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Resumo 

 

O presente Relatório Final de Estágio constitui um registo fiel de todo o percurso de 

Estágio efetuado em contexto de Educação em Creche, em contexto de Educação Pré-Escolar 

e no âmbito do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

 Ao longo deste Relatório, pretende-se atingir dois grandes objetivos. 

Em primeiro lugar, procura-se apresentar os resultados de uma inevitavelmente limitada 

investigação documental relativa ao tratamento dado a duas áreas fulcrais da língua portuguesa, 

nomeadamente, o léxico e a sintaxe (não deixando de atender a alguns aspetos de semântica 

frásica). O conhecimento adquirido nestas áreas é fundamental para um exercício pedagógico 

competente no incremento do início ou da continuação de uma construção bem alicerçada da 

consciência linguística e da competência linguística, e, por consequência, da competência 

comunicativa das crianças, razão por que também os conceitos transportados por esses termos 

são abordados. Naturalmente, partiu-se de objetos textuais específicos, selecionados em 

consonância com as orientações curriculares fornecidas pela Direção-Geral da Educação, 

tendo-se procurado estabelecer pontes entre o Português, enquanto sistema semiótico 

modelizante primário1, e outras áreas do saber. 

Em segundo lugar, pretende-se descrever o trabalho desenvolvido no âmbito do Estágio 

efetuado, incluindo o trabalho de (co)produção de materiais fundamentalmente didático- 

-sensoriais, destinados a proporcionar às crianças o desenvolvimento da consciência e da 

competência linguísticas, em associação com o desenvolvimento do raciocínio, do 

conhecimento do mundo e da criatividade, por meio da perceção sensorial, de maneira a 

envolvê-las, de forma motivada e ativa, no processo de ensino-aprendizagem. 

O Relatório organiza-se, assim, em torno de dois eixos essenciais. O primeiro é dedicado 

à pesquisa de informação teórica relevante sobre o léxico e a sintaxe do Português, procurando- 

-se averiguar como tal informação se pode articular com a promoção da edificação e do 

alargamento da consciência linguística e da competência linguística das crianças. O segundo 

eixo congrega, por um lado, a apresentação das planificações das atividades desenvolvidas em 

contexto de Creche e no quadro da Educação Pré-Escolar, bem como os resultados da sua 

concretização, e, por outro lado, a apresentação de guiões pedagógicos semanais, de planos 

 
1 Os semioticistas russos, na década de 60 do século XX, defendiam que uma língua natural constituía um sistema semiótico modelizante 
primário, porque tornava possível a estruturação de todos os outros sistemas semióticos modelizantes do mundo, os quais seriam secundários 
(cf. Silva, 1983: 91 e seguintes). 
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semanais e, também, de planos diários2 destinados ao desenvolvimento de atividades em 

contexto de ensino no âmbito do 1.º Ciclo do Ensino Básico, expondo-se os resultados do 

incremento de todas essas atividades. A este segundo eixo está intrinsecamente associada a já 

referida (co)produção de recursos didático-sensoriais, de cujo impacto se dará conta. 

Segue-se uma inevitável reflexão sobre os objetivos alcançados e os que ficaram por 

alcançar nos diferentes contextos de educação e de ensino.  

 

Palavras-Chave: Estágio; Léxico do Português; Sintaxe do Português; Consciência 

Linguística; Competência Linguística; Recursos didático-sensoriais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 A realização do meu Estágio no 1.º Ciclo do Ensino Básico foi condicionada pelas circunstâncias determinadas pela pandemia de Covid-19 
em que temos vivido. 
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Abstract 

 

This Final Internship Report is a faithful record of the entire internship course carried out 

in the context of Daycare Education, in the context of Pre-School Education and within the 

scope of the 1st Cycle of Basic Education. 

Throughout this Report, it is intended to achieve two major goals. 

Firstly, we seek to present the results of an inevitably limited documentary research 

regarding the treatment given to two key areas of the Portuguese language, namely, the lexicon 

and syntax (while still addressing some aspects of phrasal semantics). The knowledge acquired 

in these areas is fundamental for a competent pedagogical exercise in increasing the beginning 

or continuation of a well-founded construction of language awareness and linguistic 

competence, and, consequently, of the children's communicative competence, which is the 

reason why also the concepts conveyed by those terms are addressed.  Naturally, specific textual 

objects were broken, selected in accordance with the curricular guidelines provided by the 

Directorate-General for Education, with the aim of establishing bridges between Portuguese, as 

a primary modeling semiotic system, and other areas of knowledge. 

Secondly, it is intended to describe the work developed within the scope of the Internship 

carried out, including the work of (co)producing fundamentally didactic-sensory materials, 

aimed at providing children with the development of their language awareness and linguistic 

competence, in association with the development of reasoning, knowledge of the world and 

creativity, through sensory perception, in order to involve them, in a motivated and active way, 

in the teaching-learning process. 

The Report is thus organized around two essential axes. The first is dedicated to the search 

for relevant theoretical information about the Portuguese lexicon and syntax, seeking to find 

out how such information can be articulated with the promotion of edification and the expansion 

of children's linguistic awareness and linguistic competence. The second axis gathers, on the 

one hand, the presentation of the plans as well as the results of the activities developed in the 

context of Day Care and in the context of Pre-School Education, and, on the other hand, the 

presentation of weekly teaching guides, weekly plans and also day plans3 for the development 

of activities in the context of teaching within the scope of the 1st Cycle of Basic Education, as 

 
3 The realization of my Internship in the 1st Cycle of Basic Education was conditioned by the circumstances determined by the Covid-19 
pandemic in which we have been living. 
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well as the exposure of the results of the increment of all these activities. This second axis is 

intrinsically associated with the aforementioned (co)production of didactic-sensory resources, 

the impact of which will be reported. 

It follows an inevitable reflection on the objectives achieved and those that have yet to be 

achieved in the different contexts of education and teaching. 

 

Keywords: Internship; Portuguese Lexicon; Portuguese Syntax; Linguistic Awareness; 

Linguistic competence; Sensory-Didactic resources. 
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Introdução 
 

A primeira parte do presente Relatório de Estágio (Capítulo I) é dedicada a uma 

limitada investigação documental de duas áreas da língua portuguesa, nomeadamente, a do 

léxico e a da sintaxe (que abarcará alguns aspetos de semântica frásica), com o intuito de dar 

conta do suporte científico que permite promover, de forma sólida, a edificação ou a ampliação 

do conhecimento lexical e sintático das crianças, e, consequentemente, a produção de 

atualizações vocabulares contextualmente adequadas e ocorrentes em enunciados suportados 

por frases bem formadas, na conveniência de, em função das etapas de educação e ensino, 

desencadear, edificar e alargar a consciência e a competência linguísticas de cada uma delas e, 

consequentemente, a sua competência comunicativa. 

A segunda parte do presente Relatório (capítulos II, III, IV) é consagrada ao Estágio 

propriamente dito. Aí, incluo dados referentes aos estabelecimentos de ensino em que prestei o 

serviço em causa e apresento, mediante as informações que me foram fornecidas, a 

caracterização dos grupos de crianças e da turma que tive, temporariamente, a meu cargo. 

Apresento, depois, as planificações que antecederam todas e quaisquer atividades 

desenvolvidas no âmbito da Educação em Creche e da Educação Pré-Escolar, cuja elaboração 

foi acompanhada pelas Educadoras Cooperantes, bem como, no caso do ensino no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico – devido à situação de pandemia de Covid-19 –, os guiões pedagógicos semanais 

e os planos semanais, que, tendo sido igualmente analisados e retificados previamente pela 

Professora Cooperante, serviram de base à preparação individual de cada uma das sessões 

letivas realizadas a distância. A segunda parte deste Relatório integra, ainda, a descrição das 

atividades efetivamente desenvolvidas, com o marcado propósito de dar a conhecer o material 

fundamentalmente didático-sensorial (co)produzido mediante o objetivo de permitir às crianças 

uma exploração mais cabal da forma da expressão e da forma do conteúdo dos objetos textuais 

que serviram de suporte à educação e ao ensino. 

Na Educação em Creche, a produção desse material didático-sensorial foi realizada por 

mim, dado que as crianças da faixa etária que determina a sua inclusão em Creche ainda não 

têm um desenvolvimento da motricidade fina que permita que elas o consigam fazer, o que, 

ainda assim, não impediu a exploração do referido material. Na Educação Pré-Escolar, o livro 

didático-sensorial foi construído em conjunto com as crianças, além de que foram elas mesmas 

que criaram o texto, sob minha orientação. 



 

 

12 

 

Não me tendo sido possível usar material sensorial, como inicialmente pretendido, no 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, embora tivesse tido a intenção de, juntamente com os alunos desse 

ciclo de Ensino Básico, criar um livro-didático sensorial alusivo à pandemia de Covid-19, optei 

por eu própria o produzir, tendo-o apresentado aos discentes por meio de um vídeo e, 

posteriormente, explorado na aula síncrona havida na plataforma Microsoft TEAMS. 

A (co)produção e a exploração desse material – destinado a proporcionar o 

desenvolvimento do raciocínio e da criatividade, bem como a aquisição de um conhecimento 

mais alargado do mundo em articulação com a aquisição de um domínio progressivo da língua 

portuguesa, precisamente por meio da perceção sensorial – potenciaram a proatividade das 

crianças no processo de ensino-aprendizagem em contexto de Creche, em contexto de Educação 

Pré-Escolar e no quadro do 1.º Ciclo do Ensino Básico, tanto mais que «[a]ssumir o português 

como objeto de estudo implica entender a língua como fator de realização, de comunicação, de 

fruição estética, de educação literária, de resolução de problemas e de pensamento crítico» 

(Ministério da Educação/Direção-Geral da Educação (DGE), 2018: 1). 

Não obstante apresente, no final de cada uma das duas partes essenciais do Relatório, 

as conclusões correspondentes, termino-o com algumas considerações finais. 

Adotei o método qualitativo, mediante o uso da técnica de análise documental, em 

virtude da necessidade de desenvolvimento de um plano de investigação no âmbito das áreas já 

indicadas da Linguística Portuguesa, cujos resultados pretendi que se refletissem na 

concretização dos objetivos de aprendizagem delineados para os meus públicos-alvo. 

No quadro da atividade educativa e de lecionação, apliquei o método indutivo, em 

primeiro lugar, e, depois, o método dedutivo, a fim de conduzir o raciocínio das crianças da 

perceção ou da análise de dados empíricos para a sua generalização. Para esta pretendida 

progressão, foi essencial a produção de recursos didático-sensoriais, um dos quais em 

colaboração com as crianças. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

Capítulo I 
 

Realçarei alguns aspetos importantes de duas áreas fundamentais em Linguística 

Portuguesa, a saber, o léxico e a sintaxe, indispensáveis a um exercício pedagógico promotor 

de uma construção bem estruturada da consciência linguística, da competência linguística e, 

em última instância, da competência comunicativa das crianças.  

 

1. O que é a consciência linguística? 

 

O conceito de consciência linguística surge a propósito do «desenvolvimento da 

consciência sobre as línguas em contexto escolar» (Ançã, 2015: 86, col. 1). No século XX, Eric 

Hawkins (1915-2010), «who is regarded as the founder of the theory of language awareness», 

explicou que «the focus must be shifted from the teacher to the ‘child’s eye’» (Soons, 2008: 8), 

tendo sublinhado a necessidade de reflexão explícita e crítica sobre uma língua em processo 

de aprendizagem: «The chief aim was to challenge pupils to ask questions about language which 

so many take for granted and thus help them to overcome any difficulties that emerged in their 

school education, especially in the transition from primary to secondary school.» (Soons, 2008: 

9.) Hawkins reforçou mesmo a ideia de que incentivar os alunos a aprender desse modo a sua 

língua materna ou uma língua estrangeira possibilitaria a obtenção de melhores resultados 

escolares (nos diferentes níveis de aprendizagem): 

 

When language awareness emerged as a concept related to language teaching in the beginning of the 

1980s it was in a context of researchers starting to question the traditional ideas and opinions of language 

teaching in order to improve language education. […]  

Language awareness [LA] emerged as a movement in the UK […] mainly as a reaction to 

dominant theories about language learning based on behaviourist principles of habit formation. The LA 

movement was also a reaction to mainstream researchers dealing with language learning who strongly 

[…] considered the language learning process exclusively to be an unconscious process through 

communication and input. (Soons, 2008: 7-8, 8.) 

 

Maria Prtic Soons lembrou, em 2008, duas definições gerais de consciência linguística 

dignas de menção: 

- uma datada de 1985 e avançada pelo National Council for Language in Education 

(NCLE), do Reino Unido, enquanto «a person’s sensitivity to and conscious awareness of the 

nature of language and its role in human life» (NCLE, apud Malmberg, apud Soons, 2008:10); 
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- outra fornecida, a partir de 1994, pela Association of Language Awareness (ALA), como 

«explicit knowledge about language, and conscious perception and sensitivity in language 

learning, language teaching and language use» (ALA website, apud Soons, 2008:10). 

O contacto da criança com a língua materna inicia-se, normalmente, no seio familiar, no 

meio do qual ela desenvolve a fala através de balbucios, surgindo, também, no âmbito da 

comunidade mais abrangente em que se integre, pelo que, a partir de uma determinada fase, a 

criança passa a «[…] [ser] capaz de atribuir significado a uma palavra que [ouça] 

frequentemente associada a uma pessoa, uma ação ou um objeto» (Sim-Sim, Silva & Nunes, 

2008: 18). 

Este processo conduz à aquisição progressiva da consciência linguística, por parte de 

cada criança, desde a codificação/descodificação de mensagens orais e da construção bem 

formada de elementos linguísticos até ao domínio mais alargado do léxico e da sintaxe. Esta 

consciência, depois de incipientemente adquirida, é devidamente desenvolvida e consolidada 

pela escola, que tem, nesse campo, uma das suas fulcrais funções, sem esquecer a leitura, a 

educação literária, a expressão escrita e o conhecimento explícito da língua. 

Dada a expansão do termo consciência linguística, Maria Helena Ançã (2015: 86, col.1) 

observa:  

«James e Garrett (1991) especificam os vários domínios constitutivos desta consciência»: 

o «domínio afetivo», associado ao «desenvolvimento de atitudes, de curiosidade, interesse, 

sensibilidade pela língua»; o «domínio social», decorrente do conhecimento de línguas 

minoritárias e de variedades de uma mesma língua numa determinada sociedade; o «domínio 

‘de poder’», respeitante à possibilidade de uma língua poder ser «instrumento de manipulação», 

mas também ao «controlo que o sujeito pode exercer sobre a língua e sobre a sua 

aprendizagem»; o «domínio de realização», que «relaciona a tomada de consciência com a 

melhoria do desempenho linguístico»; o «domínio cognitivo», referente ao pensamento 

reflexivo sobre a língua, «que ultrapassa o estudo das formas e das regras». 

Na verdade, o desenvolvimento, na escola, por parte dos alunos, da consciência 

linguística visa contribuir para que esta assuma a forma de consciência metalinguística4, 

fundamental para que eles adquiram conhecimento e reflitam sobre todas as outras matérias: 

«[…] a aprendizagem da língua desempenha um papel crucial na aquisição e no 

 
4 Por exemplo: numa aula de Português, os alunos adquirem conhecimento do que é um nome, ou substantivo, um adjetivo, um verbo, uma 
preposição, um advérbio, uma pessoa gramatical, uma marca de tempo, uma marca de modo, entre outros, passando, de forma 
progressivamente consciente, a compatibilizar os elementos que pertencem a classes sintáticas e gramaticais em frases bem formadas 
suscetíveis de serem enunciadas em determinados contextos de situação. 
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desenvolvimento de saberes que acompanharão o aluno ao longo do percurso escolar e ao longo 

da vida»5 (Reis et al., 2009: 21). 

Naturalmente, o aluno não dominará um único idiolecto, ou seja, um só falar ou dialecto, 

um só nível e um único estilo. Ele será capaz de interpretar diversas variantes de uma língua, 

que não pode ser imutável, por se encontrar em perpétua mudança.  

Uma das preocupações que o educador/professor deve ter consiste, precisamente, em 

proporcionar aos alunos o conhecimento de todas as variedades linguísticas regionais, não se 

esquecendo, portanto, de também lhes fornecer ferramentas para o domínio da norma-padrão 

do Português Europeu, para que, de forma adequada, enquanto falantes/escreventes da língua 

portuguesa histórica, social e culturalmente situados, venham a ser cidadãos ativos em 

diferentes domínios da sociedade. O contacto com outras variedades, representativas de outras 

realidades culturais e de outras vivências, vai permitir ao falante/escrevente informado 

reconhecer e valorizar as diferenças existentes dentro de um mesmo sistema linguístico, ou 

melhor, dentro de um mesmo diassistema linguístico. 

Posto isto, é fulcral que, no processo de ensino-aprendizagem, o educador/professor 

acolha todos os falares ou dialectos na sua sala de aula, sem deixar, consequentemente, de 

familiarizar os discentes com o uso da norma-padrão, identificável, no que ao Português 

Europeu diz respeito, com a norma culta.  

Perspetivando a questão de um ponto de vista sociocultural, Norman Fairclough entende 

que o desenvolvimento da consciência linguística não só é da responsabilidade do professor, 

que tem a obrigação de ensinar como se organiza e como funciona uma dada língua, mas 

também depende do envolvimento do aluno: «[…] a experiência do aprendiz pode, com a ajuda 

do professor, ser explicitada e sistematizada como um corpo de conhecimentos, o qual pode ser 

usado para discussão e reflexão» (Fairclough, apud van Essen, 2008: 6).  

A consciência linguística possibilita ao falante/escrevente «pensar sobre algumas 

propriedades formais da língua, julgar a aceitabilidade dos enunciados e a respetiva correção e 

isolar e identificar unidades do discurso» (Sim-Sim, 1998: 220). Figueiredo (2011: 347) afirma: 

 

E conhecer uma palavra de forma sistemática é implementar uma quantidade de informações sobre ela 

como sejam: saber a sua denotação; identificar a sua categoria gramatical e funcional; reconhecer a sua 

forma oral (fonética/fonológica) e escrita (ortográfica); saber relacioná-la com outras palavras por 

associação/substituição (relações paradigmáticas); saber combiná-la com outras palavras (relações 

 
5 É, hoje, mais claro que as diferentes áreas de competências se interligam e complementam (cf. Martins et al., 2017: 19-30). 
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sintagmáticas); conhecer os seus registos e usá-los de forma adequada; identificá-la nos seus usos 

conotativos (metafóricos); mantê-la disponível (e atualizada com novas extensões semânticas) para 

recorrer a ela quando necessário. 

 

Conhecer uma unidade linguística não se limita, assim, só à aquisição do seu significado 

ou da sua estrutura, pois implica, também, saber usá-la em diversas circunstâncias, seja no 

discurso oral, seja no escrito. Com efeito, tem de se saber adequar a eventual utilização de uma 

dada unidade mínima de significado enquadrável numa dada classe sintática a distintos 

contextos de situação, compatibilizando-a com outras unidades inseríveis noutras classes, para 

que o significado composicional da estrutura frásica ou o significado do segmento não frásico 

eventualmente enunciado seja reconstituído e interpretado, pelo ouvinte/leitor, em função da 

intenção comunicativa do falante/escrevente. 

 

2. O que é a competência linguística? Como se relaciona com a competência comunicativa? 

 

A noção de competência linguística surge no âmbito da gramática gerativa, ou 

generativa, desenvolvida por Noam Chomsky, em oposição à noção de desempenho 

linguístico efetivo. 

Como assinala Emília Ribeiro Pedro (1992: 331), «Chomsky investiga […] as 

estruturas cognitivas da mente e está, acima de tudo[,] interessado em entender a 

aquisição de um sistema de regras mentalmente representado, que permita ao falante 

tornar-se um utente da língua “competente”». 

 

Chomsky (1978: 83) observa o seguinte: 

 

A teoria linguística tem antes de mais como objecto um falante/ouvinte ideal, situado numa comunidade 

linguística completamente homogénea, que conhece a sua língua perfeitamente, e que, ao aplicar o seu 

conhecimento da língua numa performance efectiva, não é afectado por condições gramaticalmente 

irrelevantes tais como limitações de memória, distracções, desvios de atenção e de interesse e erros 

(casuais ou característicos).  

 

Estabelece, assim, «uma distinção fundamental entre competência (o conhecimento que 

o falante-ouvinte possui da sua língua) e performance (o uso efectivo da língua em situações 
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concretas)», pretendendo que «uma gramática de uma língua»6 seja «uma descrição da 

competência intrínseca do falante-ouvinte ideal» (Chomsky, 1978: 84). 

 Fernanda Irene Fonseca e Joaquim Fonseca (1977: 55) salientam que, para Chomsky, a 

competência linguística é uma inata «capacidade mental […], uma capacidade criativa e 

interpretativa, um saber inconsciente […] e, finalmente, um conhecimento sistemático (no 

sentido de que as entidades – regras e unidades – que o perfazem constituem um sistema)» que 

permite «a criação de frases novas (na sua maioria nunca antes produzidas ou de que o falante- 

-ouvinte não tem experiência)», o «reconhecimento de frases como aceitáveis ou inaceitáveis», 

a «identificação de tipos e sub-tipos de frase», a «captação das suas relações», o «levantamento 

e resolução de ambiguidades assentes em homonímias de construção». 

Embora o desempenho linguístico tenha sido preterido por Chomsky, a verdade é que «a 

organização interna da língua não pode ser alheia às condições básicas do seu uso» (Fonseca, 

1992: 253): «Mais do que isso: a enunciação desempenha um papel de tão largo alcance na 

organização da língua que dela se deverá dizer que constitui a trave mestra dessa organização.» 

(Fonseca, 1992: 253.)  

Compreende-se, assim, que, num produto de um ato de fala ou de escrita – sempre 

contextualizado por coordenadas extralinguísticas –, ou seja, num texto, «[haja] muito mais do 

que uma estrutura formal e um conteúdo temático» (Fonseca & Fonseca, 1977: 116), uma vez 

que, de acordo com o filósofo da linguagem John Austin (1911-1960), «[representa] 

fundamentalmente a realização não apenas de um acto locutório (produção de um enunciado 

conformemente às regras de um sistema gramatical), mas igualmente de um acto ilocutório 

(orientado para influenciar o comportamento do interlocutor) e de um acto perlocutório (efeito 

produzido no interlocutor)» (Fonseca & Fonseca, 1977: 117). 

É, assim, a partir dos anos 60 do século XX, com a configuração de uma nova disciplina 

linguística, a Pragmática, que se realça a ideia, no ensino da(s) língua(s), de que o conteúdo de 

um texto deve deixar de ser explicado apenas em termos de competência linguística.  

Em 1972, Dell Hymes (1927-2009) «forja um novo termo para designar o novo objecto 

da linguística: a competência comunicativa» (Gutiérrez Ordoñez, 1998: 128), que foi alvo de 

tratamentos diversos, embora coincidentes, por vários autores. 

 
6 «Uma gramática totalmente adequada deve atribuir, a cada uma das frases de um conjunto infinito, uma descrição estrutural que indique 
como é que essa frase é compreendida pelo falante-ouvinte ideal.» (Chomsky, 1978 84.) Fonseca e Fonseca (1977: 56) acentuam a ideia de 
que essa gramática «é dominada pela sintaxe, entendida como corpo mediador entre o som e o sentido e portadora da capacidade gerativa»: 
«um conjunto finito de regras […] manejam um conjunto também finito de unidades linguísticas e […] garantem a enumeração expl ícita e 
exaustiva do número infinito das frases de uma língua, ou, melhor, de um conjunto de estruturas subjacentes às (e, por isso, explicativas das) 
frases, em número infinito, que perfazem uma língua» (Fonseca & Fonseca, 1977: 54). 
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A competência comunicativa7 integra várias competências, nomeadamente, a 

competência linguística; as competências lógicas, que abrangem os mecanismos cognitivos que 

presidem às inferências que fazemos, permitindo-nos preencher lacunas identificadas em 

determinados atos linguísticos; as competências de natureza sociocultural, que se prendem com 

as crenças dos falantes e as suas tábuas de valores, ou seja, os princípios éticos por que se rejam; 

as competências de natureza retórico-pragmática, que dizem respeito à observância quer do 

Princípio de Cooperação configurado por Herbert-Paul Grice (1913-1988), o qual implica que, 

nas trocas conversacionais, se fortaleça o alcance dos objetivos perseguidos por todos os 

envolvidos na comunicação, quer do Princípio de Delicadeza, que, na esteira do proposto por 

Geoffrey Leech (1936-2014), tem reflexos no modo como o falante/escrevente realiza as suas 

ações linguísticas.  

O Princípio de Cooperação acima mencionado é considerado como uma espécie de 

código deontológico do comportamento linguístico, ou da convivência, sendo especificado em 

máximas conversacionais: a máxima de qualidade centra-se na necessidade de que a 

intervenção de um falante/escrevente seja verdadeira e baseada em provas adequadas; a máxima 

de quantidade indica que tal intervenção deve ser tão informativa quanto for requerido no 

âmbito do contexto de situação em que se enquadre; a máxima de relação indica que o ato 

comunicativo deve ser relevante; e a máxima de modo/maneira dá conta da necessidade de o 

falante/escrevente ser claro, metódico e breve na sua intervenção linguística.  

Quanto ao Princípio de Delicadeza, trata-se de «um princípio de comportamento social 

que tem reflexos a nível linguístico, quer no que respeita à dissimulação (por atenuação) da 

força ilocutória[8] na estrutura sintáctica do enunciado, quer no que respeita ao modo como essa 

dissimulação tem efeitos no reconhecimento, por parte do alocutário, da acção que o locutor 

visa realizar» (Gouveia, 1996: 409). Reflete o respeito que o ser humano deve ter na sua 

interação com os outros, não só pelo modo como dirige o seu discurso a outros, mas também 

pela maneira como o seu alocutário ou leitor reage à sua informação.  

 
7 Sob a entrada «competência comunicativa», consta o seguinte, no Dicionário de Termos Linguísticos: «Capacidade do falante nativo para 
produzir e compreender frases adequadas ao contexto. Saber interiorizado que lhe permite comunicar eficazmente em situações sociais 
distintas.» (Xavier & Mateus,1990: http://www.portaldalinguaportuguesa.org/?action=terminology&act=view&id=423.) 
8 «Diz-se que um enunciado tem uma determinada força ilocutória (ou ilocucionária) quando, com ele, o locutor pretende realizar uma acção. 
A força ilocutória (ou ilocucionária) é o significado ilocutório do acto, aquilo que determina a sua função como ordem, promessa, asserção, 
etc.. A força ilocutória (ou ilocucionária) pode ser explicitada ao nível da frase ou não: muitas vezes o contexto torna clara a força ilocutória 
(ou ilocucionária) do acto sem que seja necessário ao locutor recorrer a um indicador sintáctico.» (Xavier & Mateus, 1990: 
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/?action=terminology&act=view&id=730.) 
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A promoção da construção do que poderá designar-se por macrocompetência 

comunicativa é absolutamente necessária para que as crianças se desenvolvam enquanto 

falantes e escreventes eficientes e eficazes.  

 

3. Do léxico do Português 

 

As unidades linguísticas são utilizadas para conformar seis grandes tipos de 

intencionalidade comunicativa. Por esta razão, o léxico deve ser estudado. Segundo Duarte 

(2011: 5), há «uma correlação forte entre sucesso escolar e capital lexical».  

O léxico estuda o significado ou valor das unidades significativas mínimas9 ou de 

unidades multilexicais10, que são sequências lexicalizadas. Chaves (2013: 185) nota, porém, 

que «[…] o significado das palavras nem sempre é fácil de descrever, visto que muitas delas, 

principalmente as de uso comum, veiculam mais do que uma interpretação e remetem para 

classes de entidades e de conceitos muito diversos» (Chaves, 2013: 185).   

Alguns linguistas, tal como André Martinet (1908-1999), dividem as unidades do léxico 

de uma língua em «dois grandes grupos»: num grupo de unidades representativas de entidades, 

propriedades ou relações externas à língua e ao exercício da linguagem (unidades lexicais, ou 

plenas, enquadráveis em classes abertas)11 e num grupo de unidades estruturantes (unidades 

gramaticais funcionais integrantes de classes fechadas)12 (cf. Mendes, 2013: 249).  

Outros linguistas consideram que o léxico se estrutura num continuum que vai do mais 

lexical para o mais gramatical (cf. Mendes, 2013: 249; cf. 255 e pp. ss.). 

Para apurarmos o significado abstrato de uma unidade linguística, devemos ter em 

consideração a experiência que possuímos num determinado enquadramento civilizacional, 

uma vez que o significado que uma dada comunidade de falantes acorda atribuir a uma unidade 

decorre da experiência que os mesmos detêm num determinado espaço de tempo.  

Importa, a propósito, ter em mente o conceito de campo conceptual, que Xavier & Mateus 

(1992: http://www.portaldalinguaportuguesa.org/?action=terminology&act=view&id=1373) 

apresentam: 

 

 
9 Preferi utilizar o termo unidade mínima de significado, distinguindo-a, assim, do termo palavra, por esta última poder corresponder a uma 
única unidade mínima de significado ou a um conjunto de unidades mínimas de significado. 
10 Exemplo de uma unidade multilexical é a gente - locução pronominal equivalente a nós, forma reta de pronome pessoal.  
11 A classe dos nomes integra unidades desse tipo, sendo tal classe aberta, por nela se poderem enquadrar, sempre, novos elementos do mesmo 
género.  
12 As preposições são um exemplo de unidades estruturantes, enquadrando-se numa classe de palavras fechada. 
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Termo que refere a organização estrutural de uma área conceptual por um sistema linguístico particular, 

partindo do pressuposto de que se encontra uma substância de significado não estruturada subjacente ao 

vocabulário de todas as línguas. Distingue-se de campo lexical, que designa especificamente o conjunto 

de lexemas de que uma língua se serve para, em função das relações de [significado] existentes entre os 

mesmos, abranger e estruturar uma área conceptual. Assim, é possível falar no campo conceptual das 

cores, que linguisticamente se realiza num campo lexical que inclui lexemas como “preto”, “branco”, 

“azul”, etc. 

 

 Percebe-se, então, que um dado campo conceptual dá origem a um dado campo lexical13, 

dado que este «[r]efere o conjunto de lexemas que, em função das relações de [significado] 

existentes entre si, abrangem uma determinada área de significação estruturada num campo 

conceptual» (Xavier & Mateus, 1992: 

http://www.portaldalinguaportuguesa.org/?action=terminology&act=view&id=1367). 

O léxico adquire, portanto, uma posição fundamental na aquisição de competências nas 

práticas de oralidade, leitura e produção de texto, indissociáveis das competências que 

permitem apreender, adequadamente, a importância de coordenadas contextuais não 

linguísticas, mas compreensíveis por meio do raciocínio, que envolve o domínio da língua. 

Desde a conversa informal até ao nível mais desenvolvido de conversação, existe a 

possibilidade de os utentes da língua utilizarem diferentes variantes linguísticas. Por isso, uma 

das preocupações que um professor deve ter é dar aos alunos permissão para que todas as 

variantes linguísticas sejam utilizadas na sala de aula, consciencializando-os, todavia, de que o 

uso de algumas delas é mais frequente na oralidade do que na escrita.  

Sabendo que o significado de uma forma linguística está relacionado com as 

representações mentais que fazemos dos componentes da experiência do mundo a que nos 

reportamos quando comunicamos, parece importante atentar no seguinte:  

 

[...] a referência depende do contexto situacional e discursivo em que a frase é dita, da intenção 

comunicativa de quem enuncia a frase e do conhecimento da situação partilhado pelos interlocutores; em 

contrapartida, a denotação [...] não depende do contexto (Chaves, 2013: 188). 

 

Existem unidades linguísticas que adquirem significados que incluem propriedades 

distintas e variadas, pela possibilidade de os objetos por si representados não só apresentarem 

diferentes formas, como também se revestirem de diferentes materiais e funções, entre outras 

 
13 O campo conceptual das relações de parentesco é linguisticamente veiculado (transmitido) por um campo lexical que inclui lexemas, ou 
unidades mínimas de significado, como pai, mãe, etc. 



 

 

21 

 

características de natureza variada. Essas unidades mínimas de significado são caracterizadas 

pela propriedade semântica a que se chama vagueza:  

 

Os sentidos vagos permitem, assim, que exista variação e flexibilidade na especificação interna das 

propriedades que compõem o sentido das palavras, podendo essa especificação ser diferente de falante 

para falante; e quanto mais vago for o sentido de uma palavra, mais abrangente será a sua extensão. 

(Chaves, 2013: 189.)  

 

É, entretanto, comum verificar que «a uma mesma forma lexical correspondem sentidos 

diversos, e tantos mais quanto maior for a frequência dessas palavras no uso» (Chaves, 2013: 

190). Isso já não sucede com as chamadas «palavras monossémicas» (Chaves, 2013: 190), em 

que há uma relação biunívoca14 entre forma da expressão e forma do conteúdo15, ou significado.  

No caso da ambiguidade lexical, podemos distinguir dois casos, o da homonímia e o da 

polissemia. Ambas implicam a mesma forma fonética e gráfica, contudo com significados 

diferentes.  

Na homonímia, as unidades mínimas de significado «têm a mesma forma gráfica e 

fonética mas sentidos diferentes», provindo, normalmente, de étimos distintos (Chaves, 2013: 

192, cf. 191). Subdividem-se em dois tipos: o da homonímia parcial, cujos casos abrangem 

formas linguísticas enquadráveis em diferentes ‘classes de palavras’16; e o da homonímia 

absoluta, cujos casos abarcam unidades linguísticas que se enquadram numa mesma ‘classe de 

palavras’ (cf. Chaves, 2013: 192).  

Quanto à polissemia, existe «quando a uma mesma forma lexical correspondem sentidos 

diferentes para os quais é possível estabelecer uma relação através de um ou mais traços 

semânticos comuns» (Chaves, 2013: 191). Porém, existem formas lexicais que tanto podem ser 

consideradas homónimas como polissémicas, o que torna ainda mais difícil diferenciá-las; é o 

que sucede, por exemplo, com a forma banco: 

 

«banco, s. m. móvel de madeira, ferro, pedra ou plástico, com ou sem encosto, para assento das pessoas; 

mocho; escabelo; pranchão sobre que trabalham os carpinteiros; cepo de ferrador; tábua onde se sentam 

 
14 Um termo é monossémico quando a sua designação representa apenas um conceito (cf. Xavier & Mateus, 1992: 
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/?action=terminology&act=view&id=3192). 
15 Em termos vulgares, consideramos que a forma da expressão e a forma do conteúdo correspondem a recortes feitos, no âmbito de cada língua 
natural, à substância da expressão e à substância do conteúdo disponíveis (embora nem sempre acessíveis) a todos os seres humanos. Esta 
consideração simplista decorre da teoria glossemática desenvolvida por Louis Trolle Hjelmslev (1899-1965), na senda de Ferdinand de 
Saussure (1857-1913). 
16 Esta é a designação que a gramática tradicional atribui a classes sintáticas em que os elementos linguísticos se podem integrar, em função 
do uso que se lhes dê. 
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os remadores; cardume de peixes à superfície da água; extensa elevação do fundo do mar ou de um rio 

quase até à superfície; mole de gelo flutuante; camada de pedra […]» (apud Correia, 2000: 6); 

 

«banco- […] instituição financeira que realiza operações mercantis relacionadas com o dinheiro ou com 

os títulos e valores que o representam; edifício onde se realizam essas operações; […] dependência 

hospitalar para consultas e tratamentos urgentes […]» (apud Correia, 2000: 6). 

 

Há dois processos analógicos que são tratados no domínio da polissemia, os quais são a 

metáfora, em que «há transferência de sentido resultante de uma associação por semelhança» 

(Chaves, 2013: 192), e a metonímia, em que «há expansão ou restrição de sentido por 

contiguidade» (Chaves, 2013: 193). Diz-se que as ditas unidades mínimas de significado 

polissémicas podem ser de dois tipos, a saber, regular, quando «todas as palavras pertencentes 

a uma determinada classe semântica exibem o mesmo padrão polissémico»17, e irregular, 

quando «não existe qualquer padrão polissémico partilhado pelas palavras da mesma classe 

semântica»18 (Chaves, 2013: 193).  

À relação semântica entre duas unidades mínimas de significado que têm o mesmo 

significado ou significados semelhantes denominamos de sinonímia. Consideram-se sinónimas 

formas linguísticas diferentes que se enquadrem numa mesma classe lexical e que apresentem 

significados idênticos ou semelhantes, facto adequadamente comprovável pela possibilidade da 

sua substituição, no âmbito de uma estrutura proposicional que, tomando forma numa frase, 

cumpra, enquanto ato de fala, com uma mesma intenção comunicativa, num mesmo contexto 

situacional: «são sinónimas as palavras ou expressões linguísticas que se possam substituir 

numa frase sem alterar o seu valor de verdade» (Chaves, 2013: 196).  

Designamos de antonímia a relação de contraste ou de oposição semântica entre duas 

unidades lexicais que podem manter entre si uma relação de contradição ou de oposição polar 

numa escala. Existem quatro classes principais que mostram a oposição estabelecida entre as 

palavras antónimas: a antonímia complementar, a antonímia de grau, a antonímia reversível e 

a antonímia relacional.  

No que se refere à antonímia complementar, manifesta-se nos pares de unidades lexicais 

que esgotam entre si todas as possibilidades dentro de uma determinada área de significação. O 

 
17 «Um exemplo é o das palavras que remetem para uma obra escrita (carta, diário, dicionário, jornal, livro de código, livrete, manual, panfleto, 
relatório, revista, etc.), que exibem exatamente a mesma dualidade de sentidos [“objeto físico” e “conteúdo intelectual”] da palavra livro.» 
(Chaves, 2013: 193.) 
18 Neste caso, «as palavras e os sentidos têm de ser aprendidos um a um, não podendo ser inferidos a partir da classe semântica»: «a palavra 
coração tem um sentido biológico […] e um sentido emocional. Contudo, esta dualidade de sentidos não é observada em outras palavras da 
mesma classe semântica, tais como bexiga, pâncreas, pulmão, rim, etc.» (Chaves, 2013: 193). 
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traço característico da antonímia complementar é o de que a negação de um termo implica a 

negação do outro e o facto de não existirem estados intermédios entre os dois. 

Relativamente à antonímia de grau, os antónimos encontram-se em extremos opostos de 

uma escala contínua. O traço característico da antonímia graduável é o de que a afirmação de 

um termo implica a negação do outro. Mas a negação de um termo não implica a afirmação do 

outro: «Nalgumas escalas[,] existe mais do que um termo aplicável aos seus pontos 

intermédios.» (Chaves, 2013: 198.)  

A antonímia reversível está relacionada com a de grau, porque, envolvendo uma escala 

espacial marcada por movimento, orientação ou localização, permite que, entre extremos 

opostos, se estabeleça algum tipo de comparação ou de intensidade (cf. Chaves, 2013:199).  

Por último, temos a antonímia relacional, que descreve, por meio da adoção de 

perspetivas opostas, uma mesma situação.  

Existe, além destas relações semânticas, uma relação simétrica de hierarquia entre um 

termo subordinado, o hipónimo, e um termo subordinante, o hiperónimo, a qual denominamos 

de relação de hiponímia ou de hiperonímia. Assim, as unidades mínimas de significado estarão 

relacionadas entre si, pertencendo à mesma área semântica e apresentando sentidos mais ou 

menos específicos. O termo mais específico, mais informativo, acaba por representar um 

espécime particular de uma dada classe de entidades e assim sucessivamente, pelo que «sempre 

que x é hipónimo de y, y é hiperónimo de x, e vice-versa» (Chaves, 2013: 200). Com isto, do 

ponto de vista extensional, os hiperónimos vão incluir os hipónimos. Ao invés, de um ponto de 

vista intensional, «os conceitos que formam o sentido de um hipónimo formam uma classe mais 

abrangente, rica e informativa do que a classe de conceitos que formam o sentido do 

hiperónimo» (Chaves, 2013: 200). Como, normalmente, um hiperónimo abarca mais do que um 

hipónimo, os termos que são hipónimos do mesmo hiperónimo designam-se de co-hipónimos. 

Rui Chaves (2013: 202) alerta, porém, para o facto de que «[n]em todos os co-hipónimos de 

um hiperónimo estão em pé de igualdade»: «Alguns são melhores representantes do que outros 

da categoria representada pelo hiperónimo, sendo, por isso, considerados prototípicos» 

(Chaves, 2013: 202). Posto isto, a organização do léxico mental de cada falante do Português, 

nos termos em que está a ser considerada, vai depender da sua perceção quanto à representação 

prototípica de cada unidade lexical relativamente aos elementos do mundo. Por exemplo: «o 

nome coletivo cardume denota um grupo de peixes (…)» que normalmente associamos àqueles 

que são comestíveis e de porte pequeno. Contudo, não é habitual utilizar esse termo em relação 
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aos tubarões, «pelo facto de os tubarões não representarem exatamente o protótipo de um 

peixe» (Chaves, 2013: 202). 

Há uma outra relação semântica entre elementos linguísticos digna de menção: «Um 

merónimo é uma palavra que denota parte incluída num todo maior. O termo que denota esse 

todo, por sua vez, chama-se holónimo.» (Chaves, 2013: 205.) 

O holónimo é considerado um todo de que os merónimos são partes inalienáveis. Existem 

relações de meronímia que se podem entrelaçar e nem todos os merónimos têm de estar 

necessariamente presentes como uma parte de todos os holónimos. É o caso de livro, como 

holónimo, e de índice, como merónimo. Não é certo que todos os livros tenham índices, como 

é o caso do livro didático que criámos. Além disso, o merónimo pode ter o seu próprio 

merónimo, assim como um holónimo pode ter o seu próprio holónimo. E, por sua vez, um 

merónimo pode ter mais do que um holónimo em áreas semânticas distintas.  

No que diz respeito a esta relação de meronímia ou de holonímia, podemos enumerar 

diferentes tipos de meronímia, designadamente, meronímia quantitativa, meronímia integral, 

meronímia inclusiva, meronímia material, meronímia de subatividade e meronímia espacial. 

Relativamente ao primeiro tipo mencionado, a meronímia quantitativa, «a relação parte- 

-todo liga uma porção arbitrária a um todo sem partes distintas intrínsecas» (Chaves, 2013: 

206).  

No respeitante à meronímia integral, ou estrutural, «a parte é integral, individualizável, 

com funções próprias e claramente distinta do todo onde está inserida» (Chaves, 2013: 206).  

Quanto à meronímia inclusiva, «a relação parte-todo liga uma entidade autónoma, com a 

sua própria identidade, a uma coleção» (Chaves, 2013: 207). Por exemplo, relaciona os nomes 

coletivos (ou grupais) com os nomes que representam as entidades dos coletivos, mediante a 

noção de que, «[e]m muitos casos, o sentido do nome que representa o holónimo não se reduz 

a uma versão plural do sentido do nome que representa o merónimo» (Chaves, 2013: 207). 

Em relação à meronímia material, «a relação parte-todo liga uma substância ingrediente 

(tipicamente expressa por um nome não contável, ou massivo […]) a uma substância mais 

complexa» (Chaves, 2013: 207). Assim, podemos referir que, normalmente, «a substância 

designada pelo merónimo é um fator necessário para se poder utilizar o holónimo 

correspondente como nome da substância complexa» (Chaves, 2013:207-208). Existem, no 

entanto, casos específicos de substâncias que, devido ao desenvolvimento tecnológico, não são 

designáveis como merónimos de substâncias mais complexas, seus pseudo-holónimos (cf. 

Chaves, 2013: 207-208).  
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Na meronímia de subatividade, estabelece-se uma relação parte-todo entre duas ações, 

tendo a primeira de se realizar, necessariamente, para que a outra se possa concluir. Por 

exemplo, para o processo culminado comer (o todo) se realizar, é necessário mastigar (a parte). 

(Cf. Chaves, 2013: 208).  

Entretanto, a meronímia espacial «é um tipo de meronímia em que a relação parte-todo 

liga uma área espacial a uma outra, mais abrangente, e em que as fronteiras entre as duas áreas 

são algo subjetivas» (Chaves, 2013: 208) Desta maneira, se um termo é merónimo espacial de 

outro termo, então também é uma subárea do mesmo. 

 

4. Da sintaxe do Português19 

 

As relações entre as unidades mínimas de significado são manifestas em unidades 

proposicionais que, sendo basicamente constituídas por meio da relação estabelecida entre um 

predicador e os seus eventuais argumentos, tomam forma em frases.  

Daí a necessidade de se saber identificar uma entidade do mundo (representável, por 

exemplo, por uma forma de nome), uma propriedade (representável por uma forma de nome, 

de adjetivo, de verbo) ou uma relação (representável, por exemplo, por uma forma de verbo, 

por uma forma de adjetivo) e uma funcionalidade (representável, por exemplo, por uma forma 

de preposição).  

Na verdade, para virmos a comunicar por meio de um ato de fala, precisamos de, 

estabelecida uma dada intenção de comunicação, começar por configurar o conteúdo de 

proposições ou de predicações em que se combinam, hierarquicamente, elementos linguísticos. 

Diz-se, por isso, que «[…] o significado de uma frase depende crucialmente da combinação do 

significado das palavras que a compõem» (Chaves, 2013: 186).  

Assim, quando, num contexto situacional concreto, um falante concreto enuncia uma 

frase declarativa (afirmativa ou negativa), ele descreve (a partir da análise da sua experiência) 

uma situação. Diz-se, por isso, que tal falante apresenta um enunciado (ato de fala de tipo 

representativo20) que torna concreta a dita frase, que, por sua vez, contém, sob o ponto de vista 

semântico, um conteúdo designado por proposição.  

No que diz respeito à configuração da informação no âmbito de uma proposição, o 

prospetivo falante começa por predicar, isto é, começa por atribuir uma propriedade a uma 

 
19 As informações que se apresentam sob este subtema são tributárias do material que a professora Maria Helena Pessoa Santos forneceu aos 
licenciandos da unidade curricular de Semântica e Sintaxe do Português, afeta ao Curso de Licenciatura em Educação Básica, que frequentei. 
20 Utilizo a taxinomia do filósofo John Searle (1932-). 
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entidade [ou a um conjunto de entidades] do mundo real [exterior ou interior] ou ficcional ou 

por estabelecer uma relação entre entidades [ou conjuntos de entidades] do mundo real [exterior 

ou interior] ou ficcional. 

Para tal, tem de escolher uma unidade linguística que se assuma como predicador. 

Significa isso que o seu significado desencadeará, à sua volta, a congregação de outras unidades 

mínimas de significado. 

O predicador21 é, então, um elemento linguístico que representa ou a propriedade que se 

atribua a uma entidade (ou a um conjunto de entidades) do mundo, ou a relação que se 

estabeleça entre duas ou mais entidades (ou conjunto de entidades) do mundo. Trata-se, 

consequentemente, de um item linguístico cujo significado, ou valor abstrato, determina (ou 

prevê) o número de argumentos que com ele tenham de ocorrer.  

O(s) argumento(s) são elemento(s) linguístico(s) e/ou expressão(ões) linguística(s) 

suscetível(eis) de vir a fazer referência – num dado contexto situacional – à entidade (ou ao 

conjunto de entidades) do mundo a que se atribua uma propriedade ou às entidades (ou 

conjuntos de entidades) do mundo que sejam colocadas em relação. 

Cabe à sintaxe analisar o modo como se dispõem e ordenam os elementos linguísticos 

que formatam a informação de uma proposição ou predicação. A estrutura em que tais 

elementos linguísticos se organizam denomina-se de frase. A frase é uma estrutura formal 

constituída por um conjunto de unidades dispostas de acordo com as regras da língua. Sendo 

abstrata, torna-se concreta – enquanto discurso/texto22 – logo que é enunciada, por meio da fala, 

ou registada, por meio da escrita, num contexto situacional bem definido. 

Segundo a gramática de valências, um predicado sintático tem de comportar uma unidade 

lexical (ou um item linguístico que se comporte como uma unidade lexical) representativa de 

um predicador enquadrável na classe sintática do substantivo, ou do adjetivo, ou do advérbio, 

ou da preposição, ou do verbo; elementos gramaticais de “tempo”, de “modo”, de “pessoa” (e 

de “plural”, no caso da “6.ª pessoa”), os quais – caso o predicador não seja um verbo – serão 

transportados por um verbo de “atribuição” (permanente ou temporário). Pode, ainda, integrar 

uma unidade mínima significativa de “voz”, no caso de se optar pela “voz passiva”, analítica 

(dita de “ação/atividade” ou de “estado”) ou sintética; um verbo auxiliar destinado à formação 

de um “tempo” composto ou à indicação de um valor aspetual; e, ainda, um verbo semiauxiliar 

de cariz aspetual ou modal.  

 
21 É, também, designado por predicado semântico ou expressão predicativa. 
22 Muitas vezes, produzimos discursos/textos que não atualizam frases, ou seja, resultam de não-frases. 
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De acordo com a gramática gerativa, o predicado sintático inclui não só o que até aqui 

considerámos ser parte do predicado sintático, como também todos os argumentos (ditos 

internos) eventualmente convocados pelo predicador selecionado, com exceção de qualquer 

especificação de um argumento configurado por um elemento gramatical de “pessoa” (e, 

eventualmente, de “plural”, no caso da “6.ª pessoa”). 

No respeitante aos argumentos eventualmente formatados em frase, desempenham 

funções sintáticas nucleares caracterizáveis mediante a adoção de critérios eminentemente 

sintáticos (cf. Vilela & Koch, 2001: 340-347). 

Importa, assim, que, ao estudo do modo como o ser humano faz a análise da sua 

experiência do mundo, presida, na esteira do que defendia André Martinet, a adoção do 

princípio da indispensabilidade da manifestação formal (que implica que um facto linguístico 

seja considerado relevante apenas quando formalmente observável), o princípio da dupla 

articulação da linguagem humana e das línguas naturais (que se reflete na configuração 

linguística interna de estruturas dotadas de intencionalidade comunicativa) e o princípio de 

pertinência comunicativa (que está associado ao facto de apenas serem considerados 

propriamente linguísticos os aspetos da realidade física da linguagem que relevantemente, 

contribuam para a comunicação linguística). 
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Capítulo II 

 

No presente capítulo, descreverei a Prática de Ensino Supervisionada que desenvolvi em 

contexto de Creche, mediante a exposição de planificações e das atividades efetivamente 

realizadas, não sem antes caracterizar a instituição em que estagiei, tendo em conta o meio em 

que se situava, bem como o grupo que ficou a meu cargo. Apresentarei, depois, breves 

conclusões. 

 

1. Contextualização da Prática de Ensino Supervisionada em contexto de Creche 

 

1.1. Caracterização do meio 

 

O Estágio em contexto de Creche realizou-se em Vila Real, sendo esta uma cidade 

portuguesa e capital do Distrito de Vila Real. Situando-se na Região Norte de Portugal 

continental (NUT II), na sub-região do Douro (NUT III), é considerada a capital da antiga 

província de Trás-os-Montes e Alto Douro. Dispõe de, aproximadamente, 30 000 habitantes no 

seu perímetro urbano (de acordo com os dados de 2012). 

É a sede de um município que, tendo uma área de 378,89 km² de área, a 450 metros de 

altitude, está subdividido em 20 freguesias. É limitado, a Norte, por Ribeira de Pena e Vila 

Pouca de Aguiar, a Leste por Sabrosa, a Sul pelo Peso da Régua, a Sudoeste por Sarta Marta de 

Penaguião, a Oeste por Amarante e a Noroeste por Mondim de Basto. Situa-se num planalto 

disposto na confluência dos rios Corgo e Cabril.  

O Estágio no contexto supramencionado desenvolveu-se no grupo dos dois anos do 

NucliSol Jean Piaget.  
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´  

Figura 1- Mapa da localização da instituição. 

 

1.2. Caracterização da instituição 
 

A instituição Nuclisol Jean Piaget, em Vila Real, integra o Agrupamento de Escolas 

Diogo Cão, situado no concelho de Vila Real, mais precisamente, na Rua da Teneria - Quinta 

de Almodena, desde 1988. 

 A Nuclisol Jean Piaget pertence a uma Instituição Particular de Solidariedade Social 

(IPSS) e está instalada num espaço concedido pelo Instituto da Segurança Social, em regime de 

acordo de gestão. Situa-se numa quinta que abrange duas áreas distintas: uma, distribuída por 

três edifícios, onde decorrem as atividades pedagógicas, disponibiliza recreios e espaços de 

lazer, campo de jogos, estacionamento e jardins; outra dispõe de uma ampla área de cultivo e 

pomar.  

A instituição Nuclisol Jean Piaget destina-se a acolher crianças a partir dos três meses de 

idade, facultando um percurso educativo/escolar que termina com a conclusão do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico. Além disso, permite, também, que as crianças usufruam de serviços 

complementares de Apoio ao Básico, de um Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL), 

de um Centro de Apoio Preventivo na Saúde (CAPS) e de um Centro de Atividades 

Ocupacionais (CAO). 
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1.2.1. Espaço exterior 
 

Este é um espaço igualmente educativo que requer a mesma atenção que o espaço interior, 

por parte dos educadores, uma vez que oferece diversas oportunidades educativas, 

proporcionando momentos pedagógicos potencialmente enriquecedores: 

 

O espaço exterior é um local privilegiado para as atividades da iniciativa das crianças que, ao brincar, 

têm a possibilidade de desenvolver diversas formas de interação social e de contacto e exploração de 

materiais naturais (pedras, folhas, plantas, paus, areia, terra, água, etc.) que, por sua vez, podem ser 

trazidos para a sala e ser objeto de outras explorações e utilizações. É ainda um espaço em que as crianças 

têm oportunidade de desenvolver atividades físicas (correr, saltar, trepar, jogar à bola, fazer diferentes 

tipos de jogos de regras, etc.), num ambiente de ar livre. (Silva et al., 2016: 27.) 

 

Existem, portanto, múltiplas funções do espaço exterior que exigem uma reflexão 

sobre as suas potencialidades, nomeadamente no que se refere à introdução de materiais e 

equipamentos que facultem o recurso à criatividade e à imaginação das crianças, bem como aos 

critérios de qualidade e segurança.  

Neste espaço, o educador pode oferecer uma série de atividades ao ar livre, 

nomeadamente, atividades psicomotoras, que vão estar interligadas com a aprendizagem de 

diversos conteúdos: 

 

Ao brincar, as crianças vão-se apropriando de conceitos que lhes permitem dar sentido ao mundo e 

em que o/a educador/a pode reconhecer o contributo para a aprendizagem de diversos tipos de 

conhecimento, tais como, a língua, a matemática, as ciências. (Silva et al., 2016: 31.) 

 

A Nuclisol Jean Piaget de Vila Real tem um espaço exterior amplo, apto para receber 

as crianças, estando equipado com escorregas, mesas, bancos feitos em paletes pintadas pelas 

crianças e com um campo de futebol. Permite, assim, que as crianças brinquem, aprendam a 

partilhar e a tomar as suas próprias iniciativas. Existe um acesso ao refeitório pelo exterior por 

meio de uma área coberta, para que as crianças, em dias de chuva, possam fazer o percurso 

abrigadas. 
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Figura 2- Recreio. 

Figura 3- Espaço coberto de acesso à 
cantina. 
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1.2.2. Espaço interior 
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A sala de atividades deve ser um local onde as crianças se sintam à vontade, seguras e 

realizadas. Para isso, é fundamental que estas conheçam o espaço e os diversos materiais, e que 

tenham curiosidade em compreender as funcionalidades da sala e finalidades de uso. Isso 

favorecerá o seu desenvolvimento e a sua autonomia:  

 

A organização do grupo, do espaço e do tempo constituem dimensões interligadas da organização 

do ambiente educativo da sala. Esta organização constituiu o suporte do desenvolvimento curricular, 

pois as formas de interação no grupo, os materiais disponíveis e a sua organização, a distribuição e 

utilização do tempo são determinantes para o que as crianças podem escolher, fazer e aprender. 

Importa, assim, que o/a educador/a reflita sobre as oportunidades educativas que esse ambiente 

oferece, ou seja, que planeie intencionalmente essa organização e avalie o modo como contribui 

para a educação das crianças, introduzindo os ajustamentos e correções necessários. (Silva et al., 

2016: 24.) 

 

É fundamental salientar que a sala, desde a Creche até ao Pré-escolar, é um local instável, 

em que nada é fixo. Com a elaboração dos diversos projetos, há necessidade de alterar os 
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espaços verticais e horizontais da sala. Para um melhor aproveitamento do espaço, é importante 

que este favoreça um ambiente de conforto e bem-estar, estimulador de desafios, descobertas, 

imaginação, criatividade e aprendizagens. 

A sala da Creche onde realizei o meu estágio pertencia ao edifício A, no piso -1. Essa sala 

estava organizada de maneira diferente, uma vez que a maior parte do tempo que as crianças aí 

passavam consistia em desenvolver as rotinas.  

No referente à sua organização, nela existiam cadeiras e mesas, em que a Educadora 

Cooperante mantinha as crianças, a fim de se concentrarem e empenharem na realização das 

tarefas, mesmo que algumas das atividades tivessem de ser feitas com a ajuda de um adulto.  

Para brincar, as crianças tinham o ‘faz-de-conta’ em que havia um baú com roupas, camas 

com bonecos, bem como uma cozinha com uma banca com fogão, copos, pratos, talheres, 

alimentos, tudo de plástico. Este era o espaço mais utilizado tanto por meninos como por 

meninas.  

Relativamente às paredes, eram forradas com esponja e plástico. Nelas, afixavam-se os 

trabalhos feitos pelas crianças ou os resultados das atividades feitas pela Educadora (foi o caso 

das atividades respeitantes ao inverno ou às partes do corpo). Todos os dias cada criança 

realizava o chamado ‘fim de semana’, cujos resultados eram afixados numa mica. A sala 

também possuía tintas, pincéis, lápis de cor e marcadores, que podiam ser utilizados por todos. 

Contudo, sempre que fosse necessário utilizar as tintas, existiam duas batas próprias para os 

meninos vestirem.  

Além disto, na sala, também havia animais de plástico e jogos que permitiam fazer 

construções. Como referi, a cozinha era um dos espaços mais utilizados; porém, os jogos 

destinados a fazer construções também eram muito requisitados, pois as crianças gostam muito 

de brincar com os legos: faziam casas e até mesmo colocavam animais dentro delas. 

 

Figura 3- Sala de aula. 
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Figura 5- Sala de aula. 

 

Todas as salas tinham um quarto de banho associado, para que houvesse um melhor 

funcionamento, tanto nas rotinas da Creche como da Educação Pré-Escolar. Assim, cada grupo 

de crianças dirigia-se ao seu próprio quarto de banho, onde cada uma tinha o seu estojo de 

higiene: na Creche, cada criança tinha, por exemplo, as suas toalhitas e fraldas, as suas mudas 

de roupa e a roupa de cama; na Educação Pré-Escolar, cada criança tinha a sua escova de dentes 

e a sua escova de cabelo. 

 

 

Figura 6- Quarto de banho. 

 

Existia um espaço de convívio frequentado pelas crianças no fim das atividades, com uma 

casinha de brincar, triciclos, baloiços e um escorrega. Cada criança brincava por vontade 

própria, embora existissem regras relativas, por exemplo, ao usufruto do escorrega, pois só 

podia ser usado na presença e com o apoio de um adulto. 
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Figura 7- Espaço de convívio. 

 

Além disto, também existia um espaço para as crianças almoçarem e lancharem. O 

refeitório era usufruído pelo grupo de crianças de um ano e pelo grupo dos dois anos. 

 

 

Figura 8- Refeitório. 

 

 

 



 

 

37 

 

1.3. Caracterização do grupo de Estágio 
 

O Estágio cuja realização se previa em contexto de Creche desenvolveu-se no grupo dos 

dois anos do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, mais precisamente, na Nuclisol Jean Piaget, 

localizada em Vila Real. 

O grupo era constituído por 18 crianças, sendo onze delas do sexo masculino e sete do 

sexo feminino, com idades compreendidas entre os 22 meses e os 33 meses. 

A área de residência das crianças distribuía-se, maioritariamente, por várias localidades 

do concelho de Vila Real, na cidade ou nas zonas limítrofes do concelho.  

Dado que o ambiente familiar é determinante para a formação da personalidade dos 

alunos, referenciarei, seguidamente, alguns dados sobre as características e a estrutura dos seus 

agregados familiares. 

 Relativamente à faixa etária dos pais (pais e mães) das crianças, encontrava-se 

compreendida entre os 26 e os 45 anos. 

Em relação às habilitações literárias dos pais, de acordo com a documentação fornecida 

pela Educadora Cooperante, prevalecia, maioritariamente, a indicação de terem um 

complemento de formação no Ensino Superior. 

Em média, cada agregado familiar era constituído por quatro pessoas: cinco incluíam 

filhos únicos, dez incluíam dois filhos e três, mais que três filhos. 

De um modo geral, pode-se concluir que grande parte dos agregados familiares pertencia 

à chamada classe socioeconómica média. 
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Plano Semanal do Grupo 
 

Rotina diária Duração 

Entrada e acolhimento 7:30h – 9:35h  

Atividades orientadas: 

• Música dos bons dias 

• Novidades 

• Atividades planeadas 

9:45h – 10:45h 

Atividade livre 10:45h – 11:15h 

Higiene 11-15h – 11:30h 

Almoço 11:30h 

Higiene 11:15h – 12:30h 

Sesta 12:30h –15:00h 

Lanche 15:30h 

Higiene 16:00h 

Atividades livres 16:30h 

 

Na Creche, todas as atividades orientadas são realizadas pela Educadora Cooperante. Por 

esse motivo, todas as atividades que planeei e desenvolvi com as crianças foram executadas no 

horário de atividades orientadas.  

Tínhamos em consideração que as atividades deviam ser planeadas para um curto espaço 

de tempo, uma vez que o poder de concentração das crianças é limitado. Especialmente durante 

a tarde, estavam mais irrequietas.  

Além disso, todas as atividades deviam ser atrativas para as crianças de dois anos, por se 

encontrarem numa fase propícia a novas descobertas por interesse próprio. 
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2. Atividades de preparação educativa e de educação efetiva  
 

Neste item, apresento as planificações diárias das atividades que escolhi realizar ou que 

me foram distribuídas, expondo, depois, os resultados da sua concretização. 

As planificações em Creche foram feitas de acordo com o documento orientador da 

Nuclisol Jean Piaget, fornecido pela Educadora Cooperante, o qual tinha como objetivo dar a 

conhecer as competências a adquirir pelas crianças. 

As sessões de Estágio ocorreram durante sete semanas, mais precisamente, durante três 

dias de cada uma dessas semanas, não me tendo sido permitido realizar novas atividades em 

alguns dos dias, ou porque havia necessidade de terminar o que tinha sido iniciado no dia 

anterior, ou por outras razões. 

As fotografias das atividades e os apêndices das planificações (recursos utilizados e 

instrumentos de avaliação) são apresentados em lugar próprio neste documento. 

Não existem registos fotográficos que ilustrem a realização de todas as atividades, pois 

nem todos os momentos foram oportunos para os efetuar, uma vez que nem sempre a Educadora 

Cooperante teve oportunidade de fazer tais registos, por estar, naturalmente, a prestar mais 

atenção ao grupo e também à realização das atividades.   
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2.1. Planificações23 e descrições das atividades 
 

Planificação nº 1 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Curso: Mestrado em Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Instituição: Nuclisol Jean Piaget de Vila Real 

Unidade Curricular: Prática de Ensino Supervisionada em Creche 

Educadora Cooperante: Educadora Sónia Sousa 

Estagiária: Letícia Rodrigues nº 62566 

Data: 5 de novembro de 2019 

Áreas de conteúdo Competências 
adquirir 

Conteúdos Atividades Recursos Avaliação 

Área de Formação 
Pessoal e Social 

 
-Consciência de si 
como aprendente. 
 
-Interação com os 
adultos. 
 
 
 
 

-Identificar o seu nome 
e o de outras crianças 
através da canção dos 
“bons dias”. 
 
 
-Usar a linguagem 
como meio de 
comunicação para 
pedir ajuda nas 
atividades. 
 

-Comemoração do 
Magusto. 

1º Momento: 
-Canção de vivência 
em grupo: “bom dia”. 
 
2º Momento: 
-Diálogo com as 
crianças sobre o S. 
Martinho. 
 
3º Momento: 

-Cartolina; 

-Olhos de plástico; 

-Tesoura; 

-Tintas; 

-Lã; 

-Marcador; 

-Cola líquida; 

-Fio de pesca. 

• Pontual: 
-Observação não 
instrumentada da 
atitude da criança 
perante a utilização da 
tinta. 
 

• Contínua: 
-Observação não 
instrumentada da 
postura do grupo 

 
23 As planificações foram elaboradas sob orientação da Educadora Cooperante, apresentando-se tal como por esta foram aprovadas. 
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-Compreensão da 
linguagem. 
 
 
 
 
 
 
 
-Expressão da 
linguagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Interesse em 
aprender. 
 
 
 
 

-Desenvolver o 
conhecimento de uma 
época festiva do ano. 
 
-Valorizar a música 
como fator de 
identidade social e 
cultural. 
 
-Perguntar e responder 
a questões simples 
relacionadas com o S. 
Martinho. 
 
-Imitar os outros a 
cantar pequenas 
canções ou ritmos. 
 
-Combinar palavras 
para fazer sequências 
simples através da 
canção. 
 
-Demonstrar interesse 
em realizar as novas 
atividades e explorar 
novos materiais. 
 
 
 

-Cântico de uma 
música relacionada 
com o S. Martinho. 
4º Momento: 
-Pintura de castanhas 
em cartolina com os 
dedos, utilizando 
tintas. 
 
 
5º Momento: 
-Decoração das 
castanhas com laços 
feitos em lã, olhos de 
plástico e com uma 
boca feita com um 
marcador. 
 
6º Momento: 
-Realização dos 
convites para a festa de 
S. Martinho. 

 perante a atividade 
proposta. 
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Área de 
aprendizagem efetiva  

 
-Conhecimento do 
mundo. 
 
 
 
Área de competência 

física e motora 
 
- Capacidade motora 
fina. 
 

 
 
 
-Reconhecer as 
diferentes forma, cores 
e texturas, que podem 
encontrar na natureza. 
 
 
 
 
-Utilizar as tintas para 
pintar as castanhas 
com os dedos. 
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5 de novembro de 2019 (terça-feira): 

 

De manhã, quando cheguei à sala de aula, algumas das crianças também chegaram e começaram por pousar as suas mochilas no cacifo com 

a ajuda dos pais e/ou da Auxiliar. De seguida, sentámo-nos em roda, no chão, para cantarmos a música dos bons dias. Depois, questionei-as sobre 

as novidades que queriam contar ao grupo e, através das suas partilhas, introduzi o tema de S. Martinho.  

Iniciei, assim, a abordagem ao conteúdo planeado para este dia através do diálogo, em grande grupo, sobre o S. Martinho. Desenvolvi a 

atividade, mencionando a época do ano em que se dá a celebração litúrgica e caracterizando esta festa. Dada a explicação, cantei uma música 

referente ao S. Martinho, pedindo às crianças que repetissem o que dizia a bater palmas, de maneira a que memorizassem a letra e interiorizassem 

mais facilmente o seu conteúdo: 

 

S. Martinho, S. Martinho, 

Dá-me castanhas e sol, 

S. Martinho, S. Martinho, 

E um copinho de sol. 

 
Tu não vês, ó S. Martinho, 

Que eu ainda sou pequenino,  

Bebo água e leitinho 

Mas não posso beber vinho. 

 
S. Martinho, S. Martinho, 

Dá-me castanhas e sol, 

S. Martinho, S. Martinho, 
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E um copinho de sol. 

 

 Pretendia-se que conseguissem proferir frases simples, mesmo que fosse através de enunciados melódicos, e que conhecessem algumas 

formas da classe do nome.  

Após esse momento, vestiram as batas e comecei a atividade plástica, a fim de realizar os convites destinados aos pais para a festa de S. 

Martinho que se iria realizar na instituição. A atividade plástica baseava-se na pintura de castanhas de cartolina com os dedos. Cada uma das 

crianças teve, individualmente, a minha ajuda, a da Auxiliar e a da Educadora Cooperante, para pintar a sua castanha. Conforme os convites eram 

finalizados, as crianças dirigiam-se para o espaço de convívio, acompanhadas por uma das Auxiliares, para a execução de atividades livres (brincar 

na casinha, andar de triciclo…). No final das atividades, enquanto as Auxiliares preparavam a sesta, eu e a Educadora acompanhávamos as crianças 

no espaço de convívio.  

À hora de almoço, fizemos a higienização das crianças, pusemos-lhes os babetes e, depois de sentadas nas cadeiras, à mesa, distribuímos as 

refeições. Como havia crianças que ainda tinham algumas dificuldades para comerem sozinhas, dávamos-lhes especial atenção.  

No final de almoço, voltámos a fazer a higienização, para que elas fossem fazer a sesta. Nessa altura, focávamo-nos mais nas crianças que 

normalmente chegavam mais tarde, pois tinham bastante dificuldade em adormecer.  

Após a minha hora de almoço, realizada durante a hora da sesta das crianças que ficavam acompanhadas por uma das auxiliares, voltávamos 

a fazer a higienização das crianças e, além disso, ajudava a arrumar e a organizar a sala.  

Posto isto, servimos o lanche, que tinha de ser diferente para três das crianças, uma vez que, à terça-feira, incluía leite. Ora, duas delas não 

podiam beber leite e uma outra tinha de consumir um tipo de leite especial.  

Por fim, enquanto as Auxiliares faziam a higiene e a Educadora limpava a cozinha, eu acompanhava as crianças nas atividades livres, como 

é o caso do ‘faz de conta’.   

[Vide Anexo 1.] 
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Planificação nº 2 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Curso: Mestrado em Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Instituição: Nuclisol Jean Piaget de Vila Real 

Unidade Curricular: Prática de Ensino Supervisionada em Creche 

Professora Cooperante: Educadora Sónia Sousa 

Estagiária: Letícia Rodrigues nº 62566 

Data: 6 e 11 de novembro de 2019 

Áreas de conteúdo Competências 
adquirir 

Conteúdos Atividades Recursos Avaliação 

Área de Formação 
Pessoal e Social 

 
-Consciência de si 
como aprendente. 
 
-Interação com os 
adultos 
 
 
 
 
-Interação com o 
grupo 
 
 

-Identificar o seu nome 
e o de outras crianças 
através da canção dos 
“bons dias”. 
 
 
-Usar a linguagem 
como meio de 
comunicação para 
pedir ajuda nas 
atividades. 
 
-Aplicar as regras 
sociais de base, como 
esperar pela sua vez.  

-O Magusto: 
Construção da “A 
Maria Castanha”. 

1º Momento: 
-Canção de vivência 
em grupo: “bom dia”. 
 
2º Momento: 
-Diálogo com o grupo 
sobre o magusto. 
 

3º Momento: 
-Leitura da história 
“Maria Castanha”. 
 

4º Momento: 
-Colagem de papel de 
crepe nas cartolinas 

-Lã; 

-Tesoura; 

-Cartolina; 

-Folha Eva; 

-Papel crepe; 

-Rolos de papel 

higiénico; 

-Elásticos; 

-Marcador preto; 

-Cola líquida. 

• Pontual: 
-Observação não 
instrumentada da 
atitude da criança 
perante a história da 
“Maria Castanha” e a 
decoração da sala de 
aula. 
 

• Contínua: 
-Observação não 
instrumentada da 
postura do grupo 
perante a atividade 
proposta. 
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-Compreensão da 
linguagem. 
 
 
 
-Expressão da 
linguagem. 
 
 
-Interesse em 
aprender. 
 

 
Área de 

aprendizagem efetiva  
 

-Competências de 
leitura. 
 
 
 
 
-Conhecimento do 
mundo. 

 
 

-Partilhar objetos com 
o grupo para criar a 
Maria Castanha. 
 
-Valorizar a música 
como fator de 
identidade social e 
cultural. 
 
-Perguntar e responder 
a questões simples. 
  
 
-Mostrar interesse em 
explorar novas 
atividades e explorar 
novos materiais ou 
texturas. 
 
  
-Identificar pelo nome 
os objetos de um livro 
como a castanha. 
 
-Memorizar frases. 
 
- Reconhecer as 
diferentes forma, cores 
e texturas, que podem 
encontrar na natureza. 

com formatos de 
castanha. 
 
5º Momento: 
-Realização da “Maria 
Castanha”. 
 

-6º Momento: 

Visualização de um 
vídeo acerca da 
história: “Maria 
Castanha”. 
 
6º Momento: 
-Decoração da sala de 
aula. 
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Área de competência 

física e motora 
 

- Capacidade motora 
fina. 

 
 
 
 
-Desenvolver a 
destreza manual dos 
diferentes materiais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 

 

6 de novembro de 2019 (quarta-feira): 

 

De manhã, após a chegada das crianças e dado o acolhimento das mesmas, organizei-as para começarmos as atividades orientadas com a 

música dos bons dias e, logo de seguida, contaram as novidades. Para dar continuidade ao tema do Magusto, de maneira a compreender as 

informações que as crianças tinham retido do dia anterior e, também, para perceber o nível de entusiamo por parte do grupo em relação ao tema 

festivo, comecei por conversar com elas sobre o mesmo.  

Posto isto, contei a história da “Maria Castanha”, para que, em grande grupo, fizéssemos a “nossa” Maria Castanha e, além disso, para que 

cada criança criasse a sua castanha com papel crepe e cartolina. Para fazer a atividade individual, recortei pedaços de cartolina em formato de 

castanha e distribuí-os por cada criança juntamente com papel de crepe cortado aos pedaços. As crianças amassavam o papel crepe, de forma a 

criar uma bola para colar na cartolina. Com a minha ajuda, da Auxiliar e da Educadora Cooperante, púnhamos a cola líquida e elas colocavam o 

papel crepe em cima da castanha de cartolina. 

Para finalizar as atividades sobre o Magusto, criámos a nossa própria Maria Castanha, personagem esta produzida de forma individual no 

imaginário de cada um e, de seguida, construída fisicamente em grande grupo, com os materiais planeados para esta atividade. Por fim, visualizámos 

um vídeo relativo à história e enfeitámos a sala com o material produzido.  

O trabalho feito conduziu ao desenvolvimento do léxico, pois as crianças conseguiram captar a existência de elementos linguísticos que, 

estando relacionados entre si do ponto de vista do significado, abrangiam uma determinada área de significação. Para além disso, perceberam que 

um mesmo elemento linguístico poderia ser usado para designar o fruto do castanheiro (nome comum) ou para designar uma personagem do seu 

imaginário (nome próprio/antropónimo).  

Os alunos fizeram, normalmente, a rotina diária prevista para depois das atividades orientadas, tais como a higiene, o almoço, a sesta, o 

lanche e, no fim, brincaram livremente. 
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11 de novembro de 2019 (segunda-feira): 

 

Iniciado o dia como habitualmente, após o acolhimento das crianças, comecei as atividades orientadas por cantar, com elas, a música dos 

bons dias e por lhes permitir contar eventuais novidades ao grupo.  

Posto isto, uma vez que a atividade que tinha planeado anteriormente ainda não tinha sido terminada, concluímos a atividade e, depois, as 

crianças fizeram um desenho sobre o fim de semana. Quando terminaram as atividades, usufruíram do espaço de convívio.   

Tal como nos outros dias, à hora de almoço foi feita a higiene das crianças e foi-lhes dada a refeição. No final, feita, de novo, a higiene, 

fazerem a sesta, cumprindo a rotina diária. Depois de ajudar aqueles com mais dificuldades a adormecer, foi a minha vez de almoçar.  

De regresso à sala, ajudei as crianças a vestir-se e a colocar os babetes para lancharem.  

Mais tarde, enquanto uns brincavam outros faziam a higiene após lancharem. Neste dia, a maioria pediu-me para brincarmos ao ‘faz de conta’ 

e para jogarmos como os legos. 

[Vide Anexo 2.] 
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Planificação nº 3 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Curso: Mestrado em Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Instituição: Nuclisol Jean Piaget de Vila Real 

Unidade Curricular: Prática de Ensino Supervisionada em Creche 

Professora Cooperante: Educadora Sónia Sousa 

Estagiária: Letícia Rodrigues nº 62566 

Data: 13 de novembro de 2019 

Áreas de conteúdo Competências 
adquirir 

Conteúdos Atividades Recursos Avaliação 

Área de Formação 
Pessoal e Social 

 
-Consciência de si 
como aprendente. 
 

-Interação com os 
adultos 
 
 
 
 
-Interação com o 
grupo 
 
 

-Identificar o seu nome 
e o de outras crianças 
através da canção dos 
“bons dias”. 
 
-Ser criativo e estimula 
a imaginação. 
-Usar a linguagem 
como meio de 
comunicação para 
pedir ajuda nas 
atividades. 
 
-Aplicar as regras 
sociais de base, assim 

-História: “A 
Carochinha e o João 
Ratão”. 

1º Momento: 
-Canção de vivência 
em grupo: “bom dia”. 
 
2º Momento: 
-Leitura do livro de 
Luísa Ducla Soares. 
 
3º Momento: 
-Exploração e 
interpretação da 
história.  
 
4º Momento: 
-Registo da história em 
desenho. 

-Livro: “A Carochinha 
e o João Ratão” de 
Luísa Ducla Soares. 

• Pontual: 
-Observação não 
instrumentada da 
atitude da criança na 
leitura do livro. 
 

• Contínua: 
-Observação não 
instrumentada da 
postura do grupo 
perante a atividade 
realizada. 
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-Compreensão da 
linguagem. 
 
 
 
 
-Expressão da 
linguagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

como esperar pela sua 
vez para falar.  
-Envolver atividades 
com o pequeno grupo, 
embora cada um 
realize o registo da 
história separados. 
 
-Partilhar os lápis com 
o grupo. 
 
-Compreender os 
nomes das 
personagens da 
história, das ações e 
expressões. 
 
-Aprender e usar novo 
vocabulário. 
 
-Combinar palavras 
para fazer a sequência 
da canção da 
Carochinha.  
 
-Perguntar e responder 
a questões simples. 
 



 

 

52 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Interesse em 
aprender. 
 
 

Área de 
aprendizagem efetiva  

 
-Competências de 
leitura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Escrita. 

-Desenvolver a 
capacidade de imitar e 
fantasiar. 
 
-Desenvolver e 
experimentar 
personagens e 
situações de 
dramatização, por 
iniciativa própria e/ou 
através de propostas. 
  
-Mostrar interesse em 
explorar novas 
atividades e explorar 
novos materiais ou 
texturas. 
 
 
-Identificar pelo nome 
as personagens do 
livro da “A 
Carochinha e o João 
Ratão”.  
 
-Reconhecer símbolos 
no contexto. 
 
-Memorizar frases. 
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Área de competência 

física e motora 
 

- Capacidade motora 
fina. 
 

-Fazer sarrabiscos e 
escrevinhar com o 
lápis o registo da 
história. 
 
-Identificar os 
sarrabiscos que fez. 
 
 
 
 
 
-Usar o lápis para 
desenhar. 
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13 de novembro de 2019 (quarta-feira):  

 

Feito o acolhimento das crianças, comecei as atividades orientadas com a música dos bons dias e conversámos sobre as novidades. Neste dia, 

apenas uma das crianças tinha uma curiosidade para contar ao grupo e, então, depois de dar atenção à mesma, abordei a história intitulada “A 

Carochinha e o João Ratão”, de Luísa Ducla Soares, através da leitura da mesma. Depois de a ler, fiz algumas perguntas sobre o texto para perceber 

se tinham estado atentos. Visto que a maioria do grupo refletiu dificuldades em responder às diversas perguntas que lhes apresentei, voltei a ler a 

história de uma forma mais dinâmica.  

No final da leitura, desenvolvi o conteúdo da história que achei mais indicado para a faixa etária através de questões que fiz sobre o mesmo. 

Depois, explorámos as personagens e o enredo, de maneira a que o grupo compreendesse melhor o texto. Após cada criança ter feito a sua própria 

perceção da história, todas a espelharam num desenho individual. Como nesta faixa etária os desenhos são feitos através de sarrabiscos, cada 

criança, conforme ia acabando, descreveu o seu desenho. Maioritariamente, as crianças desenharam o João Ratão e a Carochinha, tendo algumas 

delas desenhado a Carochinha ou o João Ratão e o Cão, talvez por estarem mais familiarizadas com o animal doméstico presente.  

Esta atividade permitiu que as crianças, orientadas por meio de perguntas que eu lhes ia endereçando, desenvolvessem a sua capacidade de 

construir frases simples bem formadas. Familiarizavam-se, também, cada vez mais, com a classe do nome, com que se ia compatibilizando a do 

adjetivo: enunciavam o nome das personagens, como era o caso da Carochinha, e descreviam-nas; por exemplo, a Carochinha era considerada 

vaidosa. Apreenderam, ainda, pelo menos, uma forma linguística nova, arreda. 

Depois de realizadas as rotinas diárias feitas após as atividades orientadas, na atividade livre, a pedido de algumas crianças, voltei a ler o 

livro. Organizei-as em meia-lua e li a história. Contudo, a maioria preferiu brincar livremente com os brinquedos disponíveis na sala. 

[Vide Anexos 3 e 4.] 
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Planificação nº 4 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Curso: Mestrado em Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Instituição: Nuclisol Jean Piaget de Vila Real 

Unidade Curricular: Prática de Ensino Supervisionada em Creche 

Educadora Cooperante: Educadora Sónia Sousa 

Estagiária: Letícia Rodrigues nº 62566 

Data: 18 de novembro de 2019 

Áreas de conteúdo Competências 
adquirir 

Conteúdos Atividades Recursos Avaliação 

Área de Formação 
Pessoal e Social 

 
-Consciência de si 
como aprendente. 
 
 
 

-Autoconhecimento. 
 
 
 
-Interação com os 
adultos. 

-Identificar o seu nome 
e o de outras crianças 
através da canção dos 
“bons dias”. 
 
-Ser criativo e estimula 
a imaginação. 
 
-Desenvolver a 
autoconfiança e a 
autoestima. 
 
-Usar a linguagem 
como meio de  

-Dia do pijama. 1º Momento: 
-Canção de vivência 
em grupo: “bom dia”. 
 
2º Momento: 
-Diálogo com as 
crianças sobre o dia do 
pijama. 
 
3º Momento: 
-Diálogo com o grupo 
sobre excertos do 
livro: “Todos de 

-Tecido; 

-Algodão; 

-Esferovite; 

Tesoura; 

-Feltro; 

-Olhos de plástico; 

-Tintas; 

-Cola líquida. 

 

• Pontual: 
-Observação não 
instrumentada da 
atitude da criança 
perante a utilização da 
tinta e das cores na 
almofada. 
 

• Contínua: 
-Observação não 
instrumentada da 
postura do grupo 
perante a atividade 
realizada. 



 

 

56 

 

 
 
 
 
 
 
-Interação com o 
grupo. 
 
 
-Expressão da 
linguagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Interesse em 
aprender. 
 
 
 

comunicação para 
pedir ajuda nas 
atividades. 
 
-Aplicar hábitos e 
regras de convivência 
em sociedade. 
 
-Aprender e usar novo 
vocabulário. 
 
-Combinar palavras 
para fazer a sequência 
da canção da missão 
pijama.  
 
-Perguntar e responder 
a questões simples. 
 
-Imitar os outros a 
cantar a canção. 
 
-Demonstrar interesse 
em realizar as novas 
atividades e explorar 
novos materiais. 
 
-Usar a almofada 
como um objeto que 

Pijama” de Mundos de 
Vida. 
 
4º Momento: 
-Decoração das 
almofadas com tintas 
para utilizar no dia do 
pijama. 
 
5º Momento: 
-Recordar a canção da 
missão pijama. 
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-Competências 
cognitivas. 
 
 
 

Área de 
aprendizagem efetiva  

 
-Competências de 
leitura. 

 
 
 
Área de competência 

física e motora 
 
- Capacidade motora 
fina. 
 

 

lhes é familiar de 
forma combinada. 
 
 
-Identificar pelo nome 
as ações ou sensações 
do livro. 
 
-Memorizar frases. 
 
 
-Utilizar o pincel para 
pintar a almofada. 
 
-Segurar a almofada 
com a mão e pintar 
com a outra. 
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18 de novembro de 2019 (segunda-feira):  

 

Tal como todos os dias, após o acolhimento, para iniciar as atividades orientadas, cantámos as músicas dos bons dias e, depois, conversámos 

sobre as novidades que tinham do fim de semana. Depois de dada atenção às mesmas, em grande grupo, conversei com as crianças acerca do Dia 

Nacional do Pijama, com o intuito de desencadear uma atividade para o dia 20 de novembro. De seguida, abordei alguns excertos do livro intitulado 

Todos de pijama, de Mundos de Vida, Associação para a Educação e Solidariedade, facultado no âmbito da Missão Pijama, de modo a que 

percebessem a importância deste dia e da atividade que iríamos desenvolver.  

A atividade consistia na pintura e decoração de almofadas, já que este objeto, além do pijama que teriam de trazer vestido, caracteriza esse 

dia. Cada almofada tinha o formato de um pássaro, que era uma das personagens do livro Todos de pijama, e as crianças, individualmente, com a 

minha ajuda, a da Auxiliar e a da Educadora Cooperante, pintaram a sua própria almofada com um pincel e tintas à escolha de cada uma. A maioria 

optou por utilizar todas as cores que se encontravam em cima da mesa (cor-de-rosa, azul, amarelo, verde, cor de laranja e vermelho), o que as 

tornou bastante coloridas.  

Esta atividade, apesar de ser essencialmente de destreza manual, também permitia, assim, através da leitura de excertos do livro, o contacto 

com diferentes formas linguísticas, contribuindo para a familiarização linguística com os termos pássaro e pijama, e, portanto, para a apreensão da 

sua utilização em diferentes contextos do dia a dia.  

No fim desta atividade, ouvimos a música e relembrámos a letra da mesma, para que, no Dia do Pijama, quando nos reuníssemos no auditório, 

com todas as crianças da Creche e do Pré-Escolar, para dançarmos e cantarmos a música da Missão Pijama, “Canção da Missão Pijama 2019 | 

Mundos de Vida”, todos estivéssemos preparados. 

Depois de todas as atividades planeadas, fizeram as atividades de rotina diária, como a higienização, o almoço, a sesta e o lanche. De seguida, 

voltei a pôr a música da Missão Pijama e cantámos e dançámos todos juntos. [Vide Anexo 5.] 
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Planificação nº 5 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Curso: Mestrado em Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Instituição: Nuclisol Jean Piaget de Vila Real 

Unidade Curricular: Prática de Ensino Supervisionada em Creche 

Educadora Cooperante: Educadora Sónia Sousa 

Estagiária: Letícia Rodrigues nº 62566 

Data: 19 de novembro de 2019 

Áreas de conteúdo Competências 
adquirir 

Conteúdos Atividades Recursos Avaliação 

Área de Formação 
Pessoal e Social 

 
-Consciência de si 
como aprendente. 
 

-Autoconceito. 

 
 
 
 
 
-Interação com os 
adultos. 
 
 

-Identificar o seu nome 
e o de outras crianças 
através da canção dos 
“bons dias”. 
 
 
-Demonstrar ter 
consciência de que 
está a ser observada 
quando explora a 
quinta. 
 
-Aplicar as regras 
sociais de base, como 
esperar pela sua vez de 
explorar a quinta. 

-A quinta da história: 
“A Carochinha e o 
João Ratão”. 

1º Momento: 
-Canção de vivência 
em grupo: “bom dia”. 
 
2º Momento: 
-Diálogo e revisão 
com o grupo sobre a 
história da “A 
Carochinha e o João 
Ratão”. 
  
3º Momento: 
-Exposição de uma 
“quinta” criada com os 
animais do livro: “A 

-Animais de plástico; 

-Tintas; 

-Papel de feltro; 

-Cartão; 

-Paus de madeira; 

-Plantas de plástico; 

-Esponja; 

-Sacos de plástico; 

Tecido; 

-Palha. 

• Pontual: 
-Observação não 
instrumentada da 
interação do grupo 
com a quinta. 
 

• Contínua: 
-Observação não 
instrumentada da 
postura do grupo 
perante a atividade. 
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-Interação com o 
grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Autorregulação. 
 
 
 
 
 
 
 
-Compreensão da 
linguagem. 
 
 
 
 
 
-Expressão da 
linguagem. 

 
-Usar a linguagem 
como meio de 
comunicação para 
pedir ajuda nas 
atividades. 
 
-Envolver atividades 
de exploração com o 
grupo, embora se 
realizem 
individualmente. 
 
-Exibir o impulso de se 
autocontrolar e 
autorregular. 
 
-Seguir uma sequência 
de passos para realizar 
a exploração da quinta. 
 
-Compreender uma 
variedade de pedidos 
que impliquem a 
realização de tarefas 
simples e 
consecutivas. 
 
-Aprender e usar novo 
vocabulário. 

Carochinha e o João 
Ratão”. 
 
4º Momento: 

-Exploração dos 
diferentes habitats dos 
animais presentes na 
história. 
 
5º Momento: 
-Diálogo com os 
alunos sobre a 
alimentação dos 
mesmos. 
 
6º Momento: 
-Registo em desenho 
da quinta. 
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-Interesse em 
aprender. 
 
 
 
 
-Competências 
cognitivas. 
 
 
 
 

Área de 
aprendizagem efetiva  
 
-Escrita. 

 

 
-Combinar palavras 
para fazer sequências 
simples.  
 
-Perguntar e responder 
a questões simples. 
 
-Imitar os outros a 
cantar a canção. 
 
-Demonstrar interesse 
em realizar as novas 
atividades e explorar 
novos materiais. 
 
-Explorar de forma 
independente a quinta. 
 
-Usar objetos que lhes 
são familiares de 
forma combinada. 
 
-Realizar pequenas 
peças teatrais com o 
grupo. 
 
 
-Fazer sarrabiscos e 
escrevinhar com o 
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-Conhecimento do 
mundo. 
 
 
 
 
 
 
Área de competência 

física e motora 
 
- Capacidade motora 
fina. 

lápis o registo da 
quinta. 
 
-Identificar os 
sarrabiscos que fez. 
 
-Reconhecer as 
diferentes formas e 
cores que pode 
encontrar na natureza. 
 
-Conhecer algumas 
plantas e animais, 
identificando o nome e 
as características. 
 
 
 
 
-Segurar a quinta com 
a mão e explorar com 
a outra. 
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19 de novembro de 2019 (terça-feira):  

 

Quando cheguei à instituição, algumas das crianças já se encontravam na sala. Então, fiz o acolhimento das restantes e organizei-as em roda, 

no chão, para cantarmos os bons dias. Questionei-as acerca das novidades e, como ninguém tinha nenhuma para contar, relembrei o grupo da 

história A Carochinha e o João Ratão, de maneira a que pudesse abordá-la novamente sem que houvesse dúvidas acerca dos animais que nela 

apareciam. Já que a história remete para um grande conjunto de animais, decidi expô-la de forma didático-sensorial e, para isso, criei uma quinta 

com vários materiais. 

O interesse das crianças foi notório. Tanto é que facilmente consegui conversar com elas sobre os diferentes habitat de cada animal e sobre 

a sua alimentação. Todos ficaram estupefactos com a exposição e até conseguiram identificar todos os animais da quinta que criei. Além disso, um 

dos objetivos que tentei atingir, ao criar esta quinta, foi consciencializar o grupo para a preservação do meio ambiente. As crianças ilustraram, 

numa folha de papel, a quinta que observaram, através de sarrabiscos, tendo a maioria descrito a quinta com todos os animais. 

Consegui trabalhar as relações semânticas de hiperonímia e hiponímia, bem como de meronímia e holonímia, sem, naturalmente, utilizar as 

designações metalinguísticas, permitindo, deste modo, que as crianças adquirissem ou se familiarizassem mais com novas formas linguísticas e as 

relacionassem em diferentes contextos. Ainda foi possível, com esta atividade, começar a direcionar o olhar das crianças para a necessidade de 

respeitar o meio ambiente 

Posto isto, fomos para o espaço de convívio e desenvolvemos jogos infantis até à hora da higienização. Sempre tive a preocupação de que as 

crianças se respeitassem mutuamente, por observar, por meio do uso de fórmulas linguísticas [e.g., por favor…; não te importas de…; obrigado(a)], 

um dos princípios básicos de qualquer competência comunicativa bem-sucedida: o Princípio de Cortesia.  

Almoçaram, fizeram a sesta e lancharam. Contudo, no final do lanche, o grupo pediu para voltar a utilizar a quinta, e explorámo-la. 

[Vide Apêndice 1.] 
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Planificação nº 6 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Curso: Mestrado em Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Instituição: Nuclisol Jean Piaget de Vila Real 

Unidade Curricular: Prática de Ensino Supervisionada em Creche 

Educadora Cooperante: Educadora Sónia Sousa 

Estagiária: Letícia Rodrigues nº 62566 

Data: 25 de novembro de 2019 

Áreas de conteúdo Competências 
adquirir 

Conteúdos Atividades Recursos Avaliação 

Área de Formação 
Pessoal e Social 

 
-Consciência de si 
como aprendente. 
 

-Autoconceito. 
 
 
 
 
 
 
 
-Interação com os 
adultos 

-Identificar o seu nome 
e o de outras crianças 
através da canção dos 
“bons dias”. 
 
 
-Demonstrar ter 
consciência de que 
está a ser observada 
quando canta a música. 
 
-Refletir sobre os atos 
do quotidiano. 
 
-Aplicar as regras 
sociais de base.  

-As cores. 1º Momento: 
-Canção de vivência 
em grupo: “bom dia”. 
 
2º Momento: 
-Diálogo com os 
alunos sobre as cores 
do arco-íris. 
 
3º Momento: 
-Audição de uma 
música sobre o arco-
íris. 
 
4º Momento: 

-Folhas A4; 

-Algodão; 

-Cola líquida; 

-Tesoura; 

-Bolas de feltro. 

 

• Pontual: 
-Observação não 
instrumentada da 
atitude da criança em 
relacionar as cores. 
 

• Contínua: 
-Observação não 
instrumentada da 
postura do grupo 
perante a atividade. 
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-Interação com o 
grupo 
 
-Autorregulação. 
 
 
 
-Expressão da 
linguagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Usar a linguagem 
como meio de 
comunicação para 
pedir ajuda nas 
atividades. 
 
-Encontrar objetos que 
lhes são necessários 
para realizar uma 
determinada tarefa, 
sob orientação dos 
adultos. 
 
-Partilhar os objetos da 
atividade com o grupo. 
 
-Seguir uma sequência 
de passos para realizar 
a atividade. 
 
-Aprender e usar novo 
vocabulário. 
 
-Combinar palavras 
para fazer a sequência 
da canção da missão 
pijama.  
 
-Perguntar e responder 
a questões simples. 

-Colagens de várias 
bolas de feltro em 
espaços em branco 
com as respetivas 
cores do arco-íris 
explorado.  
 
5º Momento: 
-Decoração da sala de 
aula. 
 
6º Momento: 
-Dança da música do 
“arco-íris”. 
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-Interesse em 
aprender. 
 
 

 
 
 

Área de 
aprendizagem efetiva  

 
-Competências de 
leitura. 
 
-Conhecimento do 
mundo. 
 
Área de competência 

física e motora 
 

- Capacidade motora 
fina. 
 
 

 
-Imitar os outros a 
cantar a canção. 
 
-Demonstrar interesse 
em realizar as novas 
atividades e explorar 
novos materiais. 
 
-Usar a almofada 
como um objeto que 
lhes é familiar de 
forma combinada. 
 
-Memorizar frases.  
 
 
-Reconhecer diferentes 
formas e cores que 
podem encontrar na 
natureza. 
 
 
-Desenvolver a 
destreza manual dos 
diferentes materiais. 
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25 de novembro de 2019 (segunda-feira): 

 

Feito o acolhimento das crianças, realizei as atividades orientadas, iniciando-as com a música dos bons dias. A seguir, conversámos sobre as 

novidades. Normalmente, a segunda-feira é dia de fazerem um desenho sobre o fim de semana, mas, visto que as atividades planeadas para este 

dia ocupavam mais tempo, a Educadora Cooperante decidiu que o grupo fá-lo-ia no dia seguinte. 

De seguida, abordei o tema das cores através da referência ao arco-íris, para que as crianças refletissem sobre as mesmas, em grande grupo. 

Depois coloquei a música “O arco-íris”, para que estas se mantivessem concentradas e conseguissem aprender e memorizar os conteúdos de forma 

dinâmica. De seguida, distribuí imagens do arco-íris com espaços em branco para que, individualmente, as crianças os pudessem preencher com 

bolas de feltro das mais variadas cores. Os arcos-íris serviram para decorar a sala e, no final, voltámos a ouvir a música, a pedido do grupo, cujos 

elementos dançaram livremente na sala. 

Durante o almoço e o lanche e no espaço dedicado à atividade livre, as crianças continuavam muito entusiasmadas com a música que tinham 

ouvido sobre o arco-íris e sempre que cantavam na sala apontavam para o arco-íris que tinham criado.  

A atividade serviu, por meio do diálogo sobre o arco-íris, para que aprendessem o que implicava aquilo que chamamos de relações lexicais 

de hiperonímia e de hiponímia (partindo do termo cor para os termos designativos das diferentes cores). Permitiu-me, ainda, incutir, de forma 

natural, a noção de campo lexical, enquanto realização da noção de campo conceptual. Finalmente, por meio da música, foi, igualmente, possível 

ver as crianças utilizar frases simples em que intervinha arco-íris, enquanto forma de nome, e colorido, enquanto forma de adjetivo.  

[Vide Anexo 6.] 
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Planificação nº 7 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Curso: Mestrado em Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Instituição: Nuclisol Jean Piaget de Vila Real 

Unidade Curricular: Prática de Ensino Supervisionada em Creche 

Educadora Cooperante: Educadora Sónia Sousa 

Estagiária: Letícia Rodrigues nº 62566 

Data: 27 de novembro de 2019 

Áreas de conteúdo Competências 
adquirir 

Conteúdos Atividades Recursos Avaliação 

Área de Formação 
Pessoal e Social 

 
-Consciência de si 
como aprendente. 
-Autoconhecimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Autoconceito. 
 

-Identificar o seu nome 
e o de outras crianças 
através da canção dos 
“bons dias”. 
 
-Desenvolver a 
autoconfiança e 
autoestima. 
 
-Desenvolver e 
estimular a 
criatividade e a 
imaginação. 
 
-Demonstrar ter 
consciência de que 

-Livro didático-
sensorial: “A 
Carochinha e o João 
Ratão”. 

1º Momento: 
-Canção de vivência 
em grupo: “bom dia”. 
 
2º Momento: 
-Diálogo com o grupo 
sobre a importância 
dos livros. 
 
3º Momento: 
-Apresentação e 
exploração do livro 
didático-sensorial com 
as crianças. 
 
4º Momento: 

-Feltro; 

-Algodão; 

-Cola líquida de 

silicone; 

-Cola quente; 

-Tesoura; 

-Tecido; 

-Tecido de pelo; 

-Ambientador; 

-Flores de feltro; 

• Pontual: 
-Observação não 
instrumentada da 
participação das 
crianças e o 
envolvimento das 
mesmas no livro 
didático-sensorial 
apresentado. 
 

• Contínua: 
-Observação não 
instrumentada da 
postura do grupo 
perante o livro 
didático-sensorial. 
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-Interação com os 
adultos. 
 
 
 
-Interação com o 
grupo. 
 
 
 
-Autorregulação. 
 
 
 
 
 
-Compreensão da 
linguagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

está a ser observada 
quando explora o livro. 
 
-Usar a linguagem 
como meio de 
comunicação para 
pedir ajuda nas 
atividades. 
 
-Aplicar os hábitos e 
as regras de 
convivência social. 
 
-Exibir o impulso de se 
autocontrolar e 
autorregular. 
 
-Seguir uma sequência 
de passos para realizar 
a exploração do livro. 
 
-Compreender uma 
variedade de pedidos 
que impliquem a 
realização de tarefas 
simples e 
consecutivas. 
 
-Aprender e usar novo 
vocabulário. 

-Apresentação das 
personagens de forma 
lúdica com os 
fantoches de dedo. 
 
5º Momento: 
-Reconto da história 
por parte das crianças. 
 
6º Momento: 
-Momento musical da 
“Carochinha”. 
 

-Raminho seco; 

-Pau de espetada; 

-Plástico; 

-Números feitos em 

papel Eva; 

-Flores de plástico; 

-Led multicolor; 

-Guizo de metal; 

-Pulseira; 

-Penas; 

-Olhos de plástico; 

-Escova de cachimbo; 

-Paus de madeira; 

-Botões; 

-Argolas; 

-Organza; 

-Cápsulas de café; 

-Papel de alumínio. 
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-Expressão da 
linguagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Interesse em 
aprender. 
 
 
 
 
 
 
-Competências 
cognitivas. 
 
 
 

Área de 
aprendizagem efetiva  

 
-Combinar palavras 
para fazer a sequência 
da canção da 
Carochinha.  
 
-Perguntar e responder 
a questões simples. 
 
-Imitar os outros a 
cantar a canção. 
 
-Demonstrar interesse 
em realizar as novas 
atividades e explorar 
novos materiais. 
 
-Explorar de forma 
independente o livro. 
 
-Realizar pequenas 
peças teatrais com o 
grupo. 
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-Competências de 
leitura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Interesse em livros. 
 
 
 
 
Área de competência 

física e motora 
 
- Capacidade motora 
fina. 

 

-Identificar pelo nome 
as ações ou sensações 
do livro. 
 
-Reconhecer símbolos 
no contexto. 
 
-Inventar e 
experimentar 
personagens e 
situações de 
dramatização, por 
iniciativa e/ou através 
de propostas. 
 
-Memorizar frases. 
 
-Explorar livros de 
imagens de forma 
adequada e 
direcionada. 
 
 
 
-Segurar o livro com a 
mão e explorar com a 
outra. 
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27 de novembro de 2019 (quarta-feira): 

 

À chegada da Educadora Cooperante, depois de dado o acolhimento às crianças, realizei as atividades orientadas. Estas consistiam em cantar 

a música dos bons dias e em promover o relato oral de novidades. Feito isto, conversei com o grupo acerca da importância da leitura e da utilização 

dos livros no dia a dia e, no fim, apresentei o livro didático-sensorial que criei.  

O livro didático-sensorial retrata a história intitulada A Carochinha e o João Ratão, tendo sido construído, assim como indica a sua descrição 

através de diversos materiais e com cores apelativas, para captar atenção das crianças. Visto que a faixa etária do grupo ainda não apresentava 

competências de leitura, optei por criar um livro à base do sentido do tato e que se tornasse atrativo a nível visual. Desta forma, substituí o texto 

por imagens tridimensionais, sons, odores, fantoches de dedo, cenários criados por meio de materiais com várias texturas e cores, a fim de 

desencadear sensações. Além disto, e não menos importante, ao criar este livro, preferi deixar à imaginação de cada criança o desenvolvimento da 

história, de acordo com o livro em si ou através, apenas, da utilização dos fantoches de dedo. A música da Carochinha era um dos elementos mais 

utilizados, com o qual as crianças estavam familiarizadas, não só pelo facto de, anteriormente, terem estado em contacto com a mesma, como 

também por ser uma das maneiras mais fáceis, de nesta idade, captar a sua atenção.  

Fiz uso de materiais reutilizáveis na construção do livro, para as crianças identificarem materiais com os quais lidassem noutros contextos 

do dia a dia. Assim, tanto mais que tinha em vista uma futura utilização do livro numa diferente faixa etária, tentei consciencializá-las para a 

utilização de materiais reutilizáveis.  

Após ter feito a leitura da história, algumas das crianças demonstraram, imediatamente, uma enorme vontade de utilizar o livro e recontaram 

a história, tendo por orientação a história que lhes contei da lavra de Luísa Ducla Soares. No entanto, para tecerem o desenvolvimento da história, 

ajudei-as com pequeninas indicações sobre o desenrolar da mesma.  
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No final, cantámos, em grande grupo, a música e, durante a tarde, nas atividades livres, as crianças voltaram a explorar e a usufruir do livro, 

por vontade própria. Aliás, algumas daquelas que, inicialmente, tinham ficado reticentes quanto à utilização do livro didático-sensorial, por ser um 

instrumento novo, usaram-no, no final do dia, com bastante entusiasmo, depois de verem os outros colegas felizes com o seu manuseio.  

É de frisar que, no momento em que uma criança estava a usufruir da parte do livro em que a Carochinha se põe à janela, o grupo cantava 

todo em conjunto a música da Carochinha. 

[Vide Apêndice 2.] 
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Planificação nº 8 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Curso: Mestrado em Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Instituição: Nuclisol Jean Piaget de Vila Real 

Unidade Curricular: Prática de Ensino Supervisionada em Creche 

Educadora Cooperante: Educadora Sónia Sousa 

Estagiária: Letícia Rodrigues nº 62566 

Data: 2 de dezembro de 2019 

Áreas de conteúdo Competências 
adquirir 

Conteúdos Atividades Recursos Avaliação 

Área de Formação 
Pessoal e Social 

 
-Consciência de si 
como aprendente. 
 
-Autoconhecimento. 
 
 
 
 
 
 
 
-Interação com os 
adultos 

-Identificar o seu nome 
e o de outras crianças 
através da canção dos 
“bons dias”. 
 
 
-Reconhecer a sua 
imagem quando se 
encontra diante da 
fotografia na árvore. 
 
-Identificar o seu nome 
e o das outras crianças. 
 
-Usar a linguagem 
como meio de 

-A árvore de Natal. 1º Momento: 
-Canção de vivência 
em grupo: “bom dia”. 
 
2º Momento: 
-Diálogo com o grupo 
sobre o Natal. 
 
3º Momento: 
-Pintura de pratos de 
papel com a cor à 
escolha de cada 
criança. 
 
4º Momento: 

-Pratos de papel; 

-Papel Eva; 

-Tintas; 

-Cola líquida; 

-Tesoura; 

-Fotografias das 

crianças. 

 

• Pontual: 
-Observação não 
instrumentada da 
atitude da criança 
perante a época 
natalícia. 
 

• Contínua: 
-Observação não 
instrumentada da 
postura do grupo 
perante a atividade 
proposta. 
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-Interação com o 
grupo. 
 
 
 
-Aceitação da 
diferença. 
 
 
 
 
 
-Expressão da 
linguagem. 
 
 
-Interesse em 
aprender. 
 

 
Área de competência 

física e motora 
 
- Capacidade motora 
fina. 
 

comunicação para 
pedir ajuda nas 
atividades. 
 
-Aplicar as regras 
sociais de base, assim 
como esperar pela sua 
vez.  
 
-Dar conta da 
existência da 
diferença. 
 
-Interagir com as 
outras crianças. 
 
-Perguntar e responder 
a questões simples. 
  
 
-Mostrar interesse em 
explorar novas 
atividades e explorar 
novos materiais ou 
texturas. 
 
 
-Usar pincéis e outros 
materiais na 
construção da árvore. 

-Colagem da fotografia 
de cada criança no 
respetivo prato que 
pintou. 
 
5º Momento: 
-Construção da árvore 
de Natal da sala dos 2 
anos. 
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2 de dezembro de 2019 (segunda-feira):   

 

Quando cheguei à sala, acolhidas as crianças, iniciei as atividades orientadas com a música dos bons dias e uma conversa breve sobre as 

novidades que tinham do fim de semana.  

Visto que nos estávamos a aproximar da época natalícia, tão acarinhada por todos, conversei com o grupo sobre o que é o Natal, o que 

significa, quais são as tradições natalícias, qual é a estação em que se insere, o que celebra, quais as figuras que o caracterizam, etc. 

Depois dessa abordagem, foquei-me numa das maiores tradições desta época: a árvore de Natal. Para a sua construção, utilizei pratos de 

papel e as crianças, individualmente, escolheram uma cor e pintaram com tintas e um pincel o seu prato. Depois de todos terem finalizado a pintura, 

imprimi as fotografias de cada criança, com a devida autorização dos pais, e colámo-las nos respetivos pratos.  

No final, colocámos a árvore na parede, à entrada da sala, para que todos a pudessem ver, dando asas à tradição. Todos os alunos e até mesmo 

os pais ficaram radiantes com a nossa árvore de Natal.  

A atividade desenvolvida focava-se, principalmente, na área da expressão oral. Contudo, também foi possível desenvolver o campo lexical 

da unidade mínima de significado Natal, incrementando a consciência linguística através da construção de frases simples e bem formadas sobre o 

Natal, favorecendo a aquisição de novas formas linguísticas, nomeadamente, da estação do ano em que se insere. A partir da palavra Natal, as 

crianças podiam responder à pergunta: «O que é que o Natal nos lembra?», surgindo assim um campo lexical estruturador de um campo conceptual 

diversificado. 

No fim das atividades orientadas, as crianças brincaram no espaço de convívio e, chegada a hora de almoço, fizeram a higiene, almoçaram, 

fizeram a sesta, tal como acontecia todos os dias, para cumprir a rotina diária.  

Ao fim da tarde, durante as atividades livres, coloquei músicas natalícias, para criar um ambiente festivo, através de cânticos e danças. 

[Vide Anexo 7.] 
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Planificação nº 9 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Curso: Mestrado em Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Instituição: Nuclisol Jean Piaget de Vila Real 

Unidade Curricular: Prática de Ensino Supervisionada em Creche 

Educadora Cooperante: Educadora Sónia Sousa 

Estagiária: Letícia Rodrigues nº 62566 

Data: 3 de dezembro 2019 

Áreas de conteúdo Competências 
adquirir 

Conteúdos Atividades Recursos Avaliação 

Área de Formação 
Pessoal e Social 

 
-Consciência de si 
como aprendente. 
 
-Autoconceito. 
 
 
 
-Interação com os 
adultos 
 
 
 
 

-Identificar o seu nome 
e o de outras crianças 
através da canção dos 
“bons dias”. 
 
 
-Agir de forma 
adquirir destreza 
manual. 
 
-Usar a linguagem 
como meio de 
comunicação para 
pedir ajuda nas 
atividades. 
 

-Decorações de Natal. 1º Momento: 
-Canção de vivência 
em grupo: “bom dia”. 
 
2º Momento: 
-Diálogo com o grupo 
sobre as estações do 
ano. 
 
3º Momento: 
-Diálogo sobre as 
diferentes figuras 
ilustrativas do Natal. 
 
4º Momento: 

-Bolas de plástico; 

-Flocos de neve 

vermelhos em plástico; 

-Imitação da neve em 

plástico 

-Desenhos de Natal 

-Tecido 

-Feltro; 

-Purpurinas; 

-Tesoura; 

• Pontual: 
-Observação não 
instrumentada da 
atitude da criança 
perante a utilização de 
matérias  
 

• Contínua: 
-Observação não 
instrumentada da 
postura do grupo 
perante a atividade de 
Natal. 
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-Interação com o 
grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Autorregulação. 
 
 
 
 
 
 
 
-Compreensão da 
linguagem. 
 
 
 
 
 

-Aplicar as regras 
sociais de base, assim 
como esperar pela sua 
vez.  
 
-Envolver atividades 
de exploração com o 
grupo, embora cada 
um realize 
individualmente. 
 
-Partilhar os objetos 
com o grupo. 
 
-Exibir o impulso de se 
autocontrolar e 
autorregular. 
 
-Seguir uma sequência 
de passos para fazer a 
bola de Natal. 
 
-Compreender uma 
variedade de pedidos 
que impliquem a 
realização de tarefas 
simples e 
consecutivas. 
 

-Pintura das figuras 
por parte das crianças. 
 
5º Momento: 
-Construção de bolas 
de Natal com os 
desenhos pintados, 
purpurinas, flocos de 
neve de plástico e 
imitação de neve. 
 
6º Momento: 
-Decoração da sala de 
aula com as bolas de 
Natal. 

-Lápis de cor; 

-Cola líquida. 



 

 

81 

 

 
-Expressão da 
linguagem. 
 
 
-Interesse em 
aprender. 
 
 
 

 
Área de competência 

física e motora 
 
- Capacidade motora 
fina. 

 

-Perguntar e responder 
a questões simples. 
  
 
-Mostrar interesse em 
explorar novas 
atividades e explorar 
novos materiais ou 
texturas. 
 
 
 
 
-Manipular materiais. 
 
-Segurar a bola numa 
mão e colar com a 
outra. 
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3 de dezembro de 2019 (terça-feira): 

 

As crianças chegaram à instituição e deu-se-lhes o acolhimento habitual. De seguida, tal como sucedia todos os dias, o grupo sentou-se no 

chão, em roda. Cantámos, então, os bons-dias e falámos sobre as novidades.  

Como o Natal acontece em pleno inverno, considerei importante criar uma relação entre as estações do ano e a época natalícia. Comecei, 

então, por abordar cada estação, dando ênfase ao inverno, para conseguir criar uma ligação com as figuras de Natal.  

Depois de consolidadas as figuras, cada criança pintou duas delas, diferentes, a seu gosto, para que cada uma as colocasse nas bolas de Natal. 

Individualmente, colaram-nas no feltro, colocaram a imitação da neve, as purpurinas e os flocos de plástico em cada metade da bola, com a minha 

ajuda, e por fim, fechámos a bola.  

Esta atividade, ainda relacionada com o Natal, possibilitou às crianças a aquisição de uma unidade mínima de significado, neve. 

Compreenderam o significado da mesma, associando-o à estação do ano a que se referiam através de frases simples.  

Concluímos as atividades orientadas com a decoração da sala, utilizando enfeites natalícios.  

Fomos, depois, para o espaço de convívio, enquanto as Auxiliares preparavam a sesta. Neste dia, fizemos dinâmicas infantis como a “fitinha 

azul”, “Ó Manel tim tim” …. Chegada a hora de almoço, foi-lhes feita a higiene, almoçaram e prepararam-se para a sesta. No final da sesta, foi- 

-lhes, de novo, feita a higiene. A seguir, lancharam e, a seu pedido, voltámos a fazer os jogos dinâmicos infantis.  

 [Vide Anexo 8.] 
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Planificação nº 10 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Curso: Mestrado em Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Instituição: Nuclisol Jean Piaget de Vila Real 

Unidade Curricular: Prática de Ensino Supervisionada em Creche 

Educadora Cooperante: Educadora Sónia Sousa 

Estagiária: Letícia Rodrigues nº 62566 

Data: 4 de dezembro de 2019 

Áreas de conteúdo Competências 
adquirir 

Conteúdos Atividades Recursos Avaliação 

Área de Formação 
Pessoal e Social 

 
-Consciência de si 
como aprendente. 
 
-Autoconceito. 
 
 
 
-Interação com os 
adultos 
 
 
 
 

-Identificar o seu nome 
e o de outras crianças 
através da canção dos 
“bons dias”. 
 
 
-Agir de forma 
adquirir destreza 
manual. 
 
-Usar a linguagem 
como meio de 
comunicação para 
pedir ajuda nas 
atividades. 
 

-Figuras natalícias. 1º Momento: 
-Canção de vivência 
em grupo: “bom dia”. 
 
2º Momento: 
-Diálogo com as 
crianças sobre o Pai 
Natal, o Rodolfo e o 
Boneco de Neve. 
 
3º Momento: 
-Pintura de pinhas com 
cores relacionadas com 
o Pai Natal, o Rodolfo 
e o Boneco de Neve. 
 

-Bolas de esferovite; 

-Pinhas; 

-Sinos; 

-Tecido; 

-Cola quente; 

-Tesoura; 

-Feltro; 

-Papel Eva; 

-Olhos de plástico; 

-Tintas; 

• Pontual: 
-Observação não 
instrumentada da 
atitude da criança 
perante a utilização de 
um material diferente. 
 

• Contínua: 
-Observação não 
instrumentada da 
postura do grupo 
perante a atividade 
proposta. 
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-Interação com o 
grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Autorregulação. 
 
 
 
 
 
 
 
-Compreensão da 
linguagem. 
 
 
 
 
 

-Aplicar as regras 
sociais de base, assim 
como esperar pela sua 
vez.  
 
-Envolver atividades 
de exploração com o 
grupo, embora cada 
um realize 
individualmente. 
 
-Partilhar os objetos 
com o grupo. 
 
-Exibir o impulso de se 
autocontrolar e 
autorregular. 
 
-Seguir uma sequência 
de passos para fazer a 
figura escolhida. 
 
-Compreender uma 
variedade de pedidos 
que impliquem a 
realização de tarefas 
simples e 
consecutivas. 
 

4º Momento: 
-Construção e 
decoração das figuras 
utilizando as pinhas. 
 
4º Momento: 
-Decoração da sala de 
aula. 

-Algodão; 

-Brilhantes; 

-Escova de cachimbo. 
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-Expressão da 
linguagem. 
 
 
-Interesse em 
aprender. 
 

 
Área de competência 

física e motora 
 
- Capacidade motora 
fina. 
 

-Perguntar e responder 
a questões simples. 
  
 
-Mostrar interesse em 
explorar novas 
atividades e explorar 
novos materiais ou 
texturas. 
 
 
-Manipular materiais. 
 
-Segurar a pinha numa 
mão e pintar com a 
outra. 
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4 de dezembro de 2019 (quarta-feira): 

 

Iniciado o dia como habitualmente, depois do acolhimento e encetadas as atividades orientadas, através da música dos bons dias e do relato 

das novidades que as crianças tinham para contar ao grupo, comecei a atividade que tinha planeado com a figura do Pai Natal, como uma das mais 

importantes desta época.  

Depois de todos estarem familiarizados com a mesma, acrescentei o Rodolfo e o Boneco de Neve. De seguida, cada criança escolheu a figura 

de que mais gostava e replicou-a a partir de uma pinha. Individualmente, embora com ajuda, pintaram a pinha com a cor que acharam mais adequada 

à figura que tinham escolhido e, depois, acrescentámos enfeites com vários materiais, tais como tecido, algodão, purpurinas, esferovite, cartolina, 

feltro, etc. 

Uma vez que esta atividade requeria um determinado tempo para a sua conclusão, algumas das crianças não usufruíram, nesta manhã, do 

espaço de convívio. As crianças tiveram possibilidade de adquirir novos elementos lexicais, relacionados com o Natal, nomeadamente Pai Natal, 

Rodolfo, Boneco de Neve, pinha, prenda, árvore, etc. Um dos objetivos para esta atividade consistia no uso de elementos da natureza pertencentes 

à época natalícia com que não estivessem familiarizados, para enriquecerem o seu léxico e, consequentemente, o seu vocabulário. Também, 

puderam continuar a associar determinados elementos linguísticos a seres imaginários ou reais, designadamente, Rodolfo, Pai Natal e Boneco de 

Neve.  

Feita a higiene, tomado o almoço, feita a sesta e tomado o lanche, as crianças desfrutaram de atividades livres, animadas com músicas 

natalícias.   

 [Vide Anexo 9.] 
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Planificação nº 11 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Curso: Mestrado em Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Instituição: Nuclisol Jean Piaget de Vila Real 

Unidade Curricular: Prática de Ensino Supervisionada em Creche 

Educadora Cooperante: Educadora Sónia Sousa 

Estagiária: Letícia Rodrigues nº 62566 

Data: 9 de dezembro de 2019 

Áreas de conteúdo Competências 
adquirir 

Conteúdos Atividades Recursos Avaliação 

Área de Formação 
Pessoal e Social 

 
-Consciência de si 
como aprendente. 
 

-Autoconhecimento. 
 
 
 
 
-Autoconceito. 
 
 
 
 

-Identificar o seu nome 
e o de outras crianças 
através da canção dos 
“bons dias”. 
 
 
-Conhecer o corpo e a 
própria imagem de 
algumas partes do 
corpo. 
 
-Demonstrar 
consciência de estar a 
ser observada pelo 
grupo. 
 

-O corpo humano. 1º Momento: 
-Canção de vivência 
em grupo: “bom dia”. 
 
2º Momento: 
-Diálogo com as 
crianças sobre as 
partes do corpo. 
 
3º Momento: 
-Audição de uma 
música sobre as partes 
corpo. 
 
4º Momento: 

-Lápis de cor; 

-Cola líquida ou de 

batom; 

-Algodão; 

-Cartolina; 

-Folhas A4 com 

imagem do Pai Natal; 

• Pontual: 
-Observação não 
instrumentada da 
participação da criança 
em construir o corpo 
humano.  
 

• Contínua: 
-Observação não 
instrumentada da 
postura do grupo 
perante a atividade 
proposta. 



 

 

88 

 

-Interação com os 
adultos 
 
 
 
 
-Interação com o 
grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Autorregulação. 
 
 
 
 
 
 
 
-Compreensão da 
linguagem. 
 

-Usar a linguagem 
como meio de 
comunicação para 
pedir ajuda nas 
atividades. 
 
-Aplicar as regras 
sociais de base, como 
esperar pela sua vez.  
 
-Envolver atividades 
de exploração com o 
grupo, embora cada 
um realize 
individualmente. 
 
-Partilhar os objetos 
com o grupo. 
 
-Exibir o impulso de se 
autocontrolar e 
autorregular. 
 
-Seguir uma sequência 
de passos para fazer a 
figura escolhida. 
 
-Compreender uma 
variedade de pedidos 
que impliquem a 

-Montagem de um Pai 
Natal, de forma 
ordenada, com as 
peças das partes do 
corpo. 
 
5º Momento: 
-Pintura do Pai Natal 
construído pelas 
crianças. 
 
6º Momento: 
-Colagens de algodão 
em algumas partes do 
vestuário do Pai Natal. 
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-Expressão da 
linguagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Interesse em 
aprender. 
 

 
Área de competência 

física e motora 
 
- Capacidade motora 
fina. 

realização de tarefas 
simples e 
consecutivas. 
 
-Reconhecer o nome 
das figuras existentes. 
 
-Aprender e usar novo 
vocabulário. 
 
-Combinar palavras 
para fazer sequências 
simples. 
 
-Perguntar e responder 
a questões simples. 
 
-Imitar os outros a 
cantar a canção. 
  
-Mostrar interesse em 
explorar novas 
atividades e explorar 
novos materiais ou 
texturas. 
 
 
-Manipular materiais. 
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 -Segurar a pinha numa 
mão e pintar com a 
outra. 

 

 

 

9 de dezembro de 2019 (segunda-feira): 

 

De manhã, quando cheguei à sala, as crianças, à chegada da Educadora Cooperante, sentaram-se no chão, em roda, para darmos início às 

atividades orientadas através da música dos bons dias e da apresentação das novidades que tinham para contar ao grupo sobre o fim de semana.  

De seguida, indo ao encontro da figura do Pai Natal que fora abordada anteriormente e que lhes suscitara bastante interesse, introduzi o tema 

do corpo humano. Para dar continuidade à explicação, coloquei uma música relativa às diferentes partes do corpo, para que, desta forma, cativasse 

a sua atenção mais facilmente. As crianças, através das diferentes partes do corpo que se encontravam dispersas pela mesa, juntaram-nas de maneira 

a construir um corpo humano, neste caso, o do Pai Natal. Este conteúdo foi abordado desta forma, uma vez que o Pai Natal se torna cativante para 

elas, sendo uma figura que acarinham por lhes ser apresentada como responsável pelos presentes alegremente recebidos na noite de Natal. 

Nesta atividade, ao terem contacto com os nomes das diferentes partes do corpo humano, foi possível que as crianças adquirissem e 

associassem entre si, por meio de relações semânticas entre merónimos e holónimo(s), novas unidades mínimas de significado, tais como cabeça, 

braço, perna, pé, corpo, etc., de maneira a que as pudessem utilizar adequadamente no seu dia a dia. 

Acabada a atividade planeada, as crianças usufruíram do espaço de convívio, utilizaram os triciclos, a casinha de brincar, entre outros. De 

seguida, foi-lhes feita a higiene e almoçaram, para, no final, fazerem a sesta. Depois de feita a sesta e a higiene, distribuí o lanche e ajudei as que 
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tinham mais dificuldades em comer sozinhas. Quando todas terminaram, ajudadas pelas Auxiliares, foram novamente higienizadas: enquanto, na 

sala, uns esperavam pela sua vez, os que ficavam prontos brincavam livremente, acompanhados por mim e pela Educadora Cooperante.  

[Vide Anexo 10.] 
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Planificação nº 12 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Curso: Mestrado em Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Instituição: Nuclisol Jean Piaget de Vila Real 

Unidade Curricular: Prática de Ensino Supervisionada em Creche 

Educadora Cooperante: Educadora Sónia Sousa 

Estagiária: Letícia Rodrigues nº 62566 

Data: 11 de dezembro de 2019 

Áreas de conteúdo Competências 
adquirir 

Conteúdos Atividades Recursos Avaliação 

Área de Formação 
Pessoal e Social 

 
-Consciência de si 
como aprendente. 
 
-Autoconhecimento. 
 
 
 
-Autoconceito. 
 
 
 
 

-Identificar o seu nome 
e o de outras crianças 
através da canção dos 
“bons dias”. 
 
 
-Desenvolver a 
autoconfiança e 
autoestima. 
 
-Demonstrar 
consciência de estar a 
ser observada pelo 
grupo. 
 

-Jogo: “Corrida das 
cores”. 

1º Momento: 
-Canção de vivência 
em grupo: “bom dia”. 
 
2º Momento: 
-Diálogo com o grupo 
sobre as regras do jogo 
e o seu procedimento. 
  
3º Momento: 
-Realização do jogo: 
“Corrida das cores”. 
 
  

-Caixa de ovos; 

-Tintas; 

-Papel Eva; 

-Cartão. 

• Pontual: 
-Observação não 
instrumentada da 
atitude da criança 
perante a utilização da 
tinta. 
 

• Contínua: 
-Observação não 
instrumentada da 
postura do grupo 
perante a atividade 
proposta. 
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-Interação com os 
adultos 
 
 
 
 
-Interação com o 
grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Autorregulação. 
 
 
 
 
 

-Usar a linguagem 
como meio de 
comunicação para 
pedir ajuda nas 
atividades. 
 
-Aproximar ou 
procurar determinada 
criança para estar 
perto. 
 
-Demonstrar 
cooperação, autonomia 
e interesse pelo 
desconhecido.  
 
-Demonstrar 
preocupação pelas 
outras crianças. 
 
-Partilhar o dado com 
o grupo. 
 
-Exibir o impulso de se 
autocontrolar e 
autorregular. 
 
-Seguir uma sequência 
de passos para fazer a 
atividade. 
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-Compreensão da 
linguagem. 
 
-Expressão da 
linguagem. 
 
-Interesse em 
aprender. 
 

 
Área de competência 

física e motora 
 
- Capacidade motora 
fina. 

 

 

 
-Compreender as ações 
feitas. 
 
-Perguntar e responder 
a questões. 
 
-Mostrar interesse em 
realizar a atividade. 
 
 
 
 
 
-Segurar o dado com 
uma mão e mexer o 
cavalo com a outra. 
 
-Utilizar jogos feitos 
com materiais 
reutilizáveis. 
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11 de dezembro de 2019 (quarta-feira): 

 

Neste dia, após o acolhimento das crianças e a chegada da Educadora Cooperante, comecei as atividades orientadas com a música dos bons 

dias e com as novidades que algumas das crianças tinham para contar ao grupo. De seguida, após explicar ao grupo a importância de cumprir as 

regras em todos os jogos que se realizassem, enunciei as regras e o procedimento do jogo que tinha criado para executarem. O meu objetivo era 

consciencializar as crianças da existência de uma espécie de código deontológico da convivência, expresso, por exemplo, na necessidade de cada 

uma esperar pela sua vez para jogar. 

Dividi o grande grupo em dois pequenos grupos, para executarem o jogo que denominei de “Corrida de cavalos”. Optei por escolher o cavalo, 

para que pudessem estar em contacto com um animal diferente do que tínhamos trabalhado anteriormente, de modo a enriquecerem o seu 

vocabulário e, ao mesmo tempo, de modo a construírem frases, sobretudo através da adjetivação: «O cavalo é castanho, bonito, etc.». 

O jogo desenvolvia-se através de cores, em que cada criança, por meio do lançamento de dados, escolhia um cavalo com uma determinada 

cor, para que fosse o primeiro a chegar ao final da corrida. Cada uma lançou, na sua vez, o dado que continha as diferentes cores dos cavalos e que 

iria determinar qual seria o primeiro a avançar e assim sucessivamente. Vencia o primeiro cavalo a chegar ao final; esse cavalo tinha uma cor que 

tinha saído (por meio do lançamento de dados) a uma das crianças.  

As crianças mostraram-se bastante animadas com o jogo; contudo, duas delas fizeram birra, porque estavam com sono.  

Posto isto, depois de executadas as atividades orientadas, as crianças usufruíram do espaço de convívio. Na hora de almoço, foi-lhes feita a 

higiene, almoçaram e prepararam-se para a sesta. Depois da mesma, prepararam-se para o lanche e, no final, no âmbito das atividades livres, a 

maioria delas quiseram jogar, de novo, a “Corrida de cavalos”, enquanto outras preferiram brincar à maneira delas.   

[Vide Apêndice 3.] 
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Planificação nº 13 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Curso: Mestrado em Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Instituição: Nuclisol Jean Piaget de Vila Real 

Unidade Curricular: Prática de Ensino Supervisionada em Creche 

Educadora Cooperante: Educadora Sónia Sousa 

Estagiária: Letícia Rodrigues nº 62566 

Data: 16 de dezembro de 2019 

Áreas de conteúdo Competências 
adquirir 

Conteúdos Atividades Recursos Avaliação 

Área de Formação 
Pessoal e Social 

 
-Consciência de si 
como aprendente. 
 
-Autoconceito. 
 
 
 
-Interação com os 
adultos 
 
 
 
 

-Identificar o seu nome 
e o de outras crianças 
através da canção dos 
“bons dias”. 
 
 
-Agir de forma 
adquirir destreza 
manual. 
 
-Usar a linguagem 
como meio de 
comunicação para 
pedir ajuda nas 
atividades. 
 

-O presente de Natal. 1º Momento: 
-Canção de vivência 
em grupo: “bom dia”. 
 
2º Momento: 
-Diálogo com as 
crianças sobre as 
tradições dos presentes 
de Natal. 
 
3º Momento: 
-Pintura de uma meia 
de Natal feita em 
feltro. 
 
4º Momento: 

-Feltro; 

-Bonecos de Natal; 

-Tintas; 

-Cola quente. 

 

• Pontual: 
-Observação não 
instrumentada da 
atitude da criança 
perante  
 

• Contínua: 
-Observação não 
instrumentada da 
postura do grupo 
perante a atividade 
proposta. 
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-Interação com o 
grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Autorregulação. 
 
 
 
 
 
 
 
-Compreensão da 
linguagem. 
 
 
 
 
 
-Expressão da 
linguagem. 
 

-Aplicar as regras 
sociais de base, assim 
como esperar pela sua 
vez.  
 
-Envolver atividades 
de exploração com o 
grupo, embora cada 
um realize 
individualmente. 
 
 
-Exibir o impulso de se 
autocontrolar e 
autorregular. 
 
-Seguir uma sequência 
de passos para fazer a 
meia de Natal. 
 
-Compreender uma 
variedade de pedidos 
que impliquem a 
realização de tarefas 
simples e 
consecutivas. 
 
-Perguntar e responder 
a questões simples. 
  

-Decoração da “Meia 
de Natal”. 
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-Interesse em 
aprender. 
 

 
Área de competência 

física e motora 
 
- Capacidade motora 
fina. 
 

 
-Mostrar interesse em 
explorar novas 
atividades e explorar 
novos materiais ou 
texturas. 
 
 
-Manipular materiais. 
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16 de dezembro de 2019 (segunda-feira): 

 

De manhã, depois da entrada e do acolhimento das crianças, cantámos os bons dias, conversámos sobre o fim de semana e as novidades que 

tinham para contar ao grupo.  

De seguida, conversei com o grupo sobre os presentes de Natal, de tal modo que fosse ao encontro de uma antiga tradição, que por muitos se 

tornou esquecida. Comecei por perguntar se já sabiam o que iriam pedir ao Pai Natal de presente e mostrei a meia que criei para eles utilizarem no 

dia de Natal. 

Assim, dialogámos sobre ela, para que o grupo percebesse qual seria a sua função na noite de Natal. Depois de perceber que tinham absorvido 

a informação, distribuí as meias e cada criança, com a minha ajuda, a da Auxiliar e a da Professora Cooperante, à vez, pintou a sua, com os dedos, 

utilizando tinta. As crianças mostraram-se bastante entusiasmadas e prometeram que iriam utilizá-las na noite de Natal. Além delas, também os 

pais adoraram a ideia quando chegaram à sala e a viram decorada com as meias expostas, feitas pelos filhos. 

Para esta atividade, resolvi tratar unidades lexicais homónimas, mostrando às crianças que unidades com a mesma expressão podiam 

apresentar diferentes conteúdos, enquadrando-se até em classes de palavras distintas, como era o caso de presente (que podia significar “prenda”, 

enquanto nome, ou “existente num dado espaço”, enquanto adjetivo). Também podia ter utilizado a palavra meia (forma de nome e forma do verbo 

mear, “cortar pelo meio”) com o mesmo propósito. 

Depois de usufruírem do espaço de convívio, as crianças fizeram as rotinas diárias normalmente, como é o caso da higiene, almoço, sesta e 

lanche.  

No final da tarde, coloquei músicas de Natal enquanto as crianças brincavam livremente e cantavam ao mesmo tempo.  

[Vide Anexo 11.] 
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Planificação nº 14 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Curso: Mestrado em Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Instituição: Nuclisol Jean Piaget de Vila Real 

Unidade Curricular: Prática de Ensino Supervisionada em Creche 

Educadora Cooperante: Educadora Sónia Sousa 

Estagiária: Letícia Rodrigues nº 62566 

Data: 17 de dezembro de 2019 

Áreas de conteúdo Competências 
adquirir 

Conteúdos Atividades Recursos Avaliação 

Área de Formação 
Pessoal e Social 

 
-Consciência de si 
como aprendente. 
-Autoconhecimento. 
 

 
 
-Autoconceito. 
 
 
 
-Interação com os 
adultos 
 

-Identificar o seu nome 
e o de outras crianças 
através da canção dos 
“bons dias”. 
 
-Estimular a 
criatividade e 
imaginação. 
 
-Agir de forma 
adquirir destreza 
manual. 
 
-Usar a linguagem 
como meio de 
comunicação para 

-Decoração das janelas 
da sala de aula. 

1º Momento: 
-Canção de vivência 
em grupo: “bom dia”. 
 
2º Momento: 
-Diálogo com as 
crianças sobre as 
cores. 
 

3º Momento: 
-Colagem de bocados 
de papel de seda, com 
várias cores, sobre 
papel plastificado   
colocado em árvores e 
estrelas de feltro. 

-Feltro; 

-Papel plastificado 

autocolante; 

-Papel de Seda; 

-Tesoura. 

 

• Pontual: 
-Observação não 
instrumentada da 
atitude da criança 
perante a utilização de 
um material diferente. 
 

• Contínua: 
-Observação não 
instrumentada da 
postura do grupo 
perante a atividade 
proposta. 
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-Interação com o 
grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Autorregulação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Compreensão da 
linguagem. 
 
 

pedir ajuda nas 
atividades. 
 
-Aplicar as regras 
sociais de base, assim 
como esperar pela sua 
vez.  
 
-Envolver atividades 
de exploração com o 
grupo, embora cada 
um realize 
individualmente. 
 
-Partilhar os objetos 
com o grupo. 
 
-Exibir o impulso de se 
autocontrolar e 
autorregular. 
 
-Seguir uma sequência 
de passos para fazer 
preencher as figuras de 
Natal. 
 
-Compreender uma 
variedade de pedidos 
que impliquem a 
realização de tarefas 

 
4º Momento: 
-Decoração das janelas 
sala de aula.  
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-Expressão da 
linguagem. 
 
 
-Interesse em 
aprender. 
 

 
Área de competência 

física e motora 
 
- Capacidade motora 
fina. 

 

simples e 
consecutivas. 
 
-Perguntar e responder 
a questões simples. 
  
 
-Mostrar interesse em 
explorar novas 
atividades e explorar 
novos materiais ou 
texturas. 
 
 
-Manipular materiais. 
 
-Segurar a figura numa 
mão e colar os papéis 
com a outra. 
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17 de dezembro de 2019 (terça-feira): 

 

Neste dia, feito o acolhimento das crianças e dado o início às atividades orientadas com a música dos bons dias e o relato das novidades, 

conversei com o grupo sobre a possibilidade de enfeitarmos as janelas da sala. 

Depois, coloquei papel de seda numa caixa para ser de melhor acesso para as crianças e, além disso, para que, autonomamente, retirassem a 

cor e o formato a seu gosto. Ao retirarem cada papel de seda, cada criança tinha de o colocar no papel plastificado autocolante, de modo a preencher 

a imagem que o feltro representava. O feltro apresentava o formato de árvores de Natal e de estrelas. 

Esta atividade, embora relacionada com a destreza manual, também favoreceu a aquisição de novas formas linguísticas por parte das crianças, 

como é o caso de estrela. Além disso, cada criança criou uma frase simples para descrever a sua estrela, com o meu auxílio, de maneira a enriquecer 

o seu vocabulário. 

Consoante cada criança terminava, colocávamos as imagens nas janelas, de maneira a enfeitá-las, para que, depois, acompanhadas pela 

Auxiliar, usufruíssem do espaço de convívio.  

Tal como todos os dias, nas rotinas diárias, as crianças faziam a higiene com a minha ajuda, a da Educadora e a de uma das Auxiliares, 

enquanto uma outra Auxiliar preparava a sesta, para poderem almoçar. Depois do almoço faziam a sesta, a higiene e o lanche.  

No final do dia, brincaram livremente nos diferentes espaços da sala. Curiosamente, algumas das crianças pediram para ler um livro que 

havia na biblioteca da sala. 

[Vide Anexo 12.] 
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Planificação nº 15 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Curso: Mestrado em Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Instituição: Nuclisol Jean Piaget de Vila Real 

Unidade Curricular: Prática de Ensino Supervisionada em Creche 

Educadora Cooperante: Educadora Sónia Sousa 

Estagiária: Letícia Rodrigues nº 62566 

Data: 7 de janeiro de 2020 

Áreas de conteúdo Competências 
adquirir 

Conteúdos Atividades Recursos Avaliação 

Área de Formação 
Pessoal e Social 

 
-Consciência de si 
como aprendente. 
 

-Autoconhecimento. 
 

 

 

-Autoconceito. 
 
 
 

-Identificar o seu nome 
e o de outras crianças 
através da canção dos 
“bons dias”. 
 
 
-Estimular a 
criatividade e 
imaginação. 
-Agir de forma 
adquirir destreza 
manual. 
 
-Usar a linguagem 
como meio de 
comunicação para 

-Motricidade fina. 1º Momento: 
-Canção de vivência 
em grupo: “bom dia”. 
 
2º Momento: 
-Diálogo com as 
crianças sobre os 
materiais que vão 
utilizar e os cuidados 
que devem ter. 
 
3º Momento: 
-Organizar os 
diferentes objetos a 
serem utilizados, 
separando-os em 

-Botões; 

-Pompons; 

-Pedras de plástico; 

-Pratos de papel; 

-Tampas plásticas; 

-Folhas A4 com linhas 

abstratas. 

 

• Pontual: 
-Observação não 
instrumentada da 
atitude da criança 
perante a utilização da 
tinta. 
 

• Contínua: 
-Observação não 
instrumentada da 
postura do grupo 
perante a atividade 
proposta. 
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-Interação com os 
adultos 
 
 
 
-Interação com o 
grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Autorregulação. 
 
 

 

 

 

 

pedir ajuda nas 
atividades. 
 
-Aplicar as regras 
sociais de base, assim 
como esperar pela sua 
vez.  
 
-Envolver atividades 
de exploração com o 
grupo, embora cada 
um realize 
individualmente. 
 
-Partilhar os objetos 
com o grupo. 
 
-Exibir o impulso de se 
autocontrolar e 
autorregular. 
 
-Seguir uma sequência 
de passos para realizar 
a atividade. 
 
-Compreender uma 
variedade de pedidos 
que impliquem a 
realização de tarefas 

caixas ou as tampas da 
caixa. 
 
4º Momento: 
-Colocar os objetos em 
cima das linhas. 
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-Compreensão da 
linguagem. 
 

 

 

 

-Interesse em 
aprender. 
 
 
 
 
-Medida, ordem e 
tempo. 
 

Área de 
aprendizagem efetiva  
 
-Conceitos de 
matemática. 
 

 

Área de competência 
física e motora 

 
- Capacidade motora 
fina. 

simples e 
consecutivas. 
 
-Mostrar interesse em 
explorar novas 
atividades e explorar 
novos materiais ou 
texturas. 
 
-Demonstrar interesse 
em padrões e 
sequências. 
 
 
 
-Combinar formas 
simples no jogo de 
sequeência. 
 
-Arranjar objetos em 
linha. 
 
 
 
 
 
 
 
-Manipular materiais. 
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7 de janeiro de 2020 (terça-feira): 

 

À chegada, de manhã, depois de dada a entrada e feito o acolhimento do grupo, sentados no chão, cantámos a música dos bons dias e 

conversámos sobre as novidades.  

De seguida, mostrei às crianças os materiais (pompons, pedras de plástico e botões) que iriam utilizar na atividade planeada para este dia e 

alertei-as para os cuidados a ter na sua execução. Posto isto, dividi os materiais pelas mesas, em pequenos grupos, distribuídos por pratos de papel 

e tampas plásticas, de modo a que cada criança pegasse nos materiais e os arrumasse no sítio certo. Cada uma delas tinha uma folha de papel com 

linhas montessorianas (vide fotografias na página seguinte) para sobre elas colocar os objetos. No fim, assim que achavam que as linhas estavam 

completas, as crianças colocavam os objetos, outra vez, no sítio de onde os tinham retirado. Nesta atividade, algumas das crianças que ficaram com 

uma folha que incluía uma linha que formava um círculo, em vez de colocar os objetos em cima da linha, colocaram-nos dentro do círculo.  

Foram adquiridas, pelo menos, as unidades mínimas de significado pompom e botão, utilizadas no decurso da atividade. 

Concluída a atividade planeada, depois de organizada a sala, fomos para o espaço de convívio. Antes da hora de almoço, foi-lhes feita a 

higiene. De seguida, fomos distribuir o almoço e ajudá-las almoçar. No fim, fizeram a sesta. 

Assim que acordaram, ajudei a vestir as crianças e a fazer-lhes a higiene, bem como a organizar a sala para o lanche. Durante o lanche, ajudei 

as crianças que tinham mais dificuldades em se alimentar e, depois, organizámo-nos de maneira a que, feita, de novo, a higiene, as crianças 

brincassem livremente na sala.  

Desenvolve competências linguísticas, nomeadamente no que se refere à espécie de código deontológico das convivências, como por exemplo 

partilhar os materiais com os colegas.  

[Vide Anexo 13.] 
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Planificação nº 16 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Curso: Mestrado em Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Instituição: Nuclisol Jean Piaget de Vila Real 

Unidade Curricular: Prática de Ensino Supervisionada em Creche 

Educadora Cooperante: Educadora Sónia Sousa 

Estagiária: Letícia Rodrigues nº 62566 

Data: 8 de janeiro de 2020 

Áreas de conteúdo Competências 
adquirir 

Conteúdos Atividades Recursos Avaliação 

Área de Formação 
Pessoal e Social 

 
-Consciência de si 
como aprendente. 
 

-Autoconhecimento. 

 

 

 

 

 
 
-Autoconceito. 
 
 

-Identificar o seu nome 
e o de outras crianças 
através da canção dos 
“bons dias”. 
 
 
-Desenvolver a 
autoconfiança. 
 
-Estimular a 
criatividade e a 
imaginação. 
 
-Demonstrar ter 
consciência de estar a 

-5 sentidos- Caixa 
sensorial: o tato. 

1º Momento: 
-Canção de vivência 
em grupo: “bom dia”. 
 
2º Momento: 
-Diálogo com as 
crianças sobre os cinco 
sentidos. 
 
3º Momento: 
-Explicação do uso da 
caixa mistério às 
crianças. 
 
4º Momento: 
-Execução 

-Caixa de cartão; 

-Papel Eva; 

-Olhos de plástico; 

-Escova do cabelo; 

-Livro pequeno; 

-Maça e uma banana 

de plástico; 

-Bola pequena; 

-Pinha; 

-Carrinho de brincar. 

• Pontual: 
-Observação não 
instrumentada da 
atitude da criança 
perante a utilização da 
tinta. 
 

• Contínua: 
-Observação não 
instrumentada da 
postura do grupo 
perante a atividade 
proposta. 
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-Interação com os 
adultos. 
 
 
 
 
-Interação com o 
grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Autorregulação. 
 
 

 

 

ser observada pelos 
outros. 
 
-Agir de forma 
adquirir destreza 
manual. 
 
-Usar a linguagem 
como meio de 
comunicação para 
pedir ajuda nas 
atividades. 
 
-Aplicar as regras 
sociais de base, como 
esperar pela sua vez.  
 
-Envolver atividades 
de exploração com o 
grupo, embora cada 
um realize 
individualmente. 
 
 
-Exibir o impulso de se 
autocontrolar e 
autorregular. 
 
-Antecipar e seguir 
uma sequência de 

  
5º Momento: 
-As crianças devem 
colocar as mãos nas 
meias e encontrarem 
os objetos que se 
encontram na caixa. 
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-Compreensão da 

linguagem. 

 

 

-Expressão da 

linguagem. 

 

-Interesse em 

aprender. 

 

 

 

 

 

Área de competência 
física e motora 

 
- Capacidade motora 
fina. 
 

passos para realizar a 
atividade. 
 
-Reconhecer uma 
variedade de pedidos 
que impliquem a 
realização de tarefas 
simples e 
consecutivas.  
 
-Perguntar e responder 
a quesstões simples. 
 
 
-Explorar de forma 
independente o que se 
encontra dentro da 
caixa. 
 
-Demonstrar interesse 
em realizar novas 
experiências com 
novos materiais ou 
equipamentos. 
 
 
 
-Segurar os objetos 
com as duas mãos e 
manipulá-los. 
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8 de janeiro de 2020 (quarta-feira): 

 

De manhã, quando cheguei à sala, as crianças, à chegada da Educadora Cooperante, sentaram-se no chão, em roda, para darmos início às 

atividades orientadas através da música dos bons dias e das novidades que tinham para contar ao grupo.  

De seguida, conversámos sobre os cinco sentidos físicos, de maneira superficial, para que eu conseguisse ligar a caixa sensorial a um dos 

sentidos. A atividade sobre os cinco sentidos pretendia dar continuidade à promoção do conhecimento de unidades mínimas de significado relativas 

às partes do corpo, contudo de uma forma mais específica, como é o caso da aquisição de formas de nomes relacionados com os sentidos: visão 

(cores e formas), audição (sons e ruídos), olfato (cheiros, odores, perfumes), paladar (gostos, sabores), tato (aspereza, macieza). Este campo 

sensorial abre múltiplos caminhos para o enriquecimento vocabular, sobretudo a nível da classe do adjetivo: castanho e verde, redondo e grosso, 

perfumado e cheiroso, saboroso e amargo, macio e áspero… 

Dividi o grupo em subgrupos distribuídos nas mesas existentes da sala e expliquei-lhes como se iria desenvolver a atividade. A caixa sensorial 

continha vários objetos (uma bola, uma maçã de plástico, uma banana de plástico, uma pinha, um livro pequeno, um carrinho, uma escova do 

cabelo e um balão) cuja identificação as crianças teriam de adivinhar, sem que os vissem. De seguida, e de forma individual, cada criança enfiou 

os braços nas duas mangas artificiais da caixa sensorial e deu o seu palpite acerca do que estava dentro dela. No final, retirei os objetos da caixa, 

para que as crianças percebessem se tinham acertado ou não. A maioria não conseguiu acertar na pinha e algumas das crianças, uma minoria, teve 

receio de colocar os braços nas mangas criadas para que acedessem à caixa sem ver os objetos, por não saberem o que podiam tatear dentro da 

caixa, mesmo depois de terem sido informadas de que ela não continha nada que lhes fizesse mal.  

O que despertou bastante a minha atenção foi o facto de algumas crianças terem tentado tirar os objetos da caixa para os poderem ver. 

A seu tempo, as crianças contruíram frases simples para referirem o que continha a caixa. 
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No final das atividades orientadas, as crianças usufruíram do espaço de convívio e foi-lhes feita a higiene, para almoçarem. Depois de 

almoçarem, fizeram a sesta, lancharam e brincaram. A maioria delas, porém, preferiu brincar com a caixa sensorial e, então, como já sabiam o que 

tinha estado dentro dela, coloquei objetos que se encontravam na sala, para ver se os conseguiam adivinhar.  

[Vide Apêndice 4.] 
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3. Do recurso didático-sensorial produzido 

 

Para a construção do livro didático-sensorial, tive sempre em consideração a faixa etária 

em que pretendia trabalhá-lo.  

Deste modo, tive em atenção o facto de que as crianças estavam a começar a adquirir 

algumas formas linguísticas, conseguindo mesmo algumas delas criar frases simples e soltas.  

Sendo assim, optei por criar um livro à base de imagens tridimensionais, cores apelativas 

e materiais, para que as crianças pudessem tateá-los, de maneira a dar asas à imaginação e à 

criatividade e, além disso, para que pudessem expressar-se, oralmente, de forma espontânea. 

É bastante importante que o Educador dê o privilégio à criança de se expressar oralmente, 

uma vez que é uma das maneiras mais fáceis de esta desenvolver o seu raciocínio. 

O livro didático-sensorial tinha páginas de feltro em que eram aplicados objetos de 

diferentes materiais, como um raminho seco colado em pau de espetada para representar a 

vassoura da Carochinha, um guizo de metal dentro de uma cápsula de café para imitar um sino 

da igreja, tecido utilizado para fazer pequeninas cortinas, várias flores feitas de feltro e de 

plástico, com diversas cores, platina para dar cor à moeda que a Carochinha achou, a escova 

de cachimbo nos corninhos da Carochinha e do boi, entre outros, a pulseira real, as penas 

utilizadas para representar o galo, o led multicolor para dar vida ao candeeiro, os números no 

relógio feito com feltro e um botão que fazia girar os seus ponteiros, para dar ênfase ao facto 

de a Carochinha ter estado muito tempo à espera do João Ratão, o tecido de pelo para o casaco 

do rei e os paus de madeira utilizados em vários momentos da história que o livro pretendia 

recontar.  

Nos momentos em que as crianças exploraram o livro, foram notáveis a aquisição de 

novas formas linguísticas, que souberam proferir de forma adequada, a memorização da letra 

da música da Carochinha e a identificação quer dos nomes das personagens, quer do som 

tipicamente emitido pelos animais representados na história. Além disso, encarnaram as 

personagens intervenientes na história por meio do recurso aos fantoches de dedo. Desta forma, 

as crianças deram vida aos fantoches de dedo, que, fazendo parte do livro, podiam ser retirados 

das folhas de feltro em que figurassem e ser utilizados nos dedinhos das crianças. Souberam, 

ainda, descrever os animais presentes na história, assim como os sentimentos que ela mostrava 

e gerava. 
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No decurso da atividade, ajudei as crianças a raciocinar, tendo feito uso de perguntas, 

para irem ao encontro da história principal, embora sempre com o intuito de lhes permitir dar 

asas à imaginação. 

 

 

 

História adaptada a partir do texto de Luísa Ducla Soares 
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Quando varria bem a cozinha, achou uma moeda a Carochinha: 

-Ai, que estou rica, sou milionária! Não vou ficar mais solitária. 

 

A Carochinha pôs-se à janela, cheia de enfeites, para ser mais bela. 

-Quem quer, quem quer, casar com a Carochinha que é muito rica além de ser 

bonitinha? 
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Passou um porco: 

-Eu vou-te amar! 

-Que comes tu? 

-O que calhar. 

-Arreda, porco, eu não te quero, melhor marido que tu espero. 
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-Quem quer, quem quer, casar com a Carochinha que é muito rica além de ser 

bonitinha? 

Passou um cão: 

-Eu vou-te amar! 

-O que comes tu? 

-O que calhar. 

-Arreda, cão, eu não te quero, melhor marido que tu espero. 



 

 

121 

 

 

-Quem quer, quem quer, casar com a Carochinha que é muito rica além de ser 

bonitinha? 

Passou um galo: 

-Eu vou-te amar! 

-O que comes tu? 

-O que calhar. 

- Arreda, galo, eu não te quero, melhor marido que tu espero. 
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-Quem quer, quem quer, casar com a Carochinha que é muito rica além de ser 

bonitinha? 

Passou um boi: 

-Eu vou-te amar! 

-O que comes tu? 

-O que calhar. 

- Arreda, boi, eu não te quero, melhor marido que tu espero. 
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-Quem quer, quem quer, casar com a Carochinha que é muito rica além de ser 

bonitinha? 

Passou um rato: 

-Eu vou-te amar! 

-O que comes tu? 

-Só um bom jantar. 

- A ti, ó rato, a ti eu quero. Melhor marido já não espero. 

 

Lá se casaram aqueles dois, só que o pior veio depois. 
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Domingo à tarde foram passear, mas a Carochinha deixou o colar. 

-Falta-me o colar! O que não dirão! Vai-mo já buscar, meu João Ratão. 

 

Voltou a casa o João Ratão. Cheirou-lhe a chouriço lá no caldeirão. Muito guloso, 

deitou-lhe a mão, caiu na sopa, ai que aflição! 
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A Carochinha bem que esperou, mas o maroto não mais voltou. Correu as ruas, foi à 

procura do maridinho na casa escura. 

Buscou no quarto e no salão, foi à cozinha ver no fogão. 

-Ai, meu amado João Ratão, cozido, assado no caldeirão. A triste esposa pôs-se a chorar. 

Todos à volta foram perguntar: 

-Ó, Carochinha, que aconteceu? 

-Meu João Ratão cozido morreu. 
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-Ai que desgraça, que grande azar! 

O banco disse: 

-Vou-me quebrar. 

-Ai que desgraça, que grande azar! 

A porta disse: 

-Vou-me fechar. 

-Ai que desgraça, que grande azar! 

A fonte disse: 

-Vou-me secar. 

-Ai que desgraça, que grande azar! 

O garfo disse: 

-Vou-me espetar. 
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-Ai que desgraça, que grande azar! - disse o rei que ia a passar. Meteu a espada no 

caldeirão. Por lá subiu o João Ratão. 

-Que bela sopa! – gritou contente. -Ah, só foi pena não estar quente. 
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Deu um abraço na Carochinha e houve baile lá na cozinha. 
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3. Conclusões. 
 

O estágio que efetuei em contexto de Creche foi bastante positivo, tanto no 

desenvolvimento das atividades, como, também, em todo o envolvimento de todo o processo 

de ensino-aprendizagem.  

Ao longo das intervenções, houve uma evolução significativa, tanto na postura das 

crianças, pela confiança que fomos desenvolvendo ao longo das semanas, como na relação 

profissional que fui desenvolvendo quer com a Educadora Cooperante, que se tornou numa 

mais-valia para o meu futuro percurso profissional, quer com as Auxiliares. 

Não senti grandes dificuldades no sentido de me adaptar ao desenvolvimento de 

atividades para as crianças. Aliás, desde o primeiro dia em que estagiei senti-me bastante bem 

acolhida pelo grupo, como se já fizesse parte dele. Um dos pontos que mais me emocionaram 

foi o facto de que o grupo memorizou o meu nome com facilidade. 

No decorrer das atividades, existiam alguns comportamentos menos bons por parte de 

algumas crianças; contudo, tentei sempre utilizar materiais apelativos para chamar a atenção 

dessas crianças. Durante a realização das atividades de rotina, fui sempre prestável e pus sempre 

em primeiro lugar o bem-estar de todas as crianças. 

Relativamente ao meu projeto, optei pelo uso da língua por meio da fala e da audição, 

que apela a um sentido físico, entretanto complementado pela exploração do livro didático- 

-sensorial, que teve por objetivo proporcionar a compreensão (intelectual e emocional) da 

história em causa e, portanto, os significados das formas linguísticas utilizadas nesse contexto. 

Apercebi-me de que a exploração do livro didático-sensorial foi uma mais-valia no 

desenvolvimento, pelas crianças, não só do conhecimento do mundo, por meio dos sentidos, 

como também da consciência linguística. Verifiquei que, em comparação com o livro 

tradicional, o livro que construí despertou mais a atenção das crianças, pelo que, por meio dele, 

adquiriram conhecimento de um maior número de unidades mínimas de significado. Importante 

foi também o entusiasmo que mostraram na utilização física de partes integrantes do livro, 

designadamente, dos fantoches de dedo.  

Uma das minhas preocupações, nesta faixa etária, foi fazer uma boa articulação entre 

proporcionar às crianças contacto com o uso devidamente contextualizado de determinadas 

unidades mínimas de significado, promover o relato, pelas próprias, de uma história, com 

expressividade e ênfase, e conduzi-las ao uso repetido, mas contextualizado, de formas 
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linguísticas representativas de elementos do mundo ficcional com que tinham sido 

familiarizadas. 
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Capítulo III 
 

1. Contextualização da Prática de Ensino Supervisionada em contexto de Educação Pré- 

-Escolar 

 

No âmbito deste capítulo, descreverei a Prática de Ensino Supervisionada que desenvolvi 

em contexto de Educação Pré-Escolar. Caracterizarei o meio, a instituição em que realizei o 

meu trabalho enquanto estagiária e o grupo que me coube. Apresentarei, também, as 

planificações e farei a exposição das atividades que foram desenvolvidas. Seguir-se-ão breves 

conclusões. 

 

1.1. Caracterização do meio 

 

O meu Estágio em contexto de Educação Pré-Escolar realizou-se em Vila Real, já 

caracterizada por nós em momento anterior do presente Relatório.  

Particularmente, o Estágio em contexto de Educação Pré-escolar desenvolveu-se no 

grupo dos quatro anos do NucliSol Jean Piaget.  

 

 

Figura 9- Mapa de localização da instituição. 
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1.2. Caracterização da instituição 

 

O Estágio levado a cabo em contexto de Educação Pré-Escolar realizou-se, igualmente, 

na Instituição Nuclisol Jean Piaget, em Vila Real, já mencionada.  

Cabe, apenas, fazer referência à organização da sala em que as atividades decorreram, 

uma vez que era diferente da que foi referida por nós anteriormente: 

 

Os espaços de educação pré-escolar podem ser diversos, mas 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. (Silva et al., 2016: 26.)  

 

Nessa sala, existiam vários materiais em boas condições e de fácil acesso, armários para 

arrumação nas várias áreas, de maneira a que as crianças conseguissem utilizar o material que 

escolhessem e, depois, o conseguissem arrumar. 

A sala tinha várias mesas e cadeiras, leves, para o seu fácil transporte. Isso era importante, 

pois, quando se reuniam na sala, as crianças deslocavam as cadeiras de junto das mesas e 

levavam-nas para o centro, de maneira a conseguirem ouvir melhor a Educadora e os restantes 

colegas.  

Existia um armário em que cada criança tinha a sua própria caixa com os seus materiais 

(por exemplo, lápis de cor, lápis de cera, marcadores, cola, entre outros). Assim, quando era 

preciso utilizar alguns destes materiais, cada uma se dirigia ao armário e retirava da sua caixa 

o que fosse necessário. Neste mesmo armário, também existia uma prateleira em que eram 

colocados os trabalhos escritos por cada criança e devidamente identificados pelo seu nome. 

Existia um outro armário onde estavam colocados os jogos didáticos e ainda um outro onde se 

guardavam diversos jogos, dentro de gavetas. Além destes, ainda existia um armário destinado 

à Educadora e às Auxiliares, com diversos materiais a utilizar, por exemplo, em peças de teatro 

realizadas pelas crianças. 

A sala estava organizada em vários espaços, sendo as crianças livres de escolher em que 

área queriam brincar, sempre segundo as regras de convivência que lhes eram dadas a conhecer. 

Os espaços disponibilizados correspondiam às seguintes áreas: a d’“O faz de conta”, a da 

“Matemática”, a das “Construções”, a da “Escrita”, a da “Biblioteca”, a dos “Jogos de mesa”, 

a da “Plasticina” e a da “Pintura”. Cada área podia funcionar como um espaço independente, 

acolhendo, contudo, um número limite de crianças. 
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O conhecimento do espaço e das suas possibilidades é uma condição do desenvolvimento da 

independência e da autonomia da criança e do grupo, o que implica que as crianças compreendam como 

está organizado e pode ser utilizado, participando nessa organização e nas decisões sobre as mudanças a 

realizar. Esta apropriação do espaço dá-lhes a possibilidade de fazerem escolhas, de utilizarem os 

materiais de diferentes maneiras, por vezes imprevistas e criativas, e de forma cada vez mais complexa. 

(Silva et al., 2016: 26.) 

 

Área do Faz de Conta  

 

A Área do Faz de Conta proporcionava às crianças a representação e o desenvolvimento 

da sua criatividade, permitindo-lhes até replicar diversas situações do seu quotidiano. 

Esta área era frequentemente utilizada tanto por meninos quanto por meninas. Nela, 

existiam vários espaços para o faz de conta, representativos, por exemplo, de uma cozinha, de 

um quarto e de um cabeleireiro, nos quais havia objetos e brinquedos alusivos a cada área de 

atividade associada, para que a ligação entre o espaço real e o seu espaço representativo fosse 

o mais realista possível. 

Relativamente à cozinha, tinha dois armários de arrumações, um fogão, uma bancada, 

uma mesa com bancos e uma caixa registadora. Além disto, também existiam legumes, fruta e 

alimentos variados em plástico, uma toalha de mesa e outros utensílios relacionados com a 

cozinha.  

Quanto ao quarto, havia nele duas camas, estando uma em cima da outra, uma mesinha 

de cabeceira, uma cadeira de madeira, um charriot com várias peças de roupa, acessórios, uma 

máquina de lavar, uma tábua de passar a ferro e vários brinquedos, como é o caso dos bonecos.  

No que diz respeito ao cabeleireiro, as crianças utilizavam uma boneca para fazerem 

penteados, mas, muitas vezes, faziam de conta que se estavam a pentear umas às outras e 

utilizavam a banca da cozinha para “lavarem a cabeça”.  

O espelho foi um dos elementos que achei fulcral nesta área, uma vez que as crianças o 

utilizam constantemente para se poderem ver com as diferentes peças de roupa, o que é uma 

mais-valia nestas idades em que estão a desenvolver a autoestima.  

Nesta área, apenas quatro crianças podiam brincar ao mesmo tempo, sendo-lhes possível 

andar nos três espaços. Assim, esta área reunia todas as condições essenciais para que a criança 

vivenciasse as diversas experiências do dia a dia ou situações imaginárias, proporcionando o 

uso de diversos objetos que não lhes eram indiferentes, bem como o desenvolvimento da 

imaginação e criatividade. 
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Figura 10- Sala de aula. 

 

Área da Matemática  

 

Nesta área de aprendizagem, existiam jogos didáticos alusivos à matemática, mediante os 

quais as crianças tinham contacto com os vários elementos da matemática, como é o caso dos 

números e das operações, promovendo-se, dessa forma, as capacidades cognitivas e o raciocínio 

lógico das crianças. 

O equipamento deste local era diversificado e estava bem organizado, sendo de fácil 

acesso para as crianças. Incluía uma mesa, um armário com os objetos e cadeiras. A maior parte 

dos objetos destinados aos jogos matemáticos eram criados com materiais recicláveis. 

Essa área só podia ser utilizada por duas crianças, no máximo, ao mesmo tempo, havendo 

diversas atividades dinâmicas de que podiam usufruir. 
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Figura 11- Área da matemática. 

 

Área das Construções  

 

Esta área tinha animais em plástico, caixas com outros brinquedos, peças de madeira de 

diversas formas e tamanhos, uma mesa com uma caixa de legos de diversos tamanhos e com 

várias figuras, uma estrutura para brincar com carrinhos, entre outros jogos.  

Normalmente, as crianças brincavam mais com os legos, com os quais produziam várias 

construções de diversos tipos. Na minha presença, o que mais fizeram foram casas. O uso de 

legos permite que a criança desenvolva a imaginação e a criatividade, incentiva-as a resolver 

problemas espaciais e estruturais, estimula o raciocínio lógico e favorece as relações 

interpessoais. 

Esta área podia acolher, no máximo, quatro crianças ao mesmo tempo. Normalmente, 

eram as crianças do sexo masculino que mais a procuravam. 

 

Figura 12- Área das construções. 
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Área da escrita  

 

Esta área estava organizada por caixas com jogos alusivos à escrita, os quais permitiam 

colocar nomes de frutos ou de animais em determinadas imagens, levando as crianças a 

trabalhar com as letras e até mesmo a promover o raciocínio lógico quando os jogos tinham 

ligações com cores.  

Relativamente a este espaço, apenas duas crianças podiam usufruir dele ao mesmo tempo. 

 

Figura 13- Área da escrita. 

 

Área da Biblioteca  

 

Esta área era composta por dois sofás e uma estante que disponibilizava bastantes livros 

com referência a diversos temas do interesse das crianças. É de extrema importância salientar 

que elas tinham conhecimento de todos, ou de quase todos, os livros que existiam na biblioteca, 

visto que todas as obras aí colocadas eram previamente referidas ou exploradas pela Educadora. 

Os livros existentes na estante podiam ser observados e explorados por todos, contudo 

com um limite de três crianças na biblioteca ao mesmo tempo. 
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Figura 14- Área da biblioteca. 

 

Área dos jogos de mesa  

 

Esta era uma área que entusiasmava muito as crianças, sendo constituída por uma mesa 

redonda com cadeiras e por um armário em que estavam colocados todos os jogos de mesa.  

A maior parte dos jogos existentes eram os puzzles, bem como jogos relacionados com as 

profissões e as partes do corpo. Com toda a experiência que tive, nesta sala, com 24 crianças 

de quatro anos, considero que é uma das áreas que mais as entusiasma e com que mais gostam 

de lidar, não só pelo entretenimento que os jogos proporcionam (como o de construir um puzzle 

com muitas peças), mas também pela competição estimulada por alguns jogos, o que implicava 

que as crianças desenvolvessem o “saber ganhar e saber perder”.  

Nesta área, apenas três crianças podiam brincar ao mesmo tempo. 

 

Figura 15- Área dos jogos de mesa. 
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Área da Plasticina 

 

 Esta área permitia que as crianças colocassem plasticina de diferentes cores dentro 

recipientes transparentes. Podiam utilizar uma mesa com quatro cadeiras, para conseguirem 

brincar e desenvolver a motricidade fina.  

Era bastante requisitada, principalmente pelas crianças do sexo feminino.  

Na área da plasticina, apenas quatro crianças podiam brincar ao mesmo tempo. 

 

Figura 16- Área da plasticina. 

 

Área da Pintura  

 

Esta área era um espaço de aprendizagem que favorecia a imaginação artística e a 

criatividade das crianças, facilitando o manuseamento de diferentes materiais, a exploração de 

várias texturas, cores e projetos. 

Sempre que escolhiam esta área, as crianças tinham de vestir uma bata que se encontrava 

no hall de entrada da sala. Utilizavam, então, frascos com tintas de várias cores e pincéis que 

estavam colocados numa prateleira, por baixo da esponja onde afixavam o que viessem a pintar.  

Apenas três crianças podiam brincar ao mesmo tempo.  
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Figura 17- Área da pintura. 

 

As paredes da sala estavam preenchidas com os trabalhos feitos pelas crianças, com 

diferentes instrumentos de gestão do grupo e com outros elementos importantes para as 

atividades letivas.  

 

Na organização deste espaço não pode ainda ser descurada a forma como são utilizadas as 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. (Silva et al., 2016: 26.)  

 

Inicio, assim, esta descrição pela análise dos diferentes instrumentos de gestão do grupo: 

o mapa de presenças, o mapa de tarefas, o calendário, o mapa do tempo, o mapa dos 

aniversários, o mapa da contagem dos meninos e o diário de grupo. 

Na parte superior das paredes das salas, há uma esponja revestida de plástico com várias 

cores, para que se possam afixar as atividades realizadas pelas crianças. As janelas são 

equipadas com persianas.  

Também o grupo de crianças de quatro anos tinha o seu quarto de banho, que utilizavam, 

acompanhadas pelas Auxiliares, sempre que houvesse necessidade ou, então, antes de as 

refeições serem tomadas. 
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Figura 18- Quarto de banho. 

  

O pavimento era lavável, resistente e confortável. Relativamente ao conforto diário, a sala 

de atividades possuía, também, um sistema de aquecimento central, permitindo que a criança 

estivesse mais confortável.  

Em suma, considero que os espaços e os materiais são muito importantes no quotidiano 

do grupo, já que, embora condicionem o funcionamento das variadas atividades que 

desenvolva, dão suporte à gestão e à organização da vida do grupo. No que diz respeito aos 

espaços e materiais, considero que era uma sala muito organizada e amiga do ambiente.  

Existia um espaço de convívio ao ar livre, com bancos de madeira, para onde as crianças 

costumavam ir brincar com a natureza. Caso, porém, estivesse mau tempo, existia um espaço 

coberto para brincarem. 
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Figura 19- Espaço de convívio. 

1.3. Caracterização do grupo de Estágio 

 

O Estágio em Educação Pré-Escolar desenvolveu-se no grupo dos quatro anos do 

Agrupamento de Escolas Diogo Cão, mais precisamente, uma vez mais, na Nuclisol Jean 

Piaget, localizada em Vila Real. 

O grupo era constituído por dezoito crianças, com idades compreendidas entre os quatro 

e os cinco anos, sendo nove do sexo feminino e nove do sexo masculino.  

A área de residência das crianças concentrava-se por várias localidades do concelho de 

Vila Real, na cidade ou nas zonas limítrofes do concelho de Vila Real. 

Em termos de desenvolvimento global, o grupo apresentava, de um modo geral, o 

desenvolvimento esperado para a sua faixa etária, quer a nível motor, quer a nível cognitivo, 

quer a nível emocional. 

 Eram crianças muito enérgicas, manifestando algumas delas dificuldades de 

concentração e de autocontrolo. Organizavam-se razoavelmente bem na rotina do dia a dia. 

Estavam familiarizadas com os espaços, com os materiais, com as regras, com as rotinas, com 

os adultos e com os seus pares. 

Gostavam de participar em todas as atividades, davam sugestões, exprimiam desejos e 

intenções, questionavam sobre aquilo que as rodeava, descreviam acontecimentos.  

O dinamismo que cada uma trazia ao grupo era bem patente na sua maneira de estar na 

sala e na forma como enfrentavam as diferentes situações, tentando elas próprias resolver 

dificuldades, num processo crescente de autonomia.  
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Quanto ao domínio da língua portuguesa, enunciavam frases mais completas e 

elaboradas, brincavam com as palavras e gostavam de se ouvir a si próprias, enquanto jogavam 

com os seus brinquedos e brincavam n’ “O faz de conta”. O grupo convivia com entusiasmo e 

mostrava-se recetivo, envolvendo-se nas atividades combinadas, espontâneas ou propostas. 

Havia um pequeno grupo que, pontualmente, precisava de ser mais estimulado e solicitado.  

O grupo tinha necessidade de se movimentar no espaço exterior, pois, nesta idade, nota- 

-se ainda muita necessidade de atividade física.   

Os pequenos conflitos naturais na vida em grupo continuavam a existir, como forma 

natural de as crianças se afirmarem em grupo. Esta afirmação constituía também a originalidade 

e a identidade de cada criança, bem como do grupo.  

O grupo era perfeitamente autónomo face à sua faixa etária, apesar de gostar de sentir o 

adulto por perto.  

 

Plano Semanal do Grupo 

 

Organização do dia Duração 

Entrada e acolhimento 9:30h - 9:45h 

Reunião em grupo/ Atividades de rotina: 

• Música dos bons dias; 

• Novidades; 

• Marcação de presenças 

9:45h - 10h 

Atividades orientadas 10:00h - 10:30h 

Atividades livres 10:30h - 10:45h 

Lanche 10:45h 

Recreio 10:45h - 11:00h 

Higiene 11:00h - 11:15h 

Atividades orientadas 11:15h - 11:35h 

Atividades livres 11:30h - 12:20h 

Higiene 12:20h - 12:30h 

Almoço 12:30h – 12:50h 

Recreio 12:50h – 13:50h 
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Higiene 13:50 – 14:10h 

Atividades orientadas/ livres 14:10h – 15:45 h 

Lanche 15:45h 

Atividades livres 16:05h – 16:30h 

 

Na sala dos quatro anos, todas as atividades planeadas foram executadas nos momentos 

de atividades orientadas.  

Relativamente às restantes atividades, todas as crianças tinham a oportunidade de 

escolher consoante as diferentes áreas: podiam escolher trabalhar em grupo ou individualmente. 

Caso tivessem trabalhos em atraso, podiam mesmo aproveitar para o terminar. Todos os alunos 

tinham a sua própria caixa com todo o material de que necessitavam para trabalhar. 

 

1.4. Caracterização do contexto social, cultural e familiar de cada criança 
 

No que se refere ao agregado familiar das crianças, podemos referir que a faixa etária dos 

pais das crianças se encontrava compreendida entre os 29 e os 45 anos.  

Em média, cada agregado familiar era constituído por quatro pessoas: cinco incluíam 

filhos únicos, dez tinham dois filhos e três tinham mais do que dois filhos. 

Em relação às habilitações literárias dos pais, de acordo com a documentação fornecida 

pela Educadora Cooperante, apresentavam um complemento de uma formação no Ensino 

Superior. 

Além disso, os pais das crianças participavam ativamente, com a Educadora, na 

realização de projetos, mostravam-se sempre disponíveis para acrescentar algo ao saber dos 

seus filhos. Revelou-se, deste modo, uma mais-valia trabalhar em colaboração com as famílias.  

De um modo geral, pode-se concluir que a maioria das crianças provém de um meio 

socioeconómico médio-alto. 
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1.5. Caracterização do histórico educativo de cada criança 

 

No que concerne ao histórico educativo dos elementos do grupo dos quatro anos, quatro 

das crianças frequentavam a Nuclisol Jean Piaget, em Vila Real, desde bebés (Creche), cinco 

frequentavam a escola desde que tinham um ano (Creche), três das crianças frequentavam a 

escola desde os 2 anos (Creche: duas ficaram em casa até à entrada na Creche e uma frequentou 

outra creche), quatro das crianças frequentavam a escola desde os três anos (Educação Pré- 

-Escolar: três frequentaram outra creche) e duas das crianças frequentavam a escola desde os 

quatro anos (Educação Pré-escolar: fizeram o percurso noutra escola desde bebés). 

 

2. Apresentação do Projeto Curricular de Grupo 

 

O Projeto Curricular de Grupo intitulava-se “Uma escola, um livro. Uma história, um 

sorriso”. Estava articulado com o Projeto Educativo do estabelecimento educativo, “Educar 

para a Felicidade- Aprender para Ser”. 

 

3. Atividades de preparação educativa e de educação efetiva 

 

Neste item, apresento as planificações diárias, seguidas da descrição das atividades que 

escolhi para ensinar os conteúdos que me foram atribuídos e/ou que foram escolhidos para 

serem apresentados. Dou conta, depois, de algumas reflexões acerca do cumprimento dessas 

atividades.  

As planificações tiveram como base as orientações curriculares para a Educação Pré- 

-Escolar fornecidas pelo Ministério da Educação. 

As sessões de Estágio decorreram durante duas semanas, não me tendo sido permitido, 

em alguns dias, realizar atividades, uma vez que a Educadora Cooperante já tinha as semanas 

organizadas e, como não tinha recebido, com a antecedência conveniente, aviso da presença da 

estagiária que viria a acolher com boa vontade, teve de cumprir com o que tinha planeado.  

As fotografias das atividades e os apêndices das planificações (recursos utilizados e 

instrumentos de avaliação) constam, neste relatório, em lugar adequado. 

Também neste caso não existem registos fotográficos de todas as atividades levadas a 

cabo, pois nem todos os momentos foram oportunos para efetuar tais registos.  
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3.1. Planificações24 e descrições das atividades: 

Planificação nº 1 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Curso: Mestrado em Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Instituição: Nuclisol Jean Piaget de Vila Real 

Unidade Curricular: Prática de Ensino Supervisionada em Pré-Escolar 

Professora Cooperante: Educadora Cristina Afonso 

Estagiária: Letícia Rodrigues nº 62566 

Data: 23 de janeiro de 2020 

Áreas de conteúdo Aprendizagens a 
promover 

Conteúdos Atividades Recursos Avaliação 

 
24 As planificações foram elaboradas sob orientação da Educadora Cooperante, apresentando-se tal como foram aprovadas por esta. 
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Área de Formação 
Pessoal e Social 

 
- Independência e 
autonomia. 
 
-Consciência de si 
como aprendente 

 

 

 

Área de Expressão e 
Comunicação 

 
 
 

Domínio da 
Educação Artística 

 
Subdomínio do Jogo 

Dramático/Teatro 
 

 
 
 

Subdomínio da Música 
 
 
 

-Adquirir 
responsabilidades, 
tendo em conta o seu 
bem-estar e o dos 
outros. 

-Ser capaz de partici-
par nas decisões sobre 
o seu processo de 
aprendizagem. 

• -Cooperar com outros 
no processo de apren-
dizagem. 

 
 
 
 
 
-Inventar e representar 
personagens e 
situações, a partir de 
diferentes propostas,   
 
 
-Ser capaz de 
interpretar com 
intencionalidade. 

-Livro didático-
sensorial: “A 
Carochinha e o João 
Ratão”. 

1º Momento: 
-Diálogo com o grupo 
sobre a história: “A 
Carochinha e o João 
Ratão” que o grupo 
conhecia.  
 
2º Momento: 
-Apresentação do livro 
didático-sensorial; “A 
Carochinha e o João 
Ratão”. 
 
3º Momento: 
-Exploração do livro e 
das diferentes 
personagens utilizadas 
e do texto. 
  
4º Momento: 
-Interpretação da 
música da 
“Carochinha”; 

 
-Recontar a história 
com a utilização dos 
fantoches de dedo 
pelas crianças. 
 

-Livro didático 

sensorial criado na 

minha Prática de 

Ensino Supervisionada 

em contexto de 

Creche: “A 

Carochinha e o João 

Ratão”. 

 

• Pontual: 
-Observação não 
instrumentada da 
atitude da criança 
perante a utilização do 
livro didático-
sensorial.  
 

• Contínua: 
-Observação não 
instrumentada da 
participação do grupo 
perante a atividade 
realizada. 
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Subdomínio das Artes 

Visuais 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Domínio da 
Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita  
 

-Linguagem oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

expressiva musical das 
canções.  
 
-Desenvolver 
capacidades 
expressivas e criativas 
através de 
experimentações e 
produções plásticas. 
 
-Reconhecer e 
mobilizar elementos da 
comunicação visual 
tanto na apreciação das 
produções como em 
imagens que 
observam.  
 
 
 
-Compreender 
mensagens orais em 
situações diversas de 
comunicação. 
 
-Usar a linguagem oral 
em contexto, 
conseguindo 
comunicar eficazmente 
de modo adequado à 



 

 

149 

 

 
 

-Consciência 
linguística 

 

situação (produção e 
funcionalidade). 
 
-Tomar consciência 
gradual sobre 
diferentes segmentos 
orais que constituem 
as palavras 
(Consciência 
Fonológica). 
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23 de janeiro de 2020 (quinta-feira): 

 

Neste dia, à chegada das crianças à sala, estas marcaram as presenças e começámos por nos reunir em grande grupo para cantarmos as músicas 

dos bons dias e as novidades que tinham para contar ao grupo.  

De seguida, para dar continuidade ao dia anterior, fizeram os trabalhos dos aniversários orientados pela Educadora Cooperante. Contudo, 

como alguns já tinham concluído o trabalho, tinham a liberdade de fazer o que lhes interessasse. Chegada a hora, fizeram o lanche da manhã e 

foram para o recreio. Visto que estava um dia agradável, o recreio realizou-se ar livre.   

 Voltaram para a sala de aula e treinaram a dramatização da história sobre A Carochinha e o João Ratão, para a apresentarem, no dia seguinte, 

aos meninos da sala de um ano da instituição. 

Após isso, fizeram a higiene e dirigimo-nos para o refeitório, onde distribuí, juntamente com a Auxiliar e a Educadora Cooperante, o almoço, 

sempre com o intuito de dar especial atenção àqueles que tinham dificuldades em tomar a refeição, sem deixar, porém, de parte qualquer criança. 

Todas as crianças, nesta sala, já se desembaraçavam com bastante facilidade. O único problema existente era o facto de que se distraíam à mesa, 

uns com os outros, constantemente, recusando-se a comer tudo.  

No final, enquanto eu e a Educadora Cooperante almoçávamos, a Auxiliar acompanhava as crianças no recreio. 

De regresso à sala, a Educadora distribuiu uma folha a cada criança com a história do Luckenie, levada para a instituição por um dos meninos. 

As crianças teriam de referir as partes da história que, para elas, fossem as mais importantes e teriam de as ilustrar. Além disso, assistiram, no 

auditório, à peça de teatro apresentada pelos alunos da sala dos cinco anos. No final, a Educadora deu-lhes a ouvir uma música nova sobre os avós.  

Antes de irem lanchar, apresentei o meu livro didático-sensorial adaptado a partir da história intitulada A Carochinha e o João Ratão, o qual 

comparámos com o texto da dramatização que tinham feito na sala dos meninos de um ano, uma vez que as histórias, apesar de serem idênticas, 

continham finais diferentes. As crianças interagiram com o livro didático-sensorial e conversámos sobre o mesmo. 
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Para finalizar o dia, as crianças fizeram a higiene para irem lanchar. No refeitório, distribuímos o lanche e, quando terminaram, usufruíram 

do recreio ao ar livre, onde podiam brincar, livremente, no escorrega, com os baldes e folhas, entre outros objetos da natureza. 
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Planificação nº 2 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Curso: Mestrado em Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Instituição: Nuclisol Jean Piaget de Vila Real 

Unidade Curricular: Prática de Ensino Supervisionada em Pré-Escolar 

Professora Cooperante: Educadora Cristina Afonso 

Estagiária: Letícia Rodrigues nº 62566 

Data: 27 de janeiro de 2020 

Áreas de conteúdo Aprendizagens a 
promover 

Conteúdos Atividades Recursos Avaliação 

Área de Formação 
Pessoal e Social 

 
- Independência e 
autonomia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Consciência de si 
como aprendente 

-Saber cuidar de si e 
responsabilizar-se pela 
sua segurança e bem-
estar. 
 
-Adquirir a capacidade 
de fazer escolhas, 
tomar decisões e 
assumir 
responsabilidades, 
tendo em conta o bem-
estar dos outros. 
 
-Ser capaz de ensaiar 
diferentes estratégias 
para resolver as 

-Movimento: 
desenvolvimento físico 
e motor da criança.  

1º Momento: 
-Diálogo com o grupo 
sobre os cuidados que 
devem ter na 
realização dos 
exercícios. 
 
2º Momento: 
-Aquecimento com as 
crianças duas sessões 
(Correr, saltitar, saltar 
com os dois pés ou 
com os pés juntos, 
andar a caranguejo, 
andar de costas…).   
 

-Arcos; 

-Lenços de colocar no 

cabelo; 

-Cones; 

-Fitas. 

 

• Pontual: 
-Observação não 
instrumentada da 
criança ao executar os 
jogos.  
 

• Contínua: 
-Observação não 
instrumentada da 
participação do grupo 
perante as atividades 
realizadas. 
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Área de Expressão e 

Comunicação 

 

Domínio da 

Educação Física 

 

 

dificuldades e 
problemas que se lhe 
colocam. 
 
-Ser capaz de 
participar nas decisões 
sobre o seu processo 
de aprendizagem. 
 
 
-Cooperar no jogo, 
seguindo orientações 
ou regras. 
 
-Dominar movimentos 
que implicam 
deslocamentos e 
equilíbrios como: 
correr, saltitar e saltar 
a pés juntos ou num só 
pé. 
 
-Controlar 
movimentos de perícia 
e manipulação como: 
lançar, receber, lançar 
em precisão, 
transportar e agarrar. 

3º Momento: 
-Organização do grupo 
e explicação dos 
diferentes jogos 
planeados. 
 
4º Momento: 

-Execução dos 
mesmos: “o jogo da 
estátua”, “o jogo do 
peixinho”, “o jogo do 
lencinho” e o “o jogo 
do gato e do rato”. 
 
5º Momento: 

-Utilização de várias 
regras como 
estratégias na 
execução dos 
diferentes jogos. 
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27 de janeiro de 2020 (segunda-feira): 

 

De manhã, após a chegada dos alunos, a Educadora Cooperante optou por começar o dia com uma música relaxante, em que as crianças 

fechavam os olhos e meditavam. 

Tal como acontecia todas as segundas-feiras, combinavam o diário de grupo, que consistia em organizar os desejos que as crianças 

tencionavam realizar, ou seja, cada uma delas tinha de escolher uma determinada tarefa que, depois de colocada no diário de grupo, no sítio 

apelidado “O que queremos fazer”, tinha de ser realizada durante a semana. A Educadora anotava cada tarefa numa folha de papel e as crianças 

ilustravam-na. Para tornar as crianças mais organizadas e responsáveis quanto ao que queriam fazer, às sextas-feiras fazia-se a avaliação do diário 

de grupo. Nessa altura, as folhas de papel colocadas sob o título “O que queremos fazer” eram colocadas sob o título “O que fizemos”, com exceção 

daquelas que registassem tarefas que as crianças não tivessem realizado: essas folhas de papel mantinham-se debaixo do título “O que queremos 

fazer”, até que as crianças realizassem as tarefas prometidas. 

As atividades de rotina diária são, sempre, realizadas às horas previstas na organização do dia. Como tal, depois de organizadas as tarefas da 

semana, as crianças foram lanchar e para o recreio. Depois de feita a higiene, regressavam à sala. 

Posto isto, conversámos sobre o que, no fim de semana, tivesse sido mais importante para o grupo e sobre as novidades que tinham para 

contar, para que, no final, pudessem acabar os trabalhos que estavam atrasados ou, então, brincar livremente. Alguns deles, por vontade própria, 

quiseram, acompanhados por mim, trabalhar no conteúdo do livro didático Os animais da Selva e do Mar, através de livros que forneci e que 

estavam relacionados com os animais escolhidos. 

No final, antes de irem lanchar, cantámos a música dos avós. Para a relembrar, contei a história intitulada A Girafa Maria, que é um texto de 

Alexandra Graça, uma vez que a criança que escolheu a girafa como animal quis partilhá-la com o grupo. 
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A interação com as crianças permitiu a construção de frases simples e bem formadas. Além disso, possibilitou a aquisição de regras de 

convivência, fulcrais na construção das suas competências comunicativas. 

Como habitual, lancharam no refeitório, com a nossa ajuda e, no final, voltaram ao recreio. 
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Planificação nº 3 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Curso: Mestrado em Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Instituição: Nuclisol Jean Piaget de Vila Real 

Unidade Curricular: Prática de Ensino Supervisionada em Pré-Escolar 

Professora Cooperante: Educadora Cristina Afonso 

Estagiária: Letícia Rodrigues nº 62566 

Data: 28, 29, 30 e 31 de janeiro de 2020 

Áreas de conteúdo Aprendizagens a 
promover 

Conteúdos Atividades Recursos Avaliação 

Área de Formação 
Pessoal e Social 

 
- Independência e 
autonomia. 
 
 
 
-Consciência de si 
como aprendente. 

 

 

 

 

-Adquirir a capacidade 
de fazer escolhas, 
tomar decisões e 
assumir 
responsabilidades, 
tendo em conta o seu 
bem-estar e o dos 
outros; 
 
-Ser capaz de 
participar nas decisões 
sobre o seu processo 
de aprendizagem; 
 

-Livro didático-
sensorial: “Os animais 
da selva e do mar”. 

1º Momento: 
-Diálogo com o grupo 
sobre a possibilidade 
de criarmos um livro 
didático-sensorial. 
 
2º Momento: 
-Diálogo com o grupo 
para decidir o 
conteúdo do livro. 
 
3º Momento: 
-Diálogo com o grupo 

 sobre os diferentes 
habitats dos animais. 
 

-Computador; 

-Papel Eva; 

-Rolhas de cortiça; 

-Animais de plástico; 

-Papel Velcro; 

-Cola quente; 

-Cola UHU; 

-Folhas A4 com 

desenhos dos animais; 

-Algodão; 

• Pontual: 
-Observação não 
instrumentada da 
exploração das 
crianças no livro 
didático-sensorial.  
 

• Contínua: 
-Observação não 
instrumentada da 
participação do grupo 
perante as atividades 
realizadas. 
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-Desenvolver a 

convivência 

democrática e 

cidadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Expressão e 
Comunicação 

 

 

Domínio da 
Educação Artística 

 

-Cooperar com os 
outros no processo de 
aprendizagem; 
 
 
-Desenvolver o 
respeito pelo outro e 
pelas suas opiniões; 
 
-Desenvolver uma 
atitude crítica e 
interventiva 
relativamente ao que 
se passa no mundo que 
o rodeia; 
 
-Conhecer e valorizar 
manifestações do 
património natural e 
cultural, reconhecendo 
a necessidade da sua 
preservação; 
 
 
 
 
-Desenvolver 
capacidades 
expressivas e criativas 
através de 

4º Momento: 
-Escolha, por parte das 
crianças, do animal 
que cada um quer 
estudar, consoante os 
dois habitats que 
escolhemos. 
 
5º Momento: 
-Investigação de cada 
animal escolhido pelas 
crianças, em pequeno 
ou grande grupo. 
 
6º Momento: 
-Visualização de 
vídeos relacionados 
com os diferentes 
animais e o seu 
habitat. 
 
7º Momento: 
-Consciencialização 
para a preservação do 
ambiente.  
 
8º Momento: 
-Pintura com tintas dos 
animais escolhidos. 
 

-Conchas; 

-Estrelas do mar; 

-Folhas de árvores; 

-Folhas de trigo; 

-Bolas de esferovite; 

-Balão; 

-Objetos de plástico; 

-Cartão; 

-Folhas A4; 

-Sacos térmicos; 

-Bocado de espanador; 

-Olhos de plástico; 

-Peixe feito em 

almofada; 

-Tecido; 

-Peixes feitos em  

-Letras com cores. 
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Subdomínio das Artes 
Visuais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domínio da 
Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita 
 

-Comunicação Oral 
 
 

-Consciência 
linguística 

experimentações e 
produções plásticas. 
 
-Reconhecer e 
mobilizar elementos da 
comunicação visual, 
tanto na produção e 
apreciação das suas 
produções, como em 
imagens que observa; 
 
-Apreciar diferentes 
manifestações de artes 
visuais, a partir da 
observação de várias 
modalidades 
expressivas (pintura, 
desenho, fotografia e 
vídeo), expressando a 
sua opinião e leitura 
crítica; 
 
 
 
-Compreender 
mensagens orais em 
situações diversas de 
comunicação; 
 

9º Momento: 
-Leitura de vários 
livros relacionados 
com os diferentes 
animais escolhidos.  
 
10º Momento: 
-Recolha de 
características dos 
diferentes animais, 
com cada criança ou 
em pequeno ou grande 
grupo, consoante os 
animais escolhidos. 
 
11º Momento: 
-Pintura dos animais e 
recorte dos mesmos, 
para que estes sejam 
colados no livro. 
 
12º Momento: 
-Realização de uma 
experiência com 
bolinhas de gel feitas 
com água. 
 
13º Momento: 
-Divisão silábica dos 
nomes de cada animal. 
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Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

-Introdução à 

Metodologia 

Científica. 

 

 

-Abordagem às 
ciências. 

-Tomar consciência 
gradual sobre 
diferentes segmentos 
orais que constituem 
as palavras;  
 
-Identificar diferentes 
palavras numa frase; 
 
-Identificar se uma 
frase está correta ou 
incorreta e tentar 
corrigi-la; 
 
 
-Apropriar-se do 
processo de 
desenvolvimento da 
metodologia científica 
nas suas diferentes 
etapas: questionar, 
experimentar, recolher 
informação para 
chegar a conclusões e 
comunicá-las; 
 
-Compreender e 
identificar 
características distintas 
dos seres vivos e 

 
14º Momento: 
-Construção do livro 
didático-sensorial com 
as crianças. 
 
15º Momento: 
-Leitura e exploração 
do mesmo. 
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identificar diferenças e 
semelhanças entre: 
animais e plantas; 
 
-Manifestar 
comportamentos de 
preocupação com a 
conservação da 
natureza e respeito 
pelo ambiente. 
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28 de janeiro de 2020 (terça-feira): 

 

De manhã, depois de dado o acolhimento às crianças, reunimo-nos em grande grupo e conversámos sobre os animais escolhidos.  

Tal como já foi referido anteriormente, as atividades que planeei eram executadas em função das atividades já planeadas pela Educadora 

Cooperante. Para este dia, a Educadora Cooperante tinha planeado uma ida à biblioteca, uma vez que o projeto do grupo de crianças estava 

relacionado com os livros. 

Para isso, em grande grupo, a Educadora transmitiu às crianças, em conversa, as regras a observar na biblioteca, como, por exemplo, não 

poderem falar alto, não poderem correr, entre outras. Depois de compreendida a informação, dirigimo-nos para o autocarro próprio da instituição, 

para visitarmos a Biblioteca Municipal Dr. Júlio Teixeira (Biblioteca Municipal de Vila Real). 

Na biblioteca, a monitora contou ao grupo a história O rapaz do nariz comprido, da autoria de Luísa Ducla Soares. Depois de ouvirem com 

atenção e de responderem a questões simples acerca da história, foi-lhes permitido visitar, livremente, a biblioteca. Assim, como uma das crianças, 

durante a semana, teria de apresentar uma lengalenga, pediu-me ajuda para encontrar uma. De seguida, juntamente com algumas das crianças, li 

algumas lengalengas, tendo a criança escolhido a da “Menina bonita”, recolhida por Luísa Ducla Soares. 

Depois, voltámos à escola, as crianças fizeram a higiene e almoçaram. Durante a tarde, conversámos sobre a ida à biblioteca e a Educadora 

distribuiu a cada menino um trabalho que exigia a apresentação de respostas às questões seguintes: “Onde fomos?”, “O que fizemos?”, 

“Gostaram?”, “Se sim, do que mais gostaram?”. 

Após lancharem, alguns deles começaram a atividade a que foi dado o nome de “Os animais distraídos”, no âmbito da qual tinham de fazer 

a correspondência da cabeça de cada animal com os seus respetivos pés. Esses animais tinham sido escolhidos, pelas crianças, para a construção 

do livro didático-sensorial Os animais da selva e do mar. Outras preferiram usufruir dos cantinhos da sala. 
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Dia 29 de janeiro (quarta-feira): 

 

Neste dia, à chegada das crianças à sala, estas marcaram as presenças e reunimo-nos em grande grupo para cantarmos a música dos bons 

dias. 

De seguida, em continuidade da atividade desenvolvida depois do lanche do dia anterior, feitas as correspondências das cabeças com os pés 

dos animais, as crianças, orientadas pela Educadora Cooperante, dedicaram-se à pintura das representações dos animais.  

Passámos, depois, a dar continuidade ao projeto do livro didático-sensorial. Consoante iam terminando a tarefa orientada pela Educadora 

Cooperante, os alunos começaram a pintar os desenhos dos animais escolhidos e a recortá-los, de maneira a que pudéssemos construir o livro (vide 

fotografias na página seguinte). 

Chegada a hora, fizeram o lanche da manhã e foram para o recreio. Visto que estava um tempo agradável, o recreio realizou-se ar livre.   

 Voltaram para a sala de aula e visualizámos vários vídeos sobre os animais escolhidos pelas crianças para serem utilizados e explorados no 

livro. Posto isto, realizámos uma experiência com bolas de gelatina, a serem utilizadas no livro didático-sensorial, para simular o oceano (vide 

experiência na página posterior à seguinte). 

Após isso, fizeram a higiene e dirigimo-nos para o refeitório, onde distribuí, juntamente com a Auxiliar e a Educadora Cooperante, o almoço. 

No final, como era habitual, enquanto eu e a Educadora Cooperante almoçávamos, a Auxiliar acompanhava as crianças no recreio. 

De regresso à sala, reunimo-nos em grande grupo e cada criança partilhou a informação que tinha sobre o animal que escolhera para figurar 

no livro didático-sensorial: os textos das crianças ficariam registados no livro. Depois de recolhidos os dados, a Educadora Cooperante contou a 

história A Bela adormecida, dos irmãos Grimm, uma vez que era um desejo de uma das crianças relativo à semana em curso. 

A atividade relacionada com o livro didático-sensorial permitiu a edificação e o desenvolvimento da competência linguística e da consciência 

linguística através da aquisição de formas linguísticas como selvagem, marinho, fêmea, macho, gnu, gazela, bambolê. 



 

 

164 

 

Além disso, após a pesquisa feita pelas crianças e em conjunto, na sala, estas construíram frases simples e bem estruturadas para descreverem 

o animal que tinham escolhido. Desta forma, além de descreverem as características dos animais, também referiram o tipo de alimentação típico 

de cada um deles.  

[Vide Anexo 14.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

165 

 

Fotografias ilustrativas da atividade de recorte de desenhos de animais pintados pelas crianças: 
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Experiência:  
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Dia 30 de janeiro (quinta-feira): 

 

Acolhidas as crianças de manhã, reunimo-nos em grande grupo e conversámos sobre os animais que iriam ser abordados no livro didático- 

-sensorial. De seguida, continuámos com a construção do livro e algumas crianças ainda estiveram a pintar o desenho do animal escolhido, uma 

vez que estavam atrasadas nos trabalhos orientados pela Educadora Cooperante.  

Depois do lanche da manhã, de irem para o recreio e de feita a higiene, reunimo-nos em grande grupo a pedido da Educadora Cooperante. 

Tal como já foi referido anteriormente, as atividades que planeei eram executadas em função das atividades já planeadas pela Educadora Cooperante 

e, como tal, visto que no dia seguinte o grupo iria apresentar no auditório o seu projeto, treinaram as apresentações. 

No final de almoço, continuámos com a construção do livro: dado que a experiência estava finalizada, recolhemos as bolinhas de gel e 

colocámo-las num saco térmico para as podermos colocar no livro (vide fotografias ilustrativas na página seguinte). Antes de irem lanchar, uma 

das crianças levou para a sala o livro Lumba, o leão, de Elisabet Benet, com tradução para o Português de Mónica Faria de Carvalho, com o intuito 

de mostrar ao grupo o animal escolhido por si para o livro didático-sensorial e de lhe dar a conhecer a respetiva história, que acabou por lhes ser 

contada por mim. 

No final do dia, as crianças fizeram atividades livres, sempre com atenção ao limite permitido de crianças em cada espaço da sala de aula. 
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Resultado da experiência: 
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Dia 31 de janeiro (sexta-feira): 

 

No último dia de estágio na sala dos quatro anos, depois da chegada das crianças à sala, reunimo-nos em grande grupo com o intuito de ouvir 

uma música relaxante, para que as crianças pudessem acalmar. 

De seguida, havendo necessidade de finalizar o livro didático-sensorial, continuámos a construí-lo.  

Chegada a hora, fizeram o lanche da manhã e usufruíram do recreio no espaço de convívio, visto que a temperatura não era favorável a que 

brincassem ao ar livre. 

 Voltaram para a sala de aula, pintaram o mapa das presenças e, correspondendo a uma das atividades planeadas pela Educadora Cooperante, 

recortaram imagens de revistas e folhetos, e colaram-nas em folhas brancas. Algumas das crianças finalizaram, sob minha orientação, o trabalho 

de construção das páginas do livro didático-sensorial por que tinham ficado responsáveis. 

Após isso, fizeram a higiene e dirigimo-nos para o refeitório, onde distribuí, juntamente com a Auxiliar e com a Educadora Cooperante o 

almoço. No final, enquanto eu e a Educadora Cooperante almoçávamos, a Auxiliar acompanhava as crianças no recreio. 

De regresso, à sala, explorámos, em grande grupo, o livro que tínhamos criado (vide fotografias na página seguinte).  
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Fotografias que ilustram o livro didático-sensorial produzido sob o título Os animais da selva e do mar: 
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4. Estratégias de incentivo à participação das famílias no processo educativo 

 

Era meu intuito dar conta de estratégias destinadas a incentivar a participação dos pais no 

processo educativo. Contudo, devido ao pouco tempo de estágio que me foi atribuído, não me 

foi permitido o contacto com os pais.  

Ainda assim, durante as semanas em que estive na sala dos quatro anos, as crianças 

traziam livros de casa sobre os animais, ou seja, sobre o tema do livro didático-sensorial que 

estávamos a construir, quer incentivadas pelos pais, quer por vontade própria. Além disso, 

algumas das crianças, à medida que o livro ia sendo produzido, traziam informações que tinham 

pedido aos pais que pesquisassem em casa. 

 

5. Sobre o recurso didático-sensorial coproduzido  
 

Para a elaboração do livro didático-sensorial em contexto de Educação Pré-Escolar, 

obtive a colaboração das crianças, tal como foi anteriormente planeado. Todavia, como o meu 

tempo de estágio no pré-escolar foi bastante diminuto, em relação àquilo que era previsível, 

devido ao facto de ter estado anteriormente em contexto de Creche e, além disso, pelo facto de 

que a Educadora Cooperante ter atividades previamente planeadas para as semanas em que eu 

iria estagiar, o livro que construímos não satisfez as minhas intenções iniciais, apesar de me ter 

esforçado para fazer o melhor dentro do que me era permitido.  

Apesar disso, considerei que todas as crianças aderiram de uma forma bastante positiva, 

desde a escolha do tema para o livro até à concretização do mesmo. Tanto é que, desde o 

primeiro dia em que conversámos em explorar o tema dos animais da selva e do mar, elas 

levavam para a sala livros sobre animais, brinquedos de animais, folhas impressas com 

informações sobre os animais, imagens das diferentes famílias de animais, entre outros. 

Para a construção do livro didático-sensorial, utilizámos o papel Eva para a base das 

páginas, depois constituídas com diversos materiais, como é o caso de rolhas de cortiça, animais 

de plástico e animais de papel pintados e desenhados pelas crianças, algodão para imitar as 

nuvens, conchas e estrelas-do-mar, folhas de plástico a imitar as folhas das árvores, folhas de 

trigo, bolas de esferovite, um balão para imitar uma baleia com olhos de plástico. 

No decurso da exploração do livro didático-sensorial, verifiquei que as crianças fizeram 

a aquisição de novas formas linguísticas, tendo percebido, por exemplo, os termos fêmea e 
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macho, criaram frases e obtiveram conhecimento dos habitat e da forma de alimentação dos 

animais escolhidos. 
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6. Conclusões. 
 

A minha prática de estágio em contexto de Educação Pré-Escolar, mais precisamente, na 

sala dos quatro anos, foi bem-sucedida e, portanto, positiva.  

O estágio que realizei neste contexto ficou aquém do que tencionava, não só pela 

dificuldade com que me deparei para cumprir o meu projeto, como pelo tempo que me foi 

cedido para o meu estágio.  

Durante as duas semanas de estágio efetivo, consegui criar uma ligação enorme com as 

crianças e senti-me bastante bem acolhida, não só pela Educadora Cooperante, como pelas 

Auxiliares. 

No desenvolvimento da minha atividade, enquanto estagiária, fui ativa em todos os 

momentos do grupo, muito pelo facto de uma das Auxiliares não estar presente por motivos 

pessoais, o que me permitiu interagir, ainda mais, com as crianças e ajudá-las. 

No decorrer das atividades, existiam alguns comportamentos menos bons por parte de 

algumas crianças, sendo um dos alunos especialmente irrequieto. Posso concluir, porém, que 

foram educados e que, na generalidade, se portaram adequadamente. 

Relativamente ao meu projeto, o tempo para a realização do livro didático-sensorial foi 

muito curto; porém, consegui criá-lo juntamente com as crianças. Fizemos uma experiência que 

durou dois dias, com que o grupo de crianças se comprometeu, pois tinha a preocupação 

constante de verificar se já estava finalizada ou não. Utilizei os materiais que me foram pedidos 

pelas crianças, tendo adaptado alguns deles a outras vertentes. E mantive as frases que criaram. 

A exploração do livro didático-sensorial é uma mais-valia para o desenvolvimento 

cognitivo e da linguagem. Destacam-se a aquisição de unidades mínimas de significado 

aparentemente desconhecidas para as crianças e, além disso, o entusiasmo na utilização dos 

materiais.  

Uma das minhas preocupações nesta faixa etária foi fazer uma boa articulação entre a 

produção material do livro e a criação de texto.  
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Capítulo IV 
 

1. Contextualização da Prática de Ensino Supervisionada no 1.º Ciclo do Ensino Básico.  
 

Nesta parte do relatório, apresento a descrição e os resultados da Prática de Ensino 

Supervisionada em Contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico, assim como a caracterização do 

meio, da instituição, da turma que tive a meu cargo. Dou a conhecer, também, o Guião 

Pedagógico Semanal, os Planos Semanais e os Planos Diários. 

 

1.1. Caracterização do meio. 

 
O Estágio em contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico realizou-se em Vila Real. 

Particularmente, o Estágio cuja realização se previa nesse contexto desenvolveu-se 

numa turma do 3.º Ano da Escola JI/ EB n.º 3 de Vila Real (Corgo). 

 

 

Figura 20- Mapa de localização do meio. 
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1.2. Caracterização da instituição 
 

Essa vertente do Estágio – em contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico – realizou-se na 

Escola JI/ EB n.º 3 de Vila Real (Corgo), que se encontra, ecograficamente, no centro da cidade 

de Vila Real. Situa-se na freguesia de Vila Real, nomeadamente no Bairro dos Ferreiros, na 

marem direita do rio Corgo. Pertence ao Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão (AEDC), 

constituído por um total de quarenta e nove edifícios escolares, que acolhem dois mil e 

setecentos e setenta e nove alunos:  

 

O AEDC tem-se constituído, na comunidade, como polo dinamizador da cultura científica, artística (na 

vertente erudita e popular) e desportiva, como elo de ligação entre a população de diferentes escalões 

etários, como mediador na proteção aos mais carenciados, tendo como principal objetivo a procura de 

caminhos para a excelência. Organiza clubes e oficinas extraescolares de Educação para a Arte, Música, 

Defesa do Ambiente, Línguas, Desporto e possui também unidades para a intervenção precoce e uma 

unidade de multideficiência. Dá relevo e tem tradição em candidaturas bem-sucedidas, como o Programa 

Eco-Escolas, e-Twinning e Erasmus +. (AEDC, [s.d.]a: 6.) 

 

A escola do Corgo foi remodelada (2014) e dispõe de serviços de Jardim de Infância e de 

1.º Ciclo do Ensino Básico, com duas turmas de Jardim de Infância e uma turma de cada ano 

diferente do 1.º Ciclo de escolaridade. 

Dispõe de uma cantina, onde se realizam almoços e lanches da manhã e da tarde, de uma 

sala polivalente, para atividades de acolhimento e prolongamento de horário bem como para 

lecionação ou proferimento de palestras, de uma sala multiusos, onde se podem fazer atividades 

experimentais ou de pesquisa, de biblioteca e de uma sala de professores. 

O rés do chão do edifício inclui duas salas para a Educação Pré-Escolar, dois quartos de 

banho equipados para crianças, um para as meninas e outro para os meninos, uma cantina e 

uma sala polivalente. 

O primeiro andar do edifício contém quatro salas para o 1.º Ciclo, uma sala de reprografia, 

dois quartos de banho, um para as meninas e outro para os meninos, dois quartos de banho para 

os adultos, uma arrecadação onde se guarda algum material escolar, uma arrecadação para os 

funcionários guardarem o material de limpeza, uma sala de multiusos, para os trabalhos de 

grupo, equipada com mesas organizadas para esse fim, bem como com computadores, livros e 

outros materiais didáticos, e, por fim, uma sala de professores. 
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Relativamente ao exterior do edifício, dispõe de um recinto com uma área coberta para 

os alunos se abrigarem, em caso de estar mau tempo, tem um parque para as crianças se 

divertirem na hora do recreio, com baloiços, espaços livres, cestos de basquetebol e um campo 

de jogos coberto. 

 

 

Figura 21- Mapa de localização da instituição. 
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1.3. Caracterização da turma de Estágio 
 

A turma era constituída por vinte e sete alunos, sendo doze do sexo masculino e quinze 

do sexo feminino, com idades compreendidas entre os oito e os nove anos.  

Nesta turma, a Professora Cooperante promovia a capacidade de raciocínio e a discussão 

dos conteúdos, envolvendo, proactivamente, os alunos na aprendizagem, por meio da utilização 

da Metodologia de Trabalho de Projeto1. 

 

A Metodologia do Trabalho de Projecto, centrando-se na pesquisa temática no terreno e/ou na resolução 

de problemas, pretende introduzir uma dinâmica integradora e de síntese entre a teoria e a prática. A teoria 

decorre directamente da prática, tal como esta daquela, num processo interactivo, não havendo separação 

entre o saber e o saber fazer (Leite & Santos, 2004: 1). 

 

 Os alunos tinham um papel ativo na sua aprendizagem, privilegiando-se a análise crítica 

individual e a consequente autoavaliação, que implicava que cada aluno fosse capaz de 

reconhecer as suas fragilidades e de desenvolver ações conscientes, de modo a poder ultrapassá- 

-las. Os resultados de aprendizagem eram melhores e mais duradouros. Assim, os alunos, ao 

tentarem encontrar uma solução para um problema, organizavam-se em grupos de trabalho e 

desenvolviam um processo de aprendizagem, muito provavelmente, diferente daquele que seria 

o percurso estipulado por um processo de ensino-aprendizagem centrado no professor. 

Este método promove a interdisciplinaridade educativa pelas ligações que é possível 

estabelecer entre as diversas áreas curriculares, disciplinares ou não disciplinares. De tal modo 

que as Tecnologias de Informação e Comunicação acabam por «contribuir fortemente para [a] 

renovação da estrutura [da] ecologia cognitiva e organizacional da educação e da escola» (Silva 

& Gomes, 2003: 3), sendo os computadores considerados como ferramentas que se encontram 

ao serviço dos alunos e que os ajudam a criar um novo contexto de aprendizagem. Possibilita-

-se uma maior flexibilidade e transdisciplinaridade na abordagem de temáticas e na realização 

de percursos autónomos de aprendizagem, a partir do acesso direto a fontes de informação e, 

portanto, ao conhecimento da diversidade cultural do mundo. 

 
1 A Metodologia de Trabalho de Projeto é uma abordagem pedagógica que «tem as suas raízes nas teorias do filósofo, psicólogo e pedagogo 
americano John Dewey e no movimento da Escola Nova de que foi impulsionador. Em 1925, no seu livro Experiência e Natureza, Dewey 
propõe um currículo baseado na função educativa da experiência e centrado na criança e nas suas naturais necessidades de pesquisa. […] A 
sua concepção cognitivista da aprendizagem defende: o papel activo do sujeito na construção do saber; a importância dos processos e métodos 
de aquisição de conhecimentos em detrimento dos produtos e dos objetivos a atingir; a relação entre os pensamentos, os sentimentos, as 
percepções e as emoções; o exercício de uma reflexão ecológica; a pedagogia de projecto como metodologia do “aprender fazendo”» (Leite & 
Santos, 2004: 2). 



 

 

189 

 

A internet tornou-se um recurso fundamental no acesso a informações e na divulgação 

dos resultados conseguidos, através da aplicação ClassDojo da Turma. 

A aplicação ClassDojo utilizava-se na sala de aula. Ela permitia que os alunos 

adquirissem pontos quando adotassem comportamentos positivos e realizassem trabalhos bem 

classificados ou perdessem pontos na ausência ou falta deles. Sempre que se utilizava a referida 

ClassDojo, os encarregados de educação dos alunos, que também estavam implicados na 

aplicação, recebiam notificações, ficando a conhecer, na hora, as razões pelas quais haviam sido 

retirados ou acrescentados pontos aos seus educandos, o que, para nós, era uma mais-valia, 

visto que, sempre que a Professora Cooperante atribuía pontos, os alunos se apercebiam disso, 

pelo som que emitia a aplicação, e, caso estivessem desatentos ou a fazer barulho na sala de 

aula, mudavam de postura imediatamente. 

A turma integrava alunos referenciados e alunos que precisavam de tomar medicação. 

Um dos alunos necessitava de terapia ocupacional, mas o seu encarregado de educação não 

reconhecia nem aceitava essa necessidade. Duas das alunas tinham, duas vezes por semana, 

durante uma hora, Educação Especial e uma das alunas usufruía de medidas específicas para a 

dislexia. Além disto, dois dos alunos faziam terapia da fala. 

Relativamente ao comportamento em sala de aula, os alunos eram disciplinados e 

educados, o que se pôde constatar em todos os momentos de aula, mesmo quando se requeria a 

sua adaptação a contextos novos e diversificados. Além disso, sempre que se levantavam para 

realizar qualquer tarefa, arrumavam a cadeira corretamente, bem como a sua mesa de trabalho, 

tal como verificámos na semana de integração.  

Durante as atividades letivas, cada aluno foi responsável por algum tipo de tarefa, como, 

por exemplo, pela distribuição dos materiais (feita por três alunos), pelo registo do plano do 

dia, pela distribuição de fichas, pela distribuição de leite (feita por dois alunos) ou até pelo 

preenchimento da ficha de requisições da biblioteca da sala de aula. Todos eles tinham 

consciência da importância da sua tarefa para o normal funcionamento da aula. Estas tarefas 

tornaram-nos cidadãos mais críticos e mais respeitadores de todos e de cada um.  

Avaliavam as tarefas ao fim de cada mês, para que, no início do mês seguinte, se fizesse 

novamente a distribuição das tarefas, de forma voluntária ou através de nomeação. Recorria-se 

a carimbos com smiles ou com autocolantes, a fim de parabenizar os alunos que tivessem feito 

os trabalhos corretamente, e incentivavam-se os que não os tivessem feito. Assim, o emoji verde 

era para quem fizesse corretamente os trabalhos, o amarelo, para quem deveria pensar melhor 

e o vermelho, para quem não tivesse feito os trabalhos. 
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Realizavam-se assembleias de turma, para os alunos debaterem os problemas da turma. 

Em cada uma dessas assembleias, contavam com um presidente e com um secretário para lavrar 

a ata correspondente.  

Considerámos a turma dinamizada no que toca a assuntos relacionados com a preservação 

do ambiente, tanto mais que elegiam um(a) administrador(a) de resíduos, isto é, um(a) aluno(a) 

que tinha de verificar os resíduos que os colegas levavam para a escola e atribuir-lhes pontos 

na ClassDojo. 

De um modo geral, a turma revelou-se muito acessível e produtiva, mesmo em contexto 

de aula a distância. O desenvolvimento foi bastante positivo, tendo alunos empenhados e 

motivados. Eram observadores, questionadores, interessados em novos desafios, mostrando 

bastante envolvimento e curiosidade nas diferentes tarefas propostas, diariamente, na 

plataforma Microsoft TEAMS, e eram compreensivos no que dizia respeito aos problemas que 

surgiam no decurso da aula síncrona devido a falhas de internet, ou até mesmo por causa da 

sobrecarga da plataforma.  

Sabendo que o que distingue os alunos são os diferentes ritmos de trabalho, diferentes 

maneiras de lidar com situações do quotidiano, a atenção, a concentração e os hábitos de estudo, 

há que dizer que foi, precisamente, a falta de atenção por parte de alguns deles que lhes não 

permitiu progredir no cumprimento de algumas tarefas propostas nem obter sucesso nos 

trabalhos a realizar no final da aula.  

Apesar do distanciamento causado pela pandemia de Covid-19, a relação entre eles 

continuou muito boa. Não obstante algumas vezes se terem desentendido, existiu uma relação 

de interajuda, amizade e compreensão entre a maioria dos alunos da turma. Relativamente à 

relação dos alunos com a Professora e a Auxiliar, é de referir que existiu um enorme respeito 

de ambas as partes, tendo todos cooperado. 

De acordo com a avaliação diagnóstica feita, verificou-se que alguns alunos na turma 

apresentavam problemas comportamentais e, portanto, dificuldade de cumprimento de regras. 

Três alunas foram encaminhadas para a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação e 

Inclusão (EMAEI), tendo uma das alunas ficado sob medidas seletivas apresentadas através do 

relatório Técnico-Pedagógico elaborado, ao invés das restantes, que usufruíram de medidas 

universais. 

A turma participou em diversos projetos que foram lançados por entidades externas à 

escola e cuja avaliação foi atempadamente enviada ao respetivo coordenador do Plano Anual 

de Atividades (PAA). 
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Em relação ao tempo educativo, devido à pandemia que ainda atravessamos, os alunos 

guiavam-se pelo Guião Semanal que era colocado na plataforma todos os domingos, por volta 

das 20h, e pelos planos diários que eram disponibilizados na mesma plataforma, diariamente, 

entre as 8h e as 8h30. Além disso, tinham o horário de ‘#Estudo em Casa de segunda a sexta’ 

(vide Figura 22, abaixo), em que podiam identificar as disciplinas a que deviam assistir nos 

diferentes dias da semana, em função do ano de escolaridade que frequentassem.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, a carga horária semanal era distribuída da seguinte forma: 

Segunda-feira: 

➢ Português; 

➢ Matemática; 

➢ Aula Síncrona. 

Terça-feira: 

➢ Educação Artística; 

➢ Estudo do Meio e Cidadania; 

➢ Educação Física; 

➢ Aula Síncrona. 

 

Figura 22- Horário do Estudo Em Casa. 
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Quarta-feira:  

➢ Português; 

➢ Matemática; 

➢ Aula Síncrona. 

 

Quinta-feira: 

➢ Educação Artística; 

➢ Hora da Leitura; 

➢ Estudo do Meio; 

 

Sexta-feira: 

➢ Inglês. 

 

1.4. Caracterização do contexto social, cultural e familiar de cada criança 

 
No que se refere ao agregado familiar dos alunos, podemos referir que a faixa etária dos 

pais das crianças se encontrava compreendida entre os 33 e os 45 anos.  

Em média, cada agregado familiar era constituído por quatro pessoas: quatro incluíam 

filhos únicos, dezasseis tinham dois filhos e sete tinham mais do que dois filhos. 

Em relação às habilitações literárias dos pais, de acordo com a documentação fornecida 

pela Professora Cooperante, eram, maioritariamente, detentores de uma Licenciatura. 

Os pais participavam ativamente no processo de ensino-aprendizagem: não estavam 

apenas atentos à aplicação ClassDojo, como também se envolviam nos projetos e campeonatos 

em que os filhos participavam. 
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1.5. Apresentação do Projeto Curricular 

 

A turma do 3.º Ano da Escola JI/ EB n.º 3 de Vila Real (Corgo) que tive a meu cargo 

durante o Estágio efetuado no 1.º Ciclo do Ensino Básico foi a única a participar, em vista da 

pandemia de Covid-19, no projeto “Histórias Ajudaris” (de âmbito nacional), de que a E.B.1 

Corgo foi um dos organismos promotores, tendo tido, como um dos objetivos a alcançar, 

precisamente o enriquecimento linguístico (AEDC, [s.d.]b: 72). A turma participou, ainda, em 

outros projetos desenvolvidos em articulação com o Projeto Educativo do estabelecimento de 

ensino.  

O Relatório do Plano Anual de Atividades referente a 2019-2020 do Agrupamento de 

Escolas Diogo Cão refere, no cômputo geral das escolas que abrange, a concretização de 69 

projetos, entre os quais estiveram os seguintes, cujas oportunidades incluíam o enriquecimento 

cultural e linguístico: “Comemorar efemérides” (de âmbito regional) (AEDC, [s.d.]b: 32); o 

“PNL – Plano Nacional de Leitura” (de âmbito nacional) (AEDC, [s.d.]b: 32); “Navegar com a 

biblioteca escolar (de âmbito regional) (AEDC, [s.d.]b: 33); “Histórias lidas/contadas” (de 

âmbito local, mas não concluído) (AEDC, [s.d.]b: 35); “Família/espaço + na escola” (de âmbito 

local) (AEDC, [s.d.]b: 36); “Educação em Ciência: atividades experimentais, visitas e projetos” 

(de âmbito local) (AEDC, [s.d.]b: 36); “Viajar e Descobrir” (de âmbito nacional) (AEDC, 

[s.d.]b: 37); “À descoberta do meio local” (de âmbito local), cuja concretização foi 

condicionada pelas circunstâncias da pandemia de Covid-19 (AEDC, [s.d.]b: 40); “Saberes e 

Sabores - pequenos chefs” (de âmbito local) (AEDC, [s.d.]b: 45); “Eco-Escolas” (de âmbito 

nacional), de concretização igualmente condicionada pelas circunstâncias da pandemia (AEDC, 

[s.d.]b: 49); “‘Rato da Biblioteca’ da Fundação Vox Populi” (de âmbito nacional), interrompido 

devido às circunstâncias pandémicas (AEDC, [s.d.]b: 51); “NEPSO - Fundação Vox Populi” 

(de âmbito nacional), interrompido pelas mesmas razões (AEDC, [s.d.]b: 51); JAP –Junior 

Achievement Portugal” (de âmbito local) (AEDC, [s.d.]b: 53); “Ler e escrever para bem 

aprender” (de âmbito local) (AEDC, [s.d.]b: 69). 

 

 

 

 

 



 

 

194 

 

2. Descrição das atividades de planificação e de lecionação no âmbito da disciplina de 

Português 

 

Neste item, apresento os Guiões Pedagógicos Semanais, os Planos Semanais e os Planos 

Diários, seguidos da descrição das atividades realizadas. Apresento, ainda, reflexões relativas 

ao cumprimento das atividades que me foram distribuídas. 

A lecionação decorreu durante oito semanas, mais precisamente, durante dia e meio de 

cada semana.  

No início de cada uma dessas semanas, a Professora Cooperante divulgava, junto dos 

alunos, na plataforma Microsoft TEAMS, ao final da tarde de domingo, o Guião Pedagógico 

Semanal.  

Cada Plano Diário era publicado por mim durante a manhã do dia em causa, mais 

exatamente, entre as 8:00h e as 8:30h, para orientar os alunos nas tarefas a realizar durante o 

dia. 

As fotografias comprovativas da realização das atividades foram tiradas a distância.   
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2.1. Guião Pedagógico Semanal (25 a 29 de maio de 2020) e Plano Semanal (25 a 27 de maio de 2020) 

 

O Guião Pedagógico Semanal e o Plano Semanal foram realizados juntamente com a Professora Cooperante e com a colega de Estágio. Cada 

estagiária estava responsável por uma disciplina, havendo, no entanto, uma delas que era trabalhada em conjunto. As disciplinas destinadas à 

lecionação eram trabalhadas em alternância, para que cada uma das estagiárias tivesse a oportunidade de desenvolver conhecimentos e aplicar 

estratégias de forma autónoma.  

Note-se que as estagiárias eram responsáveis pelas aulas síncronas durante três dias da semana, estando os outros dois dias à responsabilidade 

da Professora Cooperante.  

Apresento, a seguir, o primeiro Guião Pedagógico Semanal realizado, bem como o respetivo Plano Semanal. 
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2.1.1. Plano Diário 

 

O Plano Diário correspondente à disciplina que me era atribuída era colocado antecipadamente na plataforma Microsoft TEAMS, mais 

exatamente, na secção dos materiais da aula, com o intuito de orientar os alunos durante o seu dia escolar. Começavam por copiar o Plano para o 

caderno diário, para que o fossem seguindo na aplicação dos conteúdos planeados para esse dia. Por fim, em cada aula síncrona, os alunos, para 

além das atividades mencionadas anteriormente, tinham de registar o estado do tempo daquele dia e, também, tinham de registar o elogio do dia.  

Abaixo, segue o primeiro Plano Diário efetuado. 
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Vila Real, 26 de maio de 2020 (terça-feira) 

 

Plano do dia 

Registo do plano do dia. 

Preenchimento do tempo e elogio do dia. 

#EstudoEmCasa. 

Registo. 

Realização da tarefa de português. 

Ligação à plataforma TEAMS. 

Banda desenhada. 

Redução e expansão de frases. 

Visualização de uma apresentação em PowerPoint sobre a banda desenhada. 

 

Tempo: [Estado do tempo meteorológico a preencher pelo aluno.] 

 

Elogio do dia: [A preencher pelo aluno.] 
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2.1.1.1. Descrição das atividades26 

 

26 de maio de 2020 (terça-feira): 

 

Na semana já identificada, o meu dia de responsabilização individual realizou-se à terça-feira. Neste dia, abordei o Português, mais 

precisamente, a banda desenhada, conteúdo previsto no Guião Pedagógico Semanal enviado aos alunos no final da tarde do dia 24, domingo. 

Durante a manhã, dei a conhecer o plano do dia, para que, além de cumprirem a tarefa que lhes tinha proposto, as alunos pudessem ter 

presentes as restantes tarefas a realizar. Em casa, tinham de copiar o referido plano para o caderno e de me enviar uma fotografia, por meio da 

plataforma, como prova de que o tinham feito. Dava o devido retorno a cada envio, através da apreciação do trabalho realizado. Quanto àqueles 

que não me remetessem o requerido, fazia questão de lhes dirigir algumas palavras de incentivo. 

Na hora da aula síncrona, a distância, reunimo-nos na plataforma Microsoft TEAMS para dar início à sessão. Para o bom sucesso da mesma, 

os alunos cumpriam algumas regras, como ligar o microfone apenas na sua vez de falar, pedir para falar e estar com atenção. 

Nesta aula, comecei por fazer a revisão dos temas tratados no âmbito do Programa de #Estudo em Casa. Depois, trabalhei a banda desenhada, 

recorrendo ao PowerPoint para explicar os conteúdos a abordar, nomeadamente, os relativos às características da Banda Desenhada, o que incluía 

o conhecimento dos tipos de balões existentes.  

Relativamente à língua portuguesa, podemos dizer que os discentes trabalharam o léxico, tendo obtido conhecimento do significado de 

unidades linguísticas, como tira, vinheta e prancha, de uma área de significação estruturadora de um determinado campo conceptual, bem como a 

sintaxe, havendo incidido na redução e na expansão de frases. Neste último âmbito, dominaram a articulação de um grupo nominal com um grupo 

 
26 A realização das atividades foi condicionada pelas circunstâncias da pandemia de Covid-19. 
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verbal, em associação com o fenómeno da concordância, em função da necessidade de uso de uma determinada “pessoa gramatical” e de uma 

eventual marca de “plural”, de acordo com uma determinada intenção de comunicação. 

No final da aula, os alunos fizeram, com sucesso, um exercício relacionado com a referida expansão e redução de frases. 

Neste dia, considerei que os alunos tinham conseguido compreender os contéudos abordados, uma vez que realizaram a tarefa sem 

dificuldades e também souberam responder com precisão às perguntas que fui colocando à medida que fornecia informação acerca da banda 

desenhada. 

A média de tempo gasto na aula síncrona rondou as duas horas, tendo sido os primeiros vinte minutos reservados à descrição, por cada 

criança, do tempo que se fazia sentir na localidade em que estivesse.  

Quanto ao elogio do dia, era frequente as crianças mencionarem o seguinte: “Respeito as regras da plataforma Teams” e “Estou atento e 

concentrado”. 

[Vide Apêndice 5.] 

 

 

 

2.2. Guião Pedagógico Semanal (22 a 26 de junho de 2020)27   

 

A realização deste plano foi feita nos termos indicados anteriormente, apresentando-se abaixo. 

 

 
27 Não foi apresentado o Plano Semanal, por indicação da Professora Cooperante. 
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2.2.1. Plano Diário (25 de junho de 2020) 

 

 

Vila Real, 25 de junho de 2020 (quinta-feira) 

 

Plano do dia 

Registo do plano do dia. 

Preenchimento do tempo e elogio do dia. 

#EstudoEmCasa. 

Registo. 

Realização da tarefa de Expressões. 

Ligação à plataforma TEAMS. 

Livro: “Um acordar diferente”. 

Visualização de um vídeo sobre o livro. 

Apresentação em PowerPoint. 

Autoavaliação.  

 

Tempo: [Estado do tempo meteorológico a preencher pelo aluno.] 

 

Elogio do dia: [A preencher pelo aluno.] 
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2.2.1.1. Descrição das atividades 

 

25 de junho de 2020 (quinta-feira): 

 

Nesta semana, participei na realização do Guião Pedagógico Semanal e fiz o Plano Diário, exceto o Plano Semanal, uma vez que a Professora 

Cooperante destinou a útima semana de aulas ao tratamento dos temas a desenvolver, pelas estagiárias, no âmbito dos seus Relatórios de Estágio, 

em consonância com os Projetos apresentados ao Conselho Científico da Escola de Ciências Humanas e Sociais da Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro. Excecionalmente, nesta semana, as nossas atividades de Estágio realizaram-se de quarta-feira a sexta-feira. 

Na manhã do dia da aula que estava prevista, após os alunos terem, em casa, transcrito o Plano Diário para o caderno, propus que fizessem 

uma tarefa relativa ao tema que iria abordar na aula síncrona. Para esta atividade, os alunos tiveram de escrever qual era o maior desejo que tinham 

perante a situação que estávamos a viver, e de o ilustrar. 

Posto isto, depois de assistirem à emissão televisiva, por meio da RTP2, de #Estudo em Casa, demos inicio à nossa aula síncrona. Logo no 

início, cada criança deu conta das características do tempo meteorológico na localidade em que estava a assistir à aula. 

Nesta aula síncrona, na sequência do que era feito em aulas anteriores, comecei por fazer uma revisão dos conteúdos abordados no âmbito 

do Programa de #Estudo em Casa, não só para perceber se os alunos tinham efetivamente assistido ao Programa, como também para averiguar da 

aprendizagem por eles obtida.  

Seguidamente, dei início à exploração do livro didático-sensorial sobre a Covid-19, através da apresentação de um vídeo. Depois de 

visualizado, dialogámos acerca do conteúdo abordado no livro e apresentei diapositivos em PowerPoint, de maneira a desenvolver a informação. 

Por meio desses diapositivos, foram trabalhados os conceitos dos termos vírus, sintoma, doença e organismo, associados à SARS-CoV-2, de 

maneira a promover, simultaneamente, a consciencialização da necessidade de todos nos protegermos. Para além disso, aproveitando esta atividade, 
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trabalhei alguns conteúdos de gramática, nomeadamente, a noção tradicional de classe de palavras – por meio do substantivo pandemia, do adjetivo 

doente e do verbo adoecer – e, inevitavelmente, alguns elementos significativos mínimos (presos) usados na chamada formação de palavras, a 

saber, prefixos e sufixos. Tiveram, ainda, a oportunidade de construir frases complexas. 

Os alunos participaram ativamente no decorrer da aula, tendo demonstrado já um certo conhecimento sobre o tema  da Covid-19. Considero, 

aliás, que esta atividade desencadeou um grande interesse nos alunos, tendo sido bem-sucedida. No entanto, alguns conceitos científicos mais 

complexos tornaram-se de mais difícil compreensão: refiro-me, por exemplo, às definições de nanómetro e célula. Fez-se luz depois de uma 

explicação e de uma apresentação de imagens esclarecedoras. 

É de salientar que a exploração do livro didático-sensorial não foi feita da forma como tinha, previamente, planeado, uma vez que a minha 

intenção seria a contrução e exploração presencial do livro juntamente com os alunos. No entanto, devido à situação de pandemia, o livro teve de 

ser feito a distância e unicamente por mim.  

A aula síncrona durou cerca de duas horas.  

Quanto ao elogio do dia, a generalidade das crianças continuou a referir que respeitava as regras de uso da plataforma Microsoft TEAMS e 

que se mantinha atenta. 

Ainda que pouco ilustrativas, nas páginas seguintes, apresento algumas fotografias comprovativas de algum trabalho feito a distância. 

[Vide Apêndice 6.] 
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3. Do recurso didático-sensorial produzido  
 

Não me tendo sido possível usar material sensorial, como inicialmente pretendido, no 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, embora tivesse tido a intenção de, juntamente com os alunos desse 

ciclo de Ensino Básico, criar um livro-didático sensorial alusivo à pandemia de Covid-19, optei 

por eu própria o produzir, tendo-o apresentado aos discentes por meio de um vídeo e, 

posteriormente, explorado na aula síncrona havida na plataforma Microsoft TEAMS. 

Na construção do livro didático-sensorial, tive como base uma caixa de cartão, tendo as 

páginas sido feitas de cartolina. Fiz uso de materiais alusivos à Pandemia. Assim, a lupa serviu 

o intuito de criar a ideia de que o vírus é invisível a olho nu. A imagem do corpo humano com 

uma bola de algodão maior colocada na representação do tronco e com pompons mais pequenos 

colados em velcro, ao lado desse corpo, destinou-se a que os alunos percebessem que o vírus 

se alastrava logo que se hospedasse no ser humano. No rosto feito com olhos de plástico, com 

um balão a fazer de nariz e com uma boca feita com papel Eva, destacava-se uma máscara de 

proteção, feita de tecido para ser colada em velcro, de maneira a mostrar a importância de ser 

usada para proteger o nariz e a boca. Além disso, utilizei tecido para fazer umas cortinas que 

permitiam apresentar imagens do antes e do depois da pandemia, fechando-se uma janela e 

abrindo-se outra. Depois, o termómetro, as imagens relacionadas com o teste do vírus e, no 

final, a seringa de plástico e o arco-íris feito com escova de cachimbo e algodão davam asas ao 

raciocínio que se pretendia que culminasse com o significado da expressão “vai ficar tudo bem 

(quando encontrada a vacina)”. 

Posto isto, a interação das crianças com o livro didático-sensorial baseou-se na 

observação online. No decurso desse contacto a distância, verifiquei que as crianças tinham 

desenvolvido a sua competência linguística, em vista da aquisição direta ou indireta de formas 

linguísticas relacionadas com, pelo menos, um campo conceptual. 
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Livro didático-sensorial Um acordar diferente 
 
 

➢ Texto escrito: 
 

1. O vírus é diferente de todos os seres vivos. 

2. O vírus necessita de um hospedeiro, alguém que o receba, para que, ao encontrar 

uma célula, a ocupe, desenvolvendo-se e aumentando a sua família. 

3. Para nos protegermos e protegermos os outros, é importante adotar todas as me-

didas de precaução. 

4. O vírus é responsável pelo aparecimento da doença COVID- 

-19, ou seja, doença Coronavírus 19. 

5. A presença do vírus na sociedade fez alterar todo o seu funcionamento. 

6. Há esperança! O aparecimento de uma vacina será a solução. 

 
 

➢ Texto oral da apresentação do livro: 

 
1.ª página: 

- O livro que vos trago é sobre um inimigo invisível a olho nu. Este inimigo chama-se 

vírus. É extremamente pequeno, tão pequeno que apenas é visível ao microscópio. Mede menos 

de 200 nanómetros [nanometros] e tem uma estrutura muito simples.  

O vírus é diferente de todos os seres vivos, porque precisa de um organismo para se poder 

reproduzir. O nosso organismo tem milhões vezes milhões de células; por isso é que o vírus é 

muito perigoso. 

 

2.ª página: 

- Assim, quando invade o organismo, cresce dentro dele, multiplicando-se, o que faz com 

que aumente a sua família. Tal como um balão, quando o vírus enche uma célula de familiares 

seus, rebenta-a, e a sua prole passa a ocupar outras células, prejudicando-as. O funcionamento 

do organismo invadido fica, assim, completamente alterado, podendo vir a ser destruído.  

 

 

 



 

 

214 

 

3.ª página: 

- Por isso, devemos evitar as fontes de transmissão. Há duas formas de transmissão: uma, 

quando gotículas libertadas da boca ou do nariz de alguém atingem diretamente a boca ou o 

nariz de pessoas próximas, sendo inspiradas para os pulmões; outra acontece se tocarmos em 

superfícies ou objetos que possam ter sido contaminados e, depois, tocarmos na nossa boca, 

nariz ou olhos. Portanto, a transmissão só acontece quando existe um contacto próximo com 

uma pessoa infetada. Assim, devemos manter uma distância de dois metros relativamente a 

outra pessoa. O distanciamento é importante para evitar o contágio. Além disso, também é 

importante lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou com desinfetante, proteger boca 

e o nariz por meio do uso de uma máscara, utilizar um lenço de papel ou o antebraço sempre 

que se precisar de tossir ou espirrar, nunca devendo ser usadas as mãos para esse efeito, e evitar 

partilhar qualquer tipo de materiais. O mais correto e seguro é, porém, ficar em casa, porque, 

se o vírus não encontrar um hospedeiro, não se multiplicará. 

 

4.ª página 

- As pessoas começaram por adoecer, com vários sintomas (febre alta, tosse, falta de ar, 

entre outros), tendo-se descoberto que estávamos perante um novo vírus, causador da doença 

COVID-19 e responsável pela pandemia que se vive atualmente.  

 

5.ª página 

- Perante esta situação, várias medidas tiveram de ser tomadas, numa tentativa de fazer 

diminuir a sua transmissão, o que levou à necessidade de as famílias criarem novas rotinas, 

nomeadamente, no que diz respeito à educação e ao ensino, que passaram a ser desenvolvidos 

a distância. Os alunos começaram a ter aulas por meio do computador e/ou da televisão, muitos 

deles acompanhados pelos pais, que tiveram de ficar em casa devido à pandemia.  

 

6.ª página 

- Viveu-se uma imensa agitação nas unidades de saúde, nas quais médicos, enfermeiros, 

auxiliares da ação médica, entre outros, combateram, de forma constante e perseverante, o vírus.  

Contudo, os cientistas rapidamente se juntaram, à procura de uma vacina, que é a única 

forma de prevenção eficaz para pôr fim a toda esta situação.  

Quando a vacina for descoberta, poderemos voltar à nossa vida normal. Se seguirmos 

todas as medidas recomendadas, até à descoberta da vacina, irá ficar tudo bem. 



 

 

215 

 

4. Conclusões 

 

A minha prática de Estágio, em contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico, foi positiva, 

apesar do contratempo. Com efeito, devido à pandemia Covid-19, o Estágio realizou-se a 

distância, o que me afetou sobremaneira, porque entendia que um desempenho eficiente e 

eficaz, enquanto docente, dependia do contacto presencial com as crianças.  

As atividades foram, contudo, bem-sucedidas, dentro dos constrangimentos existentes. 

Ao longo da sua execução, senti algumas dificuldades, uma vez que tinha de utilizar a 

plataforma Microsoft TEAMS, o que me impedia de conseguir controlar alguns dos alunos. 

Optei por incrementar atividades mais dinâmicas, para conseguir prender a atenção dos 

mesmos. 

Relativamente ao meu projeto, neste contexto, a sua consecução ficou muito aquém do 

que pretendia, não só por não me ter sido possível construir o livro didático-sensorial em 

conjunto com os alunos, mas também pelo facto de as crianças não terem explorado de forma 

mais cabal o livro que produzi. 

A exploração do livro didático-sensorial acabou, ainda assim, por ser uma mais-valia no 

processo de ensino-aprendizagem, principalmente pelo momento em que foi explorado, ainda 

que não tenha sido como pretendia. Os alunos puderam refletir, por meio de estímulos 

linguísticos e de estímulos não linguísticos, sobre o facto de estarem a viver uma nova realidade, 

tendo os domínios cognitivo e de realização da sua consciência linguística e os domínios lexical 

e gramatical (designadamente, sintático) da sua competência linguística sido alargados no 

sentido da constituição progressiva de uma competência comunicativa mais eficaz. 
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Considerações finais 

 

Na prática pedagógica que desenvolvi na Nuclisol Jean Piaget, tanto na sala dos dois anos 

como na sala dos quatro anos, foi minha preocupação articular o tema do meu Relatório de 

Estágio com as diferentes atividades a realizar. 

No que se refere à sala dos dois anos, a prática pedagógica era constituída, no essencial, 

por rotinas diárias, em que as atividades incidiam, maioritariamente, em expressões plásticas. 

Contudo, no que diz respeito à construção do livro didático-sensorial, tenho de destacar o facto 

de que foi esta faixa etária que teve um maior envolvimento na sua exploração e 

desenvolvimento, o que me permitiu percecionar o tremendo impacto que o livro teve nas 

crianças que com ele interagiram. Isto, porque, por um lado, lhes permitiu adquirir novas 

unidades mínimas de significado, contribuindo quer para a edificação do domínio afetivo e do 

domínio cognitivo da consciência linguística, quer para a edificação da competência lexical e, 

por outro lado, desencadeou a construção adequada de frases simples – o que, inelutavelmente, 

fortaleceu o meu gosto e apreço especial pelas atividades de Estágio levadas a cabo em contexto 

de Creche. 

Relativamente à sala dos quatro anos, a prática pedagógica nem sempre foi fácil, 

principalmente por estar condicionada a nível temporal. Deste modo, apenas me foi permitido 

desenvolver o tema do Relatório de Estágio (que se baseava, essencialmente, na execução, com 

as crianças, do livro didático-sensorial), a observação das diferentes atividades planeadas pela 

Educadora Cooperante, sem prejuízo da minha participação ativa na concretização das rotinas 

diárias, assim como no auxílio em todas as demais atividades. Aquando da realização do livro 

didático-sensorial, as crianças mostraram-se recetivas a novos conhecimentos e entusiasmadas 

nas diferentes fases da sua construção.  

Não obstante alguns embaraços normais, um triste fado que dificultou – se não mesmo 

impediu – a realização do meu Estágio como pretendido e desejado foi a enfermidade 

pandémica causada pela doença COVID-19. No 1.º Ciclo do Ensino Básico, foram várias as 

limitações com que me deparei, nomeadamente, a dificuldade de exposição, em linha, dos 

conteúdos, por meio da plataforma da Microsoft TEAMS, a falta de concentração dos alunos, os 

problemas técnicos decorrentes do uso das tecnologias (por exemplo, falha de rede) e, por fim, 

a dificuldade de construção do livro didático-sensorial, que pretendia, desde sempre, que fosse 

criado e explorado presencial e juntamente com os alunos, algo que não se veio a proporcionar. 

Em virtude deste impedimento, relevo que não baixámos os braços e, sem nunca desistir, 



 

 

217 

 

construí eu própria o livro, e, usando os meios digitais, numa aula síncrona, dei-o a conhecer e 

a “explorar” às crianças. 

Quanto aos recursos materiais, tanto em contexto de Educação em Creche, como em 

contexto de Educação Pré-escolar, não me deparei com nenhuma dificuldade. Já em contexto 

de 1.º Ciclo do Ensino Básico, encontrei algumas limitações, uma vez que, em algumas 

atividades, por força da conjuntura referida, tive de adaptar a abordagem de conteúdos ao 

método de trabalho a distância. 

Acredito que, com este trabalho, me muni de uma perspetiva sobre a atuação em sala de 

aula diferente daquela que até então tinha recebido em ambiente académico. O contacto com o 

Programa de #Estudo em Casa, veiculado pelo canal 2 da RTP, e a lecionação a distância de 

aulas síncronas foram uma experiência única. Todavia, essas aulas privaram-me de estar em 

contacto físico com as crianças, que é um dos fatores que mais me cativa – a felicidade de os 

ver e de partilhar momentos e conhecimentos. Ainda assim, perante todas as adversidades, 

mormente pandémicas, esforcei-me por fazer o melhor, quer por transmitir às crianças os 

conteúdos programáticos previstos, que me foram sugeridos, quer por lhes dar a conhecer 

aspetos da minha personalidade, em prol da consciencialização da diferença de cada um e da 

importância da aceitação das diferenças na sociabilidade e na socialização. Sempre fui prestável 

em todos os momentos, não só naqueles em que a minha presença e a minha atuação foram 

expressamente pedidas, mas também naqueles em que, de forma ativa, achei necessário ser 

prestável, no sentido de fazer e pautar pela diferença. 

Por fim, reconheço que tenho um longo caminho pela frente, ao longo do qual espero 

continuar a evoluir, não só a nível profissional, como também a nível pessoal, partilhar o 

conhecimento adquirido neste Estágio e, principalmente, espalhar alegria e bem-estar junto de 

todos aqueles que fizeram parte desta minha caminhada: 

 «Aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, 

e levam um pouco de nós.» (Antoine de Saint-Exupéry.) 
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Apêndice 1 

 

Educação em Creche - Planificação 5 -A quinta da Carochinha: 
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Apêndice 2 

 

Educação em Creche - Planificação 7 - Livro didático-sensorial: 
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Apêndice 3 

 

Educação em Creche - Planificação 12 - Corrida de cavalos: 
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Apêndice 4 

 

Educação em Creche - Planificação 16 - Caixa sensorial: 
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Apêndice 5 

1.º Ciclo do Ensino Básico: Planificação 1 
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Apêndice 6 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico – Planificação 2 
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Apêndice 7 

 

Autoavaliação dos alunos feita no final da aula de Português do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico: 
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ANEXOS 
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Anexo 1 

 

Educação em Creche - Planificação 1 - Convites para a festa de S. Martinho: 
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Anexo 2 

 

Educação em Creche - Planificação 2 - “Maria Castanha”: 
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Anexo 3 

 

Educação em Creche – Planificação 3 - Capa do livro da história que adaptámos com o 

objetivo de produzir um livro didático-sensorial:  
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Anexo 4 

 

Educação em Creche - Planificação 3 - Exemplos de desenhos ilustrativos da história A 

Carochinha e o João Ratão: 
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Anexo 5 

 
Educação em Creche - Planificação 4 - Dia Nacional do Pijama: 
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Anexo 6 

 

Educação em Creche - Planificação 6 -As cores: O arco-íris: 
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Anexo 7 

 

Educação em Creche - Planificação 8 - Árvore de Natal: 
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Anexo 8 

 

Educação em Creche - Planificação 9 - Decoração de Natal: 
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Anexo 9 

 

Educação em Creche - Planificação 10 - Pinhas: 
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Anexo 10 

 

Educação em Creche - Planificação 11 - Corpo humano: 
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Anexo 11 

 

Educação em Creche - Planificação 13 - Meia de Natal: 
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Anexo 12 

 

Educação em Creche - Planificação 14 - Decoração de janelas: 
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Anexo 13 

 

Educação em Creche - Planificação 15 - Linhas montessorianas:  
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Anexo 14 

 

Educação Pré-Escolar - Planificação 3 
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Educação Pré-Escolar -Textos criados pelas crianças sobre os animais escolhidos para a 

produção do livro didático-sensorial: 

 

Leão: 

Vivem na selva 

Têm pelo castanho, uma juba e uma cauda 

Têm os dentes afiados 

Comem zebras, gnus, gazelas e porcos 

 

Girafa: 

Vivem na selva 

Têm um pescoço longo, uma boca, dois corninhos, duas orelhas e uma cauda 

Têm as pernas compridas e altas 

São amarelas e castanhas 

Comem folhas 

 

Zebra: 

Vivem na selva 

São brancas e pretas, às riscas 

Têm quatro patas 

Têm uma cauda 

Comem erva 

 

Elefante: 

Vivem na selva 

São muito grandes 

Têm uma tromba comprida e uma cauda 

Têm quatro patas e são cinzentos 

Lavam-se no rio 

Comem erva, muita erva de uma vez 

Bebem água 
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Macaco: 

Vivem na selva 

Têm quatro patas 

Saltam nas árvores 

Têm pelo castanho e um rabo 

Comem bananas e amendoins 

 

Golfinhos: 

Vivem no mar 

São cinzentos e também há azuis 

É um animal mamífero, porque bebe leite da mãe 

Dormem de uma forma muito estranha, com um olho aberto e outro fechado 

Têm barbatanas 

Saltam no bambole 

Nadam muito bem 

Comem lulas, peixes pequeninos e camarões 

 

Peixes: 

Vivem no mar 

O peixe chama-se espadarte 

Têm umas barbatanas grandes e coloridas 

São muito rápidos e chegam a sair fora de água 

Comem peixes e lulas 

 

Tubarão: 

Vivem no mar 

São muito grandes, brancos e azuis 

Têm uma boca grande e uma cauda forte 

Os dentes são de várias formas, grandes e afiados 

Têm barbatanas fortes para nadar muito rápido 

Um focinho alongado 

Nadam debaixo da água 

Comem peixes, lulas, tartarugas e focas 
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Baleias: 

Vivem no mar 

São muito grandes 

Podem ser azuis ou pretas 

Comem peixes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


