriormente, e de forma individual, cada criança colocou uma das suas mãos sobre 

uma cartolina castanha, a estagiária contornou as mãos. O contorno de cada mão foi 

utilizado para representar um tronco da árvore. Posteriormente, cada criança recebeu um 

prato de plástico previamente recortado pela estagiária, que representava a copa de uma 

árvore. Usando somente os dedos e diversos tons de verde as crianças pintaram a copa da 

árvore. O trabalho final, depois de seco foi pendurado na sala.  

9 - Dia mundial da água (peixes): Pesca 

Esta atividade está incluída nas planificações de 30 e 31 de março e de 1 e 2 de abril 

(Apêndice D). 

Para a área do Conhecimento do mundo físico e natural, na Componente Abordagem às 

Ciências, pretendeu-se que a criança manifestasse comportamentos de preocupação com 

a conservação da natureza e respeito pelo ambiente, reconhecesse como sendo um ser 

vivo com características e necessidades semelhantes às dos outros seres vivos 

(crescimento, nutrição, abrigo, etc.), e que também, conhecesse diferentes animais, 

diferenciando-os pelas suas características e modos de vida (aquáticos/ terrestres, com e 

sem bico, com e sem pelo, aves/ peixes/ mamíferos, domésticos/selvagens, etc.). Por fim 

pretendeu-se que a criança identificasse comportamentos distintos dos materiais 

(atração/não atração dos materiais por um íman).  
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Para a área da Matemática, no domínio Números e Operações, desejou-se que a criança 

reconhecesse os números de 1 a 10. 

Neste dia conversámos sobre a importância da água para a existência de vida no nosso 

planeta e na importância de poupar água. 

Trabalhando aos pares, as crianças receberam um peixe e trabalharam juntas de modo a 

conseguirem pintar o mesmo. As crianças mostraram dificuldade em partilhar materiais 

devido à tenra idade que possuíam. 

Continuando a comemorar o dia mundial da água, cada criança recebeu um molde de 

peixe de cartão desenhado pela estagiária. Foi-lhes facultado papel crepe de diversas cores 

cortado aos quadrados, que as crianças enrolaram até fazer bolas, e quando tivessem bolas 

suficientes decoraram os peixes (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

A cada peixe foi colado um íman. A estagiária construiu canas de pesca com um pau, fio 

de pesca e outro íman na ponta. Todas as crianças se reuniram, formando uma roda, as 

crianças que formavam o círculo contavam até vinte. À vez, três crianças estavam dentro 

da roda, e tentavam pescar o maior número de peixes, no final, aferimos quantos peixes 

cada criança conseguiu pescar. Estes peixes foram colados no cartaz da semana anterior, 

após a realização da pesca. 

10 - As borboletas 

Esta atividade está incluída nas planificações de 6, 7, 8 e 9 de abril (Apêndice E). 

Figura 9 - Dia Mundial da água. 
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Esta atividade foi planificada para a área de Expressão e Comunicação, no domínio da 

Educação Artística, para o subdomínio das Artes Visuais, e pretendia-se que a criança 

fosse capaz de representar e recriar plasticamente animais, utilizando diferentes materiais 

(tintas, esponjas, matérias moldáveis, material reciclado) e diversos meios de expressão 

(pintura, colagem e desenho). 

No domínio da Matemática desejava-se que a criança estivesse em contacto com o 

contexto de simetria axial. 

Como três crianças não estiveram durante as Férias da Páscoa, a estagiária decidiu realizar 

outra atividade relacionada com a primavera, em grande grupo. 

Após conversarmos as crianças pintaram uma mão com a cor à sua escolha, e orientados 

pela estagiária colocaram a mão pintada na folha de modo a fazer uma das asas superiores 

da borboleta de seguida dobraram a página ao longo de um eixo vertical de modo a obter 

por reflexão axial a outra parte da borboleta.  

Por fim, a estagiária desenhou a parte inferior da borboleta e as crianças pintaram esta 

área livremente (figura 10). 

 

 
 

 

 

Figura 10 - As borboletas. 

11 - O Palhaço 

Esta atividade está mencionada nas planificações de 13, 14, 15 e 16 de abril (Apêndice 

F), tendo sido projetada para a área da Matemática, para o domínio da Geometria e 

Medida, de modo a que a criança soubesse os nomes de figuras geométricas, quadrado, 

triângulo, retângulo e círculo e que os mesmos nomes se mantinham independentemente 

da sua posição ou tamanho.  

A ficha da figura 11 representava a imagem de um palhaço com três balões. Esta imagem, 

continha diversos círculos, as crianças com um lápis tinham de completar o tracejado de 
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modo a formar esses círculos. De seguida pintaram as figuras geométricas. Assim 

realizou-se a revisão das figuras geométricas (círculo). 

 
Figura 11 - O Palhaço. 

12 - Os ursos simétricos 

Esta atividade está incluída nas planificações de 13, 14, 15 e 16 de abril (Apêndice F).  

As crianças receberam uma folha com dois ursos desenhados. O primeiro urso estava 

completo, já o segundo tinha alguns elementos em falta. As crianças observaram o 

primeiro urso e completaram os elementos em falta no segundo. Esta ficha necessitou que 

as crianças estivessem com muita atenção (figura 12). 

 

 

 

 

 

 

13 - Jogo da memória com figuras geométricas 

Esta atividade está incluída nas planificações de 13, 14, 15 e 16 de abril (Apêndice F). 

Para a área da Matemática, no domínio da Geometria e Medida, desejava-se que a criança 

fosse capaz de compreender que os nomes de figuras geométricas (quadrado, triângulo, 

retângulo e círculo) se mantinham independentemente da sua posição ou tamanho.  

Figura 12 - Os Ursos simétricos. 
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As crianças receberam diversos cartões, que ilustravam figuras geométricas (triângulo, 

círculo, quadrado, retângulo), com diversas cores (azul, verde, vermelho e amarelo) e no 

jogo existiam sempre duas cartas com a mesma figura geométricas e a mesma cor. 

Cada criança virou duas cartas, se essas cartas não fossem iguais (mesma figura 

geométrica e cor), a criança voltava a colocar esta carta virada para baixo, e passava a vez 

de jogar a outro colega; se encontrasse duas cartas iguais ganhava um ponto e voltava a 

jogar. 

O objetivo do jogo focava-se na memorização do local onde se encontra cada carta 

anteriormente virada e em encontrar duas figuras geométricas iguais. Realizou-se assim 

uma revisão das figuras geométricas e das cores. Na sala existiam duas crianças com 

dificuldades em distinguir as cores; quando estas jogavam, a estagiária tentava ficar ao 

seu lado e indagava que cor estavam à procura, notando-se uma certa melhoria neste 

aspeto. 

14 - O chapéu Geométrico 

Esta atividade está incluída nas planificações de 20, 21, 22, 23 de abril (Apêndice G). 

Esta atividade foi idealizada para a área da Matemática, no domínio da Geometria e 

Medida, de modo a que a criança fosse capaz de identificar as figuras geométricas. 

As crianças receberam uma ficha com um chapéu desenhado (figura 13), dentro do 

chapéu estavam desenhados círculos e quadrados, as crianças tinham de pintar todos os 

círculos de amarelo e os quadrados de azul. Revendo assim as figuras geométricas e as 

cores. As crianças revelaram estar muito atentas, realizando a ficha corretamente.  

 

 

 

 

 

 Figura 13 - Chapéu. 
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15 – Os números 1, 2, 3, 4 e 5 

Estas atividades estão incluídas nas planificações de 20 a 23 de abril, de 4 a 7 de maio, 

de 6 a 9 de julho, e de 13 a 16 de julho (Apêndices G, H, P e Q). 

Estas atividades foram planificadas para a área da Matemática, no domínio dos Números 

e Operações, para que a criança reconhecesse os números como identificação do número 

de objetos de um conjunto, utilizasse os números ordinais em diferentes contextos (1,2,3,4 

e 5) e reconhecesse os números de 1 a 5.   

As crianças realizaram uma ficha em que aprenderam a desenhar os números 1, 2, 3, 4 e 

5 (figura 14). Inicialmente escreviam o número com o auxílio de tracejado, juntando os 

pontos até desenharem o número pedido; posteriormente, continuavam sem auxílio de 

tracejado; por fim, pintaram também as figuras que ilustravam as fichas. As crianças 

adoraram aprender a escrever os números. Posteriormente, as crianças fizeram conjuntos. 

A estagiária entregou uma folha com cinco circunferências. Na primeira circunferência a 

criança escreveu o número 1 e desenhou um objeto à sua escolha, noutra escreveu o 

número 2 e desenhou dois objetos, posteriormente, escreveu os números 3 e 4 e desenhou 

três e quatro objetos correspondentes aos números. Na última circunferência escreveu o 

n.º 5 e desenhou cinco objetos ou pessoas.  

Nota: A ficha n.º 3 foi realizada na ausência da estagiária numa sexta-feira, pois as 

crianças pediram a educadora para a realizar. 

 
Figura 14 - Fichas. 

16 – Órgãos dos sentidos 

Estas atividades estão incluídas nas planificações de 11, 12, 13 e 14 de maio e na 

planificação de 18, 19, 20 e 21 de maio (Apêndices I e J).  
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Estas atividades foram realizadas ao longo de vários dias, contudo foram agrupadas de 

modo a facilitar a consulta. 

Estas atividades foram planificadas para múltiplas áreas, tais como: 

Para a área de Conteúdo Área de Expressão e Comunicação, para o domínio da Educação 

Artística, no subdomínio das Artes Visuais, de modo, a que a criança fosse capaz de 

apreciar diferentes desenhos, expressando a sua opinião e representasse e recriasse 

plasticamente diferentes histórias, utilizando lápis de pastel e carvão e meios de expressão 

como a pintura e o desenho. 

No domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita desejava-se que a criança 

utilizasse e a linguagem escrita no seu dia a dia, em atividades diversas, com funções 

variadas, quer solicitando o apoio de um adulto quer de modo autónomo, mesmo sem 

saber ler e escrever.  

À componente da Identificação de convenções da escrita, a criança devia ser capaz de 

reconhecer letras e de se aperceber da sua organização em palavras, do sentido direcional 

da escrita e de identificar letras, conseguindo reproduzi-las, de modo cada vez mais 

aproximado nas suas tentativas de escrita, assim como saber o nome de algumas delas. 

No âmbito da Comunicação oral, pretendia-se que a criança utilizasse a linguagem oral 

em contexto, conseguindo comunicar eficazmente de modo adequado à situação 

(produção e funcionalidade), devia ser capaz de ouvir os outros e responder 

adequadamente, apresentando as suas ideias e saberes, tanto em situações de 

comunicação individual como em grupo, relatando acontecimentos, mostrando 

progressão, não só na clareza do discurso, como no respeito pela sequência dos 

acontecimentos e usar naturalmente a linguagem com diferentes propósitos e funções 

(contar histórias ou acontecimentos, fazer pedidos, dar ou pedir informação, apresentar 

ou debater ideias, etc.). 

Para a área do Conhecimento do mundo físico e natural, a criança devia ser capaz de 

compreender e identificar diferenças e semelhanças entre diversos materiais, 

reconhecendo e identificando partes do corpo e alguns órgãos, incluindo órgãos dos 

sentidos. Desejava-se que compreendesse as suas funções e justificasse algumas razões 

de práticas promotoras da saúde e segurança (lavar as mãos antes das refeições, evitar o 
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consumo excessivo de doces e refrigerantes e por fim, estabelecesse semelhanças e 

diferenças entre materiais e entre materiais e objetos, segundo algumas propriedades 

simples (exemplos: textura, cor, cheiro, resistência, dureza, som que produziam…).   

Órgãos dos sentidos, visão- Relacionar os olhos com a visão, atividade do Conto 

redondo: As crianças visualizaram três imagens das princesas e príncipes da Disney, 

sendo que as três imagens se relacionavam.  

As crianças inicialmente observaram as imagens, identificaram as personagens, 

descreveram as roupas, o ambiente e o que cada personagem está a realizar na imagem. 

Em grande grupo, cada criança era incentivada a acrescentar uma frase, construindo assim 

uma história. 

Posteriormente, a estagiária transcreveu a história para várias folhas em formato A3, as 

crianças copiaram as letras e ilustraram (figura 15). 

 

 

 

 

 

Órgãos dos sentidos, tato- a estagiária construiu diversas figuras geométricas (triangulo, 

quadrado, círculo e retângulo) em cartão, e forrou-as com diversos materiais de diferentes 

texturas. 

Sentados em roda, cada criança, com os olhos fechados, identificou a figura geométrica, 

tocando com as mãos na figura e descreveram a sensação provocada pelo toque (áspero, 

rugoso, fofo, etc…).  Todas as crianças tocaram em todas as peças do jogo. 

Órgãos dos sentidos, paladar- a estagiária colocou alimentos em sete recipientes 

(laranja, pera, maçã, kiwi, mel, banana e gelatina de limão). Todas as crianças estavam 

sentadas em roda, e com os olhos fechados, provaram um dos alimentos e tentaram 

descrever o que estavam a provar e por fim identificaram o alimento. Quase todas as 

Figura 15 - Conto redondo. 
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crianças identificaram o alimento à primeira tentativa, mostrando alguma dificuldade em 

identificar apenas o kiwi. 

Espetadas de fruta- com a fruta que sobrou a estagiária fez espetadas de fruta, e cada 

criança escolheu as suas frutas favoritas.  

Órgãos dos sentidos, audição- a estagiária levou o seu computador para a sala e as 

crianças ouviram vários sons de animais. As crianças ouviram os sons, identificaram o 

animal correspondente ao som. 

 Órgãos dos sentidos (Audição/ Visão)- a estagiária levou o computador para a sala e 

numa primeira fase as crianças escutaram uma história “Panda e os órgãos dos sentidos”. 

Estas permaneceram com os olhos fechados a ouvir a história. Em grande grupo 

analisamos a história que as crianças ouviram. Numa segunda fase, já com os olhos 

abertos, puderam visualizar a história. 

Após a visualização da história as crianças realizaram o reconto da história e fizeram o 

registo da atividade através do desenho. 

Órgãos dos sentidos (olfato)- a estagiária facultou às crianças a oportunidade de cheirar 

diferentes essências, cada criança tentou adivinhar o que estava a cheirar. Cada vez que 

uma criança acertava celebrava-se a vitória da criança com uma salva de palmas. A 

criança podia cheirar um dos seguintes elementos: vinagre, detergente, café, alho, 

essência de laranja e limão.  

Algumas crianças demonstraram dificuldade em identificar o vinagre, algumas pensaram 

que este era vinho. 

Realização da ficha “Órgãos dos sentidos”- a ficha tinha duas colunas e na primeira 

coluna aparecia o desenho de um olho, uma orelha, uma língua, um nariz e uma mão. Na 

segunda coluna estavam desenhados: um livro, uma flor, um rádio, um gelado e uma 

esponja de banho. 

 As crianças tinham de fazer a ligação correta entre as duas colunas. Realizando assim a 

síntese dos órgãos dos sentidos (figura 16). 
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Ficha dos 5 sentidos- as crianças receberam uma folha com o contorno do rosto 

desenhado (figura 17). Estas tinham que desenhar uma boca, um nariz, duas orelhas e 

dois olhos no local apropriado. A estagiária auxiliou as crianças a realizarem o contorno 

da mão. Representados os 5 órgãos dos sentidos, concluíram, assim, o tema da semana 

anterior. 

 

 

 

 

 

17 - O que quero aprender?  

Estas atividades estão incluídas nas planificações de 1, 2, 3 e 4 de junho (Apêndice K) e 

nas planificações de 15, 16, 17 e 18 de junho (Apêndice M), e na de 22, 23, e 25 de junho 

(Apêndice N) e de 29 de junho a 2 de julho (Apêndice O). 

Para a área de Expressão e Comunicação, para o domínio da Matemática, nos Números e 

Operações, de modo a que a criança, identificasse quantidades através de contagens 

(números de chávenas) e resolvesse problemas do quotidiano que envolvessem pequenas 

quantidades, com recurso à adição, e usasse os termos “mais do que” e “menos do que” 

na comparação de quantidades. Para a Geometria e Medida, de modo a que reconhecesse 

e operasse com formas geométricas e figuras, reconhecesse formas geométricas (bi- e 

Figura 16 - Órgãos dos sentidos. 

Figura 17 - Ficha dos 5 sentidos. 
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tridimensionais) presentes no seu quotidiano (nos objetos da sala, no recreio, em obras de 

arte, nas suas produções, etc.). 

Para a área do Conhecimento do Mundo na componente Mundo Tecnológico e Utilização 

das Tecnologias, pretendeu-se que a criança imaginasse e criasse, a duas ou três 

dimensões, ‘máquinas’, robots ou instrumentos com uma finalidade específica. 

O que quero aprender? Cozinhar 

Quando a estagiária perguntou às crianças o que elas gostariam de aprender, a maioria 

das meninas pediu para aprender a cozinhar. 

A estagiária ensinou as crianças a fazerem bolos. Como modo de agradecimento à 

estagiária de Psicologia Olinda que acompanhou com a viola a música de finalistas, as 

crianças confecionaram diversos bolos. Uma chávena de chá foi a medida base para 

realizar a receita. Inicialmente as crianças amassaram bolacha maria recorrendo a um rolo 

da massa. Posteriormente, uma criança juntou as bolachas raladas ao leite em pó e mexeu. 

Outra criança juntou o chocolate em pó e outra adicionou o leite condensado e mexeu a 

mistura.  

A massa foi amassada na panela bimby. Posteriormente, as crianças foram distribuídas 

por três mesas e fizeram bolas com a massa.  

De seguida, as bolas de massa foram pinceladas com manteiga derretida, polvilhadas com 

canela, e foram cozidas no forno da sala. As crianças utilizaram diversas formas com 

variados formatos (corações, estrelas, animais, etc.) enquanto esperavam pela sua vez 

para confecionarerm os bolos. 

Os bolinhos foram para o frigorífico e foram servidos após o lanche. 

Registo- para registar a atividades, a estagiária recortou os rótulos dos diversos 

ingredientes, escreveu a receita dando principal atenção às medições apresentadas na 

receita numa folha A3 e as crianças colaram os rótulos no local correto. A receita foi 

colocada nos placares da sala. Inicialmente planificou-se esta atividade para ocorrer em 

dois momentos diferentes, contudo devido a constrangimentos de tempo realizou-se 

apenas uma atividade de cozinha. 
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O que quero aprender? Comboios 

Um menino da sala queria aprender tudo sobre comboios. A estagiária apresentou um 

episódio da série “O comboio Tomás”. Assistimos ao vídeo, discutimos o que se aprendeu 

com o episódio e relembramos o conteúdo: “os meios de transporte”.  

Este episódio incutiu também os cuidados que devemos que ter quando falamos com 

estranhos e as desvantagens aderentes a agirmos sem pensar nas consequências.  

A estagiária recortou diversos retângulos que tinham a função de carruagens e a 

locomotiva de comboio. As crianças colaram as peças, e desenharam as diferentes partes 

do comboio (carris, janelas, fumo a sair da chaminé etc…). 

 

 

 

 

 

 

O que quero aprender? Construir casas 

Quando perguntamos às crianças o que gostariam de aprender, um menino mencionou 

que gostariam de aprender a construir uma casa. 

A estagiária levou para a escola uma planta de uma casa que foi analisada pelo grupo. 

Cada criança descreveu a sua casa, qual a cor exterior, quantos quartos, etc… 

Após visualizarem a planta da casa, a estagiária no computador, recorreu ao jogo ”Sims 

2” e construiu com as crianças, a partir da planta visualizada, uma casa. Como as crianças 

estavam entusiasmadas aproveitamos e criamos uma família para habitar a casa. 

Para registar a atividade cada criança desenhou a sua casa. Os filhos de pais divorciados 

pediram para desenhar duas casas, pois consideravam que tinham duas casas, o pedido 

foi aceite. 

Figura 18 - Comboios. 
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O que quero aprender? Robôs 

Um menino da sala queria aprender a construir robôs, pois este aspirava a ser um inventor 

de robôs no futuro. Como nessa sexta-feira as crianças iriam visitar o parque Corgo para 

limpar o parque, a estagiária decidiu construiu com as crianças um robô ecológico. 

A estagiária levou para a sala duas caixas que foram pintadas pelas crianças. As caixas 

foram coladas e decoradas pelas crianças. A estagiária levou para a sala objetos de metal, 

tampas, autocolantes e uma mangueira para fazer de braços (figura 19). 

 

 

 

 

 

 

Após a construção do robô, as crianças deram-lhe um nome, o eco Herói Fofinho e 

inventaram a história deste eco herói, e as suas aventuras para salvar o planeta. A 

estagiária tentou passar a mensagem de que todos temos que contribuir para preservar o 

nosso planeta. 

A estagiária recortou diversos quadrados e retângulos. A partir destas figuras, as crianças 

construíram o seu robô decorando-o a seu gosto. Os robôs foram afixados nos placares da 

sala (figura 20). 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Eco Herói 

Figura 20 - Robôs. 
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18 - Reciclar e reutilizar 

Estas atividades estão incluídas nas planificações de 8, 9, 10, 11 e 12 de junho (Apêndice 

L). 

Para a área do Conhecimento do mundo físico e natural na Componente abordagem às 

ciências, pretendeu-se promover o conhecimento do mundo físico e natural, de modo a 

compreender e identificar diferenças e semelhanças entre diversos materiais plásticos, 

papéis, manifestar comportamentos de preocupação com a conservação da natureza e 

respeito pelo ambiente.  

- Camião da reciclagem 

A estagiária levou para a escola um camião da reciclagem. O camião foi construído por 

quatro divisórias diferentes. A primeira parte era um garrafão decorado, mais uma caixa 

amarela, uma azul, e uma verde, que representavam os diferentes ecopontos, (figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

As crianças aprenderam o que era a reciclagem e quais eram as regras para reciclar. A 

estagiária levou para a escola diversos materiais para as crianças reciclarem e colocarem 

no recipiente correto. No recipiente amarelo as crianças colocaram os diversos materiais 

de metal disponibilizados pela estagiária. No recipiente azul as crianças depositaram 

papéis e cartões e no verde colocaram garrafas e boiões de vidro. Cada criança reciclou 

pelo menos um objeto.  

 

Figura 21 - Comboio da reciclagem. 



Capítulo III- Atividades desenvolvidas ao longo da PES 

61 

- Os ecopontos 

Após esta atividade as crianças receberam uma ficha com três ecopontos diferentes, a 

estagiária indicou qual a ordem correta para pintarem os ecopontos. Receberam outra 

folha com diversos desenhos (lata de metal, caixa de cartão, folha de papel, frasco de 

vidro etc…) Primeiramente pintaram cada figura e posteriormente cortaram as figuras e 

colaram no ecoponto correto. 

- Velas com óleo usado 

 O garrafão do camião será decorado com janelas portas e rodas. O garrafão tinha como 

função ser o oleão. O oleão é o recipiente onde se coloca o óleo usado para reciclar. A 

estagiária pesquisou e apresentou à turma o modo de construir velas reutilizando óleo 

usado. As crianças ao longo do ano trouxeram óleo usado para a Escola. A partir desse 

óleo, a estagiária juntou  parafina e levou ao micro-ondas durante um minuto. Depois de 

retirar a mistura do micro-ondas juntou aromatizante e colocou nos frascos. As velas 

secaram e foram decoradas pelas crianças. 

19 - Dominó 

Esta atividade está incluída nas planificações de 6, 7, 8 e 9 de julho (Apêndice P). 

Esta atividade foi planificada para a Área de Expressão e Comunicação para o domínio 

Matemática, Números e Operações. Pretendia-se que a criança fosse capaz de enumerar 

e utilizar os nomes dos números em contextos familiares, que reconhecesse os números 

como identificação do número de objetos de um conjunto, reconhecesse sem contagem o 

número de objetos de um conjunto (até 6 objetos), verificando por contagem esse número, 

e, ainda, reconhecesse os números como identificação do número de objetos de um 

conjunto, e identificasse os números de 1 a 6. 

A estagiária construiu um dominó completo. Este jogo podia ser jogado por várias 

crianças ao mesmo tempo. Estas jogavam à vez, e tinham de olhar para a peça na mesa e 

identificar o número da peça e aferirem se tinham na sua posse uma peça correspondente. 

O jogo terminava quando as peças estivessem todas na mesa. Ganhava a criança que 

ficasse primeiro sem peças na mão. 
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20 - Jogo do galo 

Esta atividade está incluída nas planificações de 13, 14, e 15 de julho (Apêndice Q). 

A estagiária construiu um jogo do galo completo (figura 22). Este jogo foi jogado por 

duas crianças. Uma criança recebeu as peças com “X” e a outra as peças com“O”. A 

estagiária ensinou as regras e acompanhou o jogo auxiliando sempre que necessário. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Jogo do galo. 
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Conclusão  
 

No decorrer da PES constatou-se que existiu uma evolução da estagiária, e uma melhoria 

na organização da prática e coordenação das crianças. Esta experiência permitiu a 

aquisição de conhecimentos básicos importantes para o futuro como educadora e ainda o 

enriquecimento do desenvolvimento enquanto ser humano. Trabalhar com crianças tão 

novas é um exercício constante de adaptação, criatividade e esforço.  

A observação da sala, das crianças e da forma de atuar da educadora cooperante foi 

fundamental para o sucesso da intervenção educativa da estagiária. 

Ao longo do percurso fortaleceu-se a relação com as crianças e aprimoraram-se as 

capacidades essenciais para ser educadora. Anteriormente a esta experiência trabalhou-se 

com crianças de 1.º e do 2.º CEB, nos quais o nível de exigência  era diferente, tendo sido, 

portanto, necessária uma adaptação, especialmente aprender a dar tempo para as crianças 

brincarem, reduzindo o número de atividades planificadas e dando, assim, espaço para as 

crianças poderem explorar a sala. 

É fundamental aceitar a colaboração de todos os atores que intervêm na comunidade 

educativa, especialmente, pais e a direção da escola, pois o seu papel é fundamental para 

o sucesso educativo das crianças.. Deste modo, é importante, por vezes, passar para 

segundo plano as planificações semanais previamente elaboradas e dar espaço aos pais 

para irem à escola e partilharem os seus conhecimentos com as crianças. Saliente-se que 

alguns pais foram à sala ler histórias e outros realizaram experiências. A direção da escola 

proporcionou várias visitas, tanto a museus, como a um parque e ainda uma ida a uma 

piscina. As festas de final de ano constituiram um momento muito esperado por toda a 

comunidade educativa.  

Nesta PES disponibilizou-se tempo para realizar atividades, não se apressando conteúdos, 

conversou-se com as crianças, ouviram-se as suas opiniões, perguntou-se o que elas 

gostariam de aprender.  

Foi, sem sombra de dúvida, uma experiência enriquecedora. No entanto, muito existe para 

para ler, para procurar, e, essencialmente, muito é necessário ainda aprender e 
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experimentar de uma forma contínua ao longo de todo o percurso profissional, que 

esperamos que se inicie o mais rapidamente possível. 

Para além disso, cada grupo de crianças será diferente e, com elas e por elas, muito se 

aprenderá, mantendo a disponibilidade para idealizar e implementar tarefas que 

estimulem a criatividade. 
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