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RESUMO  

 

 

A formação de educadores/professores implica que, cada vez mais, estes futuros 

profissionais estejam munidos de um conjunto de instrumentos que lhe possibilitem 

uma melhor interacção com os grupos de crianças com quem irão trabalhar, sendo o 

período de estágio o momento propício para porem em prática os conhecimentos 

adquiridos. Foi com base nestas premissas e face às necessidades ao nível do 

desenvolvimento pessoal e social por nós detectadas no início do estágio nas crianças 

que constituíram a nossa área de intervenção, que nos questionámos sobre a forma como 

as aprendizagens das crianças em espaço educativo são valorizadas, nomeadamente no 

que diz respeito ao seu desenvolvimento pessoal e social, quando se recorre a 

actividades de animação. Foi neste contexto e como forma de obtermos respostas para 

esta questão inicial, que desenvolvemos o projecto de investigação denominado 

“Animação e desenvolvimento pessoal e social em espaço educativo”, assente numa 

metodologia de investigação-acção, uma abordagem de carácter qualitativo, que se 

orienta para o aperfeiçoamento, mediante a mudança e para a aprendizagem, a partir das 

consequências das mudanças. Pô-lo em prática exigiu conhecer bem o perfil dos grupos 

de crianças, obter uma visão mais ampla sobre a problemática, planificar e desenvolver 

um conjunto de actividades lúdico-educativas que fossem no sentido de conseguirmos 

os objectivos que nos propúnhamos e que, de um modo geral, tinham a ver com o seu 

desenvolvimento pessoal e social. A avaliação final possibilitou-nos concluir que 

desenvolver actividades com recurso a técnicas de animação facilita a aprendizagem e o 

desenvolvimento pessoal e social das crianças, na medida em que estas se sentem mais 

motivadas e por isso se implicam mais nas actividades e na sua relação com o outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

 

The training of teachers and staff implies that, more and more, these future 

professionals are provided with a set of tools that enable them to interact better with 

groups of children, with whom they work, being the probationary period the right 

moment to put in practice the knowledge acquired. It was based on these assumptions 

and needs in terms of personal and social development, detected in early stage in 

children who became our target area that we questioned on how the learning of children 

in the educational space is valued, particularly regarding their personal and social 

development, when appealing for animation activities. In that context, and as a mean to 

obtain answers to this initial question, we developed a research project called 

"Animation and personal and social development in education area", which is based on 

an action-research methodology, an approach of a qualitative nature, which is oriented 

for the improvement through change and to learning from the consequences of change. 

Putting it into practice demanded to know the profile of groups of children, to get a 

broader view on the problem, to plan and develop a set of educational activities that 

were aimed at achieve the objectives that we proposed and, in a general way, had to do 

with their personal and social development. The final evaluation allowed us to conclude 

that developing activities appealing to the use of animation techniques facilitates 

learning, personal and social development of children, to the extent that they feel more 

motivated and therefore implies more in the activities and in their relationship with 

others. 
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INTRODUÇÃO  

 
O presente trabalho é o resultado do estágio I e II realizados no âmbito do 

Mestrado em Educação Pré – Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

A área de intervenção abrangeu no tocante ao estágio I, uma turma de alunos do 

4º ano da Escola Básica de 1º Ciclo de Vila Real nº 2 – “Bairro S. Vicente de Paula” e 

no tocante ao estágio II um grupo de crianças do Jardim-de-Infância S. Vicente de Paula 

n.º1. 

No relatório que agora apresentamos fundamentamos o trabalho desenvolvido, 

através de um conjunto de actividades que visaram essencialmente satisfazer as 

necessidades do público-alvo, as crianças, e que em simultâneo tinham por objectivo 

motivá-las para a aprendizagem, desenvolverem os seus estímulos cognitivos, a 

socialização e a autonomia pessoal. 

Movia-nos uma vontade imensa de conhecer a realidade que é a escola básica e 

o jardim-de-infância, podermos de alguma forma contribuir para o aprendizado das 

crianças em função do diagnóstico de necessidades que inicialmente iríamos realizar e 

conseguirmos com esta investigação/intervenção, que é o estágio, uma melhor 

preparação para o nosso desempenho profissional futuro. Estávamos também desejosas 

de saber se estaríamos suficientemente preparadas para nos responsabilizarmos por cada 

um destes dois grupos de crianças, o que só o tempo viria a confirmar ou não e 

sabíamos que tínhamos pela frente um processo de procura indagação e questionamento, 

que esperávamos levar até ao fim com resultados positivos para ambas as partes, as 

crianças e nós próprias. O diagnóstico de necessidades que no início do estágio levámos 

a cabo possibilitou detectarmos as necessidades das crianças ao nível do seu 

desenvolvimento pessoal e social, o que nos levou a questionar “De que forma as 

aprendizagens das crianças em espaço educativo são valorizadas, nomeadamente no que 

diz respeito ao seu desenvolvimento pessoal e social, quando se recorre a actividades de 

animação? Foi portanto com base nesta questão inicial que levámos por diante o 

projecto de investigação como forma de conseguirmos respostas para ela.  

O trabalho está dividido em cinco capítulos, e neles procuramos dar conta do 

que foi esta nossa intervenção ao nível do estágio. No primeiro tratamos do 

enquadramento contextual, no segundo tratamos da fundamentação metodológica, no 
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terceiro procedemos ao enquadramento teórico da problemática do estágio, no quarto 

tratamos do trabalho escolar e no quinto analisamos o processo avaliativo, seguindo-se a 

este último capítulo a conclusão. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

____________________________________________________________________________ 

ENQUADRAMENTO CONTEXTUAL 
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1. A INTEGRAÇÃO NO CONTEXTO DO ESTÁGIO: A PROBLEMÁTICA DA 

INVESTIGAÇÃO/INTERVENÇÃO  

 
Sempre pensámos o estágio como o culminar de um processo de aprendizagem que nos 

dá a conhecer a validade da nossa preparação anterior. Não são pois de admirar os temores que 

inicialmente se apoderaram de nós, mas que com o decurso do mesmo, com perseverança, 

trabalho e organização se foram dissipando. 

A nossa integração no contexto do estágio foi de curiosidade e questionamento 

constante. A primeira fase dessa integração, que denominamos de “Formação/Integração” 

exigiu que conhecesse-mos as instalações quer da escola básica, quer do Jardim-de-Infância, a 

recolha de documentação sobre a sua dinâmica e funcionamento, contactos com os diferentes 

elementos, observação, pesquisa bibliográfica, leituras diversas. Seguiu-se a fase de 

“Diagnóstico” em que procedemos à caracterização dos grupos de crianças, através de 

conversas informais e observação directa não participante, nomeadamente das aulas, a fase da 

“Implementação” das actividades seleccionadas em função do diagnóstico das necessidades e 

por último a fase de “Avaliação” através da observação directa participante, conversas 

informais, registos das actividades, registos foto-videográficos, fichas de avaliação formativa, 

listas de verificação, portefólios, reuniões com a educadora e professora e reuniões semanais 

com as crianças do pré-escolar. 

Na fase de diagnóstico pudemos aperceber-nos das necessidades quer dos alunos do 

ensino básico, quer do pré-escolar ao nível da formação pessoal e social. Desta forma sem 

descurar as outras áreas, pensámos e acreditámos que a melhor forma de desenvolver nas 

crianças atitudes e valores seria através do recurso a actividades e estratégias de animação 

diversificadas, nas quais as crianças se pudessem implicar através de uma participação activa, 

pois era nossa convicção que desta forma conseguiríamos aprendizagens significativas por 

parte das crianças. 
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2. MEIO ENVOLVENTE/ LOCALIZAÇÃO 

 

O facto de a criança, ao entrar para a escola ou jardim, ser já portadora de 

conhecimentos, competências, valores e atitudes adquiridos e desenvolvidos no seu meio físico 

e social e, ao mesmo tempo, ser já agente transformador desse mesmo meio, revela a 

importância de conhecer o meio envolvente. Assim, o meio físico e social envolvente à criança 

deve constituir o quadro de fundo no qual e a partir do qual é possível fundamentar as 

actividades escolares no 1º ciclo e no pré-escolar. Deste modo, é importante que o 

professor/educador reflicta sobre o enorme potencial do meio envolvente na educação das 

crianças, conceba e implemente metodologias que permitam tirar o máximo proveito da 

realidade envolvente à criança como fonte de recursos e espaço de experimentação facilitadores 

do seu desenvolvimento cognitivo – afectivo. Para isso a escola necessita fazer recolha de 

informação sobre o meio envolvente que dê pistas sobre possíveis ligações entre a escola e o 

meio. Dessa forma e segundo Zabalza (1997: 73) questões como “com que tipo de instituições, 

empresas, colectividades, etc. podemos contactar para as implicar no nosso processo 

educativo? (através da programação de visitas, de ajudas para realizar alguma investigação a 

nível de escola ou de turma, etc.) ” são essenciais para podermos criar essas ligações. 

O ensino é proporcionado na escola mas ultrapassa a própria aula para incrementar 

visitas de estudo, exposições, contacto com associações culturais da zona, etc. (Zabalza, 1997). 

Segundo as Orientações Curriculares para a Educação Pré - Escolar “O meio social 

envolvente – localidade ou localidades de onde provêm as crianças que frequentam um 

determinado estabelecimento de educação pré – escolar, a própria inserção geográfica deste 

estabelecimento – tem também influência, embora indirecta, na educação das crianças” 

(Ministério da Educação, 1997a: 33). Desta forma, é necessário um conhecimento do contexto 

físico e sócio – cultural, ou seja, do meio no qual se inserem as crianças e a instituição, uma 

vez que é fundamental para que a estruturação espacio – temporal tenha significado para as 

crianças. Segundo Oliveira Formosinho (1996: 82), 

 

 As crianças que observamos não são ilhas isoladas. Pertencem a uma família, a uma 

comunidade, a uma sociedade e a uma cultura. A criança está imersa nesta cultura desde o 

nascimento e mesmo antes dele. Nesta cultura desenvolveram-se explicações sobre o Mundo, o 

Homem e a Vida, desenvolvem-se teorias e instrumentos para apurar a explicação do Mundo; 

construíram-se crenças, costumes e valores; desenvolvem-se sentimentos e comportamentos.  
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Neste sentido, percebemos e sabemos que a criança não chega ao Jardim-de-Infância ou 

à escola do 1º ciclo sem conhecimentos, saberes e experiências, bem pelo contrário, ela traz já 

consigo vivências e saberes que devem ser vistos pelo educador/ professor como um potencial 

a ser aproveitado e desenvolvido. Desta forma, 

 

 (…) a escola infantil é chamada a actuar sobre um sujeito possuidor de uma bagagem de 

experiências prévias que estão marcadas pelo meio familiar e sociocultural de origem, sobre um 

sujeito com um ritmo particular de aprendizagem que é fruto do seu próprio desenvolvimento 

efectivo e, em terceiro lugar, sobre um sujeito dotado de um determinado potencial de 

desenvolvimento (Zabalza, 1992: 69). 

 

Sobre a importância de conhecer o meio, as Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar ainda referem que “ observar cada criança e o grupo para conhecer as suas 

capacidades, interesses e dificuldades, recolher informações sobre o contexto familiar e o meio 

em que as crianças vivem, são práticas necessárias para compreender melhor as características 

das crianças e adequar o processo educativo às suas necessidades.” (Ministério da Educação, 

1997a: 25). Sendo assim, é dever do Educador adaptar a sua conduta às condições concretas do 

meio e das crianças com quem trabalha, devendo haver sempre um intercâmbio permanente de 

recursos, de oportunidades de acção, de experiências, vivências, com as famílias, instituições, 

município, etc. Assim sendo,  

 

A escola infantil é, pois, um espaço de influências multiplamente condicionadas e no qual 

incidem o próprio sujeito (o seu passado experimental, o seu desenvolvimento prévio, o seu 

potencial, o seu ritmo, a sua posição social), a escola como instituição (recursos, currículo, 

concepção pedagógica, o próprio educador) e meio social enquanto co-agente, e, em certa 

medida, mediador, das influências exercidas pela escola (Zabalza, 1992: 69). 

 

Daí que o educador/professor não possa abstrair-se do feedback cultural dado pelas 

crianças e dos seus conhecimentos prévios pois poderão, ou não, condicionar a sua actuação. 

Sendo assim, passamos, de seguida, a fazer uma descrição do meio envolvente das 

instituições em causa. 
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2.1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS1  

Vila Real é cidade, sede de concelho e capital de distrito e está situada a cerca de 450 

metros de altitude, sobre a margem direita do rio Corgo, um dos afluentes do Douro. Os seus 

habitantes, cerca de 25 000, distribuem-se por três freguesias, Nossa Senhora da Conceição, S. 

Dinis e S. Pedro. Dista 115 km do Porto e 435 km de Lisboa. É sede de um município com 

377,08 km² de área e, em 2006, apresentava uma população com 50 423 habitantes. 

O concelho de Vila Real é composto por 30 freguesias, 3 das quais consideradas 

urbanas: Abaças, Adoufe, Andrães, Arroios, Borbela, Campeã, Constantim, Ermida, Folhadela, 

Guiães, Justes, Lamares, Lama de Olo, Lordelo, Mateus, Mondrões, Mouçós, Nogueira, Nossa 

Senhora da Conceição (urbana), Parada de Cunhos, Pena, Quintã, São Dinis (urbana), São 

Pedro (urbana), São Tomé do Castelo, Torgueda, Vale de Nogueiras, Vila Cova, Vila Marim e 

Vilarinho de Samardã. 

 

2.2. HISTÓRIA E MONUMENTOS2  

A região de Vila Real possui indícios de ter sido habitada desde o paleolítico. Vestígios 

de povoamentos posteriores, como o Santuário Rupestre de Panóias, revelam a presença 

romana. Porém com as invasões bárbaras e muçulmanas verifica-se um despovoamento 

gradual. É em 1289, por foral do rei D. Dinis, que é fundada Vila Real de Panóias, que se 

tornará a cidade actual. Com o aumento da população, Vila Real foi nomeada sede de distrito 

em 1835 e ascendeu a cidade em 1925. 

Possui vários monumentos merecedores de registo: a Capela de S. Brás, pequena ermida 

gótica, do século XIV; o Palácio dos Marqueses de Vila Real ou Casa do Arco, de estilo 

manuelino; a casa de Diogo Cão, do século XV; a Sé, mandada construir por D. João I em 

1427, edifício gótico; as igrejas dos Clérigos e da Misericórdia, século XVI, com traçado 

barroco, com influências italianas e a igreja de S. Pedro, construída em 1528 que sofreu 

bastantes remodelações, sendo a mais importante a que lhe deu as feições de estilo barroco; o 

pelourinho. Nas proximidades da cidade podemos encontrar o Solar de Mateus, mandado 

construir, sob a traçada de Nicolau Nasoni, na primeira metade do século XVIII.  

                                                 
1 Fonte: site da Câmara Municipal de Vila Real 
2 Fonte: site da Câmara Municipal de Vila Real e trabalho cedido pela professora cooperante de colegas que 
estagiaram nesta escola 
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Actualmente, Vila Real vive uma fase de crescente desenvolvimento, a nível industrial, 

comercial e dos serviços, com relevo para a saúde, o ensino, o turismo, etc, apresentando-se 

como local de eleição para o investimento externo. 

Na cidade tem-se verificado uma evolução significativa na oferta cultural e recreativa 

que trouxe novo dinamismo à cidade. Esta oferta é proporcionada fundamentalmente pelas 

seguintes instituições e equipamentos3:  

 

Secretaria de Estado da Cultura 

Instituto Português da Juventude 

Instituto Nacional de Desporto 

Arquivo Distrital de Vila Real 

Biblioteca Municipal 

Biblioteca Gulbenkian 

Museus 

Serviços Culturais da UTAD 

Serviços Culturais da CMVR 

Centro Cultural Regional de Vila Real 

Companhia de Teatro Filandorra 

Teatro Municipal de Vila Real 

Conservatório de Música 

Salas de cinema 

Parque Natural do Alvão 

Jardim Botânico da UTAD 

Parque Florestal 

Parque do Corgo 

Associações Humanitárias de Bombeiros 

Complexo de Recreação e Lazer de Codessais 

Pavilhão Gimnodesportivo 

Ginásio Clube de Vila Real 

Clube de Montanhismo 

Clube Orimarão 

Associação Desportiva e Cultural Diogo Cão 

Piscinas Municipais 

 

2.3 ECONOMIA4 

No distrito de Vila Real as principais indústrias são as de curtumes, cerâmica, madeiras 

e produtos alimentares, salientando-se, nesta última, as carnes fumadas. 

As mais importantes produções agrícolas do distrito são: o vinho, o azeite, a castanha, a 

batata, os cereais e a fruta. As encostas da orla direita do Douro fazem parte da chamada 

“região demarcada do Douro”, onde são cultivadas as vinhas das quais se extraem as uvas que 

dão origem ao célebre Vinho do Porto. O distrito de Vila Real também é rico em minérios – 

estanho, chumbo, volfrâmio e ferro, possui, ainda, importantes fontes de água minero-

medicinais, como as de Vidago, Pedras Salgadas, Chaves e Carvalhelhos. Em relação ao 

artesanato, encontramos a albardaria, os bonecos de palha, a cerâmica, o linho, as mantas e os 
                                                 
3 Fonte: Projecto Educativo do Agrupamento 
4 Fonte: trabalho cedido pela professora cooperante de colegas que estagiaram nesta escola 
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curtumes. Típico de Vila Real, o barro preto de Bisalhães, destacando-se a chamada “Bilha dos 

Segredos”, também se destaca o linho de Agarez e a tecelagem.  

 

2.4. TRADIÇÕES E FESTIVIDADES5 

Santo António é o padroeiro da cidade, festeja-se no dia 13 de Junho, dia do feriado 

municipal. Na cidade de Vila Real há muitas tradições e festividades: a festa de São Brás, dias 

2 e 3 de Fevereiro; o São Lázaro, no Domingo anterior ao Domingo de Ramos; as Festas da 

Cidade, que incluem a festa de Santo António; a festa de São Pedro, dias 28 e 29 de Junho, em 

que se realizam a tradicional Feira dos Pucarinhos; a procissão do Corpo de Deus, em Junho; a 

Festa de Nossa Senhora de Almodena a 8 de Setembro; e, por fim, a Festa de Santa Luzia a 13 

de Dezembro. 

 

2.5. CARACTERIZAÇÃO DA FREGUESIA6 

A freguesia de Nossa Senhora da Conceição possui uma área de 3,40 km² e 7846 

habitantes sendo por isso a maior das três freguesias existentes na cidade de Vila Real. É nela 

que se situa o Bairro S. Vicente de Paula. Este bairro é constituído por duas partes distintas 

conhecidas por parte nova, onde se localiza a Escola Básica de 1º Ciclo de Vila Real nº 2 e a 

parte velha, onde se localiza o Jardim-de-Infância S. Vicente de Paula 1,mais precisamente na 

Rua Stuart Carvalhais. Estas duas instituições pertencem à rede pública e fazem parte do 

Agrupamento Vertical de Escolas, Diogo Cão. 

O bairro nasceu a seguir à II Guerra Mundial, entre 1947 e 1950, sendo destinado 

fundamentalmente a famílias carenciadas e surgiu como consequência natural do crescimento 

populacional da cidade de Vila Real. Este crescimento verificou-se de forma geral mas, 

fundamentalmente, em relação às classes mais pobres, surgindo a necessidade de, a partir de 

1945, alojar grande parte dessas famílias e de encontrar o melhor local para o fazer. Optaram, 

então, pelo monte de Arcabuzado, na parte norte da cidade, junto à capela do Santo Soldado. 

Sendo o Padroeiro dos Pobres S. Vicente de Paula, o Bairro ficou assim conhecido por este 

mesmo nome.  

O facto do Jardim-de-Infância S. Vicente de Paula 1 e da Escola Básica de 1º Ciclo de 

Vila Real nº 2 se encontrarem inseridos na cidade de Vila Real significa que muitos dos 

                                                 
5 Fonte: trabalho cedido pela professora cooperante de colegas que estagiaram nesta escola 
6 Fonte: trabalho cedido pela professora cooperante de colegas que estagiaram nesta escola 
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recursos enumerados poderão ser explorados pelas crianças. Poderão, por exemplo, ser 

realizadas visitas à Biblioteca Municipal, a Museus, a teatros, à conservatória de Música, à sede 

do Parque Natural do Alvão, ao Jardim Botânico da UTAD, ao Parque Florestal, ao Parque do 

Corgo e à Associação Humanitária de Bombeiros, poderão frequentar o Ginásio Clube de Vila 

Real (é lá que as crianças do pré-escolar realizam actividades como ginástica e karaté) e as 

Piscinas Municipais, poderão ir ao cinema e poderão, também, usufruir de serviços culturais da 

UTAD e da CMVR. Para além destes recursos, o Agrupamento tem, também, parcerias com 

diversas instituições e organismos, como a Câmara Municipal de Vila Real, que comparticipa 

nos custos das instalações da Piscina Municipal e na cedência de transportes para as visitas de 

estudo locais e como existe um protocolo entre a Câmara e o Teatro Filandorra, o Agrupamento 

usufrui regularmente de espectáculos de cariz pedagógico; o Instituto Nacional de Desporto 

que participa nos custos das instalações do Pavilhão Desportivo; o Instituto Português da 

Juventude que cede ao Agrupamento espaços, equipamentos e recursos humanos; o Arquivo 

distrital participa na cedência de espaços para a realização de iniciativas de carácter cultural; o 

Museu de Numismática e Arqueologia que organiza regularmente exposições temporárias e os 

seus serviços educativos fazem apresentações multimédia direccionadas aos programas 

curriculares e visitas guiadas à cidade; o Regimento de Infantaria 13/ GNR/ PSP que colaboram 

nas iniciativas do Agrupamento através da cedência de espaços, equipamentos e recursos 

humanos e promovendo, também, acções de sensibilização para as crianças; o Parque Natural 

do Alvão através da dinamização de projectos e convidando as escolas a participar; e, por fim, 

a Associação Desportiva e Cultural Diogo Cão que presta à comunidade educativa serviços de 

carácter desportivo através do funcionamento de escolas de formação de futebol e 

Basquetebol.7 Infelizmente, e devido ao plano de contingência elaborado pelo Agrupamento 

deste Jardim-de-Infância, por consequência da gripe A, não é permitido sair do Jardim-de-

Infância, o que significa que poucos destes recursos enumerados poderão ser explorados com 

as crianças do pré-escolar este ano lectivo. 

 

2.6. INSTITUIÇÕES SOCIAIS8 

No Bairro S. Vicente Paula existem algumas instituições sociais, das quais se destacam:  

                                                 
7 Fonte: Projecto Educativo de 2001 - 2007 do Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão 
8 Fonte: Jornal LER MAIS – Uma viagem aos lugares de memória das Freguesias do Concelho de Vila Real 
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 “O Bugalho”, associação cultural de ocupação dos tempos livres, fundada em 1986. 

Actualmente funciona apenas para ocupação dos tempos livres para idosos, tendo já 

funcionado para crianças; 

 Rancho Folclórico de Vila Real – fundado em 1982 é constituído por crianças e 

adultos; 

 Associação Juvenil Cultural e Recreativa “O Cantaréu” – “Pirralhos” – é um grupo 

que realiza, entre outras actividades, o teatro, a dança, o jazz e o folclore; 

 Grupo Cultural Recreativo infantil “Os Vicentinos” – foi fundado em 1980. Escola 

de música de cavaquinhos, viola e banjo, atletismo, ginástica, grupo de cantares, teatro, 

jogos populares, etc., foram muitas das actividades desenvolvidas e que ocuparam 

dezenas de jovens. Foi de os “Os Vicentinos” que nasceu o hino do Bairro S. Vicente de 

Paula. Hoje o grupo está inactivo.  

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ESCOLA BÁSICA 

 
A Escola Básica do 1º Ciclo de Vila Real nº 2 é um estabelecimento de ensino público 

pertencente ao Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão. Este Agrupamento é constituído 

por um estabelecimento de ensino de 2º e 3º ciclos, 25 estabelecimentos de ensino do 1º ciclo e 

23 jardins-de-infância. 

A escola funciona num edifício tipo P3, possui dois pisos com três salas cada um, 

quatro casas de banho comuns a professores e alunos, uma sala de arrumos e uma cantina que é 

partilhada pelos alunos da escola e do jardim-de-infância. Como a cantina é usada por estas 

duas valências, 1º ciclo e jardim-de-infância, os almoços são servidos às 12h00 para as crianças 

do jardim-de-infância e às 13h00 para as crianças do 1º ciclo. 

O gabinete do director, a sala dos professores e a sala polivalente neste momento 

funcionam em contentores uma vez que a escola se encontra em obras. Estas obras 

prejudicaram muito, durante todo o ano lectivo, o funcionamento das actividades lectivas. 

Durante o tempo de chuva, caía água dentro da sala, foi necessário afastar as mesas dos alunos 

de alguns locais para que não se molhassem e foi também necessário colocarem-se baldes para 

apanhar a água. Havia muita poluição sonora por parte das máquinas e dos homens que se 

encontravam nas obras da escola, levando a que os alunos se cansassem muito durante as aulas, 

era preciso falar-se muito alto para que nos ouvissem e para que fossem ouvidos. Foram 

realmente momentos muito difíceis e que perturbaram imenso o bom funcionamento das aulas.  
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Os alunos perderam imenso com estas obras, uma vez que a escola possuía um 

polivalente que era usado para desenvolver as actividades das Expressões (Motora e Plástica) 

sendo ainda utilizado pelos alunos durante o recreio, nos dias em que chovia e por causa das 

obras esse espaço deixou de existir e, em dias de chuva, as crianças não tinham para onde ir nos 

intervalos, permanecendo nas salas de aula. A escola tinha ainda uma biblioteca/ mediateca que 

possuía, para além de livros, televisão, vídeo, aparelhagem, retroprojector e projector de slides. 

Este espaço tinha um professor permanente que acompanhava os alunos nas suas visitas, mas 

infelizmente este foi outro dos espaços que as obras também derrubaram. Os livros e vídeos 

foram deslocados para o gabinete do director, encontram-se lá expostos e à disposição das 

crianças mas os alunos já não se deslocam tanto para os irem ler e ver, como faziam quando 

ainda havia biblioteca. Não só o espaço interior ficou a perder com estas obras como, também, 

o espaço exterior. A escola tinha um recreio bastante grande, com equipamentos lúdicos como 

baloiços e balizas, que neste momento foi ocupado com os contentores, ficando uma pequena 

parte do espaço para as crianças. Os equipamentos lúdicos também foram retirados. 

A escola colocou em funcionamento alguns espaços de apoio, situados nas entradas das 

salas de aula e nos corredores, que estão a ser utilizados no Apoio ao estudo, sendo que as 

docentes não têm mais nenhum espaço disponível. Estes espaços contêm algumas mesas e 

alguns armários. O facto de se encontrarem nos corredores e em frente às salas de aula há 

sempre pessoas a passar nos corredores e muito barulho, o que faz com que estas aulas nem 

sempre sejam proveitosas e não beneficiem os alunos tanto quanto seria desejado. 

Como forma de superar esta situação, sempre que possível, estas aulas realizavam-se na 

sala polivalente, com muito mais condições para o bom funcionamento da aula. Um dia da 

semana o Apoio ao estudo era realizado nos Vicentinos, local onde se encontrava o antigo 

Grupo Cultural Recreativo infantil “Os Vicentinos” e onde, neste momento, as crianças têm 

expressão (musical e plástica) e inglês. Num campo ao lado de “Os Vicentinos” os alunos 

praticam expressão motora.  

A sala onde realizámos o estágio está localizada no 1º andar do edifício. Não possui as 

dimensões necessárias para o número de alunos que a frequentam, o que causa algum problema 

de mobilidade e dificulta a realização de algumas actividades, nomeadamente as que se 

relacionam com a expressão dramática, plástica e motora, uma vez que são actividades que 

necessitam de bastante espaço para a sua realização. É uma sala com boa luminosidade, pois 

para além da existência de iluminação artificial por várias lâmpadas fluorescentes, existem 

também várias janelas de grandes dimensões. Porém, este aspecto acaba também por ser 

prejudicial porque impede a visão dos alunos para o quadro, o qual, por este motivo, era pouco 
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utilizado. No sentido de contrariar esta situação, nós, estagiárias, resolvemos colocar plásticos 

pretos nas janelas, uma vez que as cortinas que tinham sido colocadas eram brancas e não 

tinham o efeito desejado. Com os plásticos nas janelas, pudemos voltar a utilizar mais vezes o 

quadro. 

No que diz respeito à temperatura, esta sala é muito quente uma vez que o sol incide 

directamente nas janelas durante todo o dia, o que prejudica muito as actividades lectivas, pois 

com tanto calor, os alunos têm perdas de concentração. 

 

3.1. TIPO DE INSTITUIÇÃO E A SUA ORGANIZAÇÃO INTERNA 

(REGULAMENTO INTERNO) 

Neste ponto pretendemos dar a conhecer o funcionamento da Escola Básica de 1º Ciclo 

de Vila Real nº 2. Para o efeito, faremos referência à gestão/ direcção, aos horários praticados, 

ao número de professores e pessoal auxiliar, ao número de crianças, de salas, de valências e, 

por fim, às rotinas institucionais, ou seja, às actividades desenvolvidas em comum pelos 

diferentes grupos do agrupamento. 

 

3.1.1. GESTÃO/ DIRECÇÃO 

Segundo o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, agrupamento 

a que pertence a Escola Básica de 1º Ciclo de Vila Real nº 2, “a administração e gestão do 

agrupamento são asseguradas por órgãos próprios, os quais devem orientar a sua acção, 

segundo os princípios fixados na Lei e neste Regulamento” (Regulamento Interno, 2009:12). 

Assim sendo, os órgãos de administração e gestão do agrupamento são os seguintes: o 

Conselho Geral, o Director, o Conselho Pedagógico e o Conselho Administrativo. 

O Conselho Geral, composto por 21 elementos (sete representantes do pessoal docente, 

cinco dos pais e encarregados de educação, dois do pessoal não docente, três da autarquia, três 

das actividades de carácter económico, social, cultural e científico e um dos alunos do ensino 

secundário), é o órgão de direcção responsável pela definição das linhas orientadoras da 

actividade do agrupamento. É o Conselho Geral que elege o Director, aprova o projecto 

educativo, aprova o regulamento interno do agrupamento, aprova o plano anual de actividades, 

etc. 

O Director é o órgão de administração e gestão do agrupamento nas áreas cultural, 

administrativa, pedagógica, financeira e patrimonial. Existe ainda um subdirector e três 

adjuntos. O mandato do director tem a duração de 4 anos. 
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O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação 

educativa do agrupamento designadamente nos domínios pedagógico-didáctico, na orientação e 

acompanhamento dos alunos e na formação inicial e contínua do pessoal docente e não 

docente. É constituído pelo Director, o Coordenador do Conselho Docentes do Pré-Escolar, O 

Coordenador do Conselho Docentes do 1º Ciclo, o Coordenador de Departamento de Línguas, 

o Coordenador de Departamento Ciências Sociais e Humanas, o Coordenador de Departamento 

Matemática e Ciências Experimentais, o Coordenador de Departamento de Expressões, o 

Coordenador do Plano Anual de Actividades, o Representante de Educação Especial, o 

Coordenador da Biblioteca Escolar, o Coordenador do 2º Ciclo, o Coordenador do 3º ciclo, o 

Coordenador das Ofertas Formativas, o Representante do pessoal não docente e o 

Representante dos Pais/Encarregados de Educação do Agrupamento. Compete ao Conselho 

Pedagógico elaborar a proposta do projecto educativo, apresentar propostas para a elaboração 

do regulamento interno e do plano anual de actividades, etc. 

Por fim, o Conselho Administrativo é o órgão que toma as decisões em matéria 

administrativo-financeira do agrupamento de escolas. É constituído pelo Director, que preside, 

o subdirector ou adjunto do director e o chefe dos serviços de administração escolar. Compete 

ao Conselho administrativo aprovar o projecto de orçamento anual, elaborar o relatório de 

contas de gerência, autorizar a realização de despesas e o respectivo pagamento, etc. 

Em cada escola com três ou mais docentes em exercício efectivo de funções, como é o 

caso da escola em causa, há lugar à designação de um coordenador. Este é designado pelo 

director, de entre os professores em exercício efectivo de funções na escola. O mandato do 

coordenador tem a duração de 4 anos. Como esta escola tem um número superior a 150 

crianças, o coordenador tem direito, além do suplemento remuneratório, a uma redução de 80% 

da componente lectiva do horário de trabalho semanal, prestando o serviço lectivo restante em 

regime de apoio educativo. 

 

3.1.2. HORÁRIOS PRATICADOS 

No 1º ciclo a componente lectiva tem a duração de vinte e cinco horas semanais, 

distribuídas por cinco dias. 

Pelo facto das instalações não possuírem espaço suficiente para o número de alunos da 

escola, não há possibilidades da escola funcionar em regime normal. Deste modo, as 

actividades são organizadas em regime duplo, com um turno de manhã e outro de tarde. A 
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nossa turma pertence ao turno da manhã, começando as actividades lectivas às 8:00h e 

terminando às 13:00h. O intervalo é realizado entre as 10:30h e as 11:00h. 

É durante a tarde que estes alunos frequentam as actividades extra-curriculares. 

3.1.3. CORPO DOCENTE/ PESSOAL AUXILIAR 

Nesta escola, existem doze professores com turma. Seis professores leccionam no 

horário da manhã e os outros 6 no horário da tarde. Há ainda mais dois professores que dão 

apoio educativo aos alunos. Estes professores são bastante importantes na medida em que dão 

apoio aos alunos com mais dificuldades de aprendizagens. 

Relativamente ao pessoal auxiliar, nesta escola existem cinco Auxiliares de Acção 

Educativa. 

 

3.1.4. NÚMERO DE CRIANÇAS/SALAS/IDADES/ «GRAUS DE ENSINO» 

Frequentam esta escola, com seis salas de aula, duzentas e setenta e seis crianças com 

idades compreendidas entre os seis e os dez anos de idade.  

As crianças do Jardim-de-Infância frequentam o mesmo espaço que os alunos da escola 

básica mas não pertencem ao mesmo estabelecimento de ensino, a escola tem um código e o 

Jardim-de-Infância outro. 

 

3.1.5. ROTINAS INSTITUCIONAIS E/OU PROJECTO EDUCATIVO DA 

INSTITUIÇÃO/ PROJECTO CURRICULAR DE ESCOLA 

As rotinas institucionais, ou seja, as actividades desenvolvidas em comum pelos 

diferentes grupos do agrupamento, são apenas as que se encontram no plano anual de 

actividades, as actividades de enriquecimento curricular, ou seja, aquelas que dizem respeito às 

comemorações de datas festivas como, por exemplo, o dia da árvore, etc. As actividades são 

desenvolvidas no edifício do agrupamento e todas as escolas encaminham para lá os seus 

alunos a fim de participarem nas actividades.  

 

3.2. O ESPAÇO E MATERIAIS EDUCATIVOS  

Sendo o espaço e os materiais educativos de extrema importância para um bom 

funcionamento da actividade educativa, referiremos de seguida, qual a importância da sala de 

aula para o processo de ensino e aprendizagem e as características da sala onde realizámos o 
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estágio no que se refere ao mobiliário, ao armário e gestão dos materiais, aos espaços para 

trabalhos específicos, à caracterização do espaço vertical, ao material pedagógico, à 

organização quer do espaço horizontal quer do espaço vertical, e a outros espaços de 

aprendizagem.  

 

3.2.1. SALA DE AULA - A IMPORTÂNCIA DO ESPAÇO NO PROCESSO DE ENSINO 

APRENDIZAGEM 

O espaço, na sua estruturação e organização, exerce bastante influência sobre as acções 

individuais e interpessoais do professor e alunos. É a distribuição dos alunos no espaço que vai 

regular as relações de poder entre o professor e os alunos. Segundo Carneiro, Leite e Malpique 

(1983) podemos observar essa distribuição e as relações de poder em situações tipo de aulas, a 

aula tradicional e a aula activa. Na aula tradicional, o espaço, a mobilidade, a postura e o tempo 

de palavra são totalmente distintos para o aluno e para o professor. Assim, neste novo tipo de 

aula e no dizer de Carneiro et al. (1983) o professor tem muito mais espaço livre que os alunos, 

pode levantar-se e deslocar-se entre os alunos, senta-se atrás da secretária, olha de cima do 

estrado e é ele que praticamente fala, só ele expõe o saber. Enquanto os alunos estão reduzidos 

à carteira e fila que lhe dá acesso, estão sempre sentados na carteira e só se levantam com 

autorização do professor, vêem de baixo e olham para a frente e apenas respondem a questões 

ou lêem obedecendo a ordens. As interacções entre os alunos existem mas são proibidas.  

A aula activa é bastante diferente da aula tradicional, o espaço das aulas não está 

decidido à partida, depende das situações de aprendizagem, tanto o professor como os alunos 

têm liberdade de movimentos e posturas corporais. Aqui não é só o professor que transmite o 

saber, os alunos adquirem-no, também, através da pesquisa. As interacções são baseadas 

segundo Carneiro et al. (1983) no trabalho de grupo e na especificidade da investigação. A 

forma como o espaço é organizado e o lugar que os alunos ocupam nesse espaço influencia a 

participação dos alunos na aula.  

Segundo um estudo realizado pelo psicólogo Robert Sommer, nas salas de aula em 

forma de ferradura ou de quadrado vazado, a participação é maior nos alunos que se sentam em 

frente do professor, menor nos alunos que se sentam de lado, em relação ao professor e quase 

nula quando se sentam na cadeira ao lado do professor, daí que os alunos evitem esse lugar. No 

que diz respeito às salas com lugares em fila, é opinião de Carneiro et al. (1983), que os alunos 

que se encontram na frente participam mais que os alunos que se encontram nas filas seguintes; 

os alunos que se encontram junto das coxias participam mais do que os alunos de qualquer 
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outra fila, excluindo os da primeira. Verifica-se face ao exposto, que “a participação está 

directamente relacionada com a preferência, a escolha do lugar. (…) No entanto, o contacto 

visual com o animador é um factor importante a ter em conta quando se fala em participação. É 

da fila da frente e ao longo das coxias que se vê bem o animador.” (Carneiro et al., 1983: 112). 

A sala de aula onde foi realizado o nosso estágio do 1º Ciclo, estava organizada em 

forma de U, mas os lugares dos alunos nunca eram fixos, trocavam de lugar todos os dias, era 

rotativo. Não eram sempre os mesmos alunos que ficavam em frente ao professor, havendo 

sempre bastante participação por todos os alunos. Normalmente era esta a disposição da sala 

de aula, mas, em diferentes situações de aprendizagem, as mesas podiam ser mexidas, como, 

por exemplo, no trabalho de grupo. Estes eram quase sempre realizados por cinco elementos e 

juntavam as mesas da forma que achassem necessário para a realização das actividades. “É um 

facto, hoje assumido, que o trabalho de grupo, em certas circunstâncias, é o meio mais eficaz 

para atingir as finalidades das aprendizagens. Considera-se que um grupo de 5 participantes é o 

mais aconselhável” (Carneiro et al., 1983: 114). 

Para que os alunos exprimam os seus sentimentos e sejam criativos, o espaço e o seu 

equipamento deverão responder a essas intenções. O professor deverá tornar o ambiente de 

trabalho mais favorável à criatividade e à aprendizagem (Carneiro et al., 1983).  

Como já foi referido, na aula tradicional é pela distribuição dos alunos no espaço que 

resulta a disciplina. Mas, essa distribuição condiciona as relações de poder entre o professor e 

os alunos. “Libertar os espaços das suas funções hierárquicas é uma atitude que pode levar à 

inovação na relação pedagógica” (Carneiro et al., 1983: 152). A falta de espaço deve também 

levar o professor a procurar outras situações de trabalho, de modo a resultar num processo de 

aprendizagem mais dinâmico e mais adequado (Carneiro et al., 1983). 

A sala onde realizamos o nosso estágio era realmente muito pequena para os vinte e 

cinco alunos. Deste modo, tentámos sempre diversificar estratégias/actividades dentro da sala 

(trabalho individual, a pares, em grupo com modificação do espaço) e fora da sala, ocorrendo 

algumas saídas. 

Do que dissemos, podemos concluir, então, que o espaço tem bastante importância no 

processo de ensino aprendizagem, no que diz respeito à sua estruturação e organização 

influenciando as acções individuais e interpessoais. Assim como, também, interfere na 

comunicação e qualidade de aprendizagem dos alunos. 
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a) Mobiliário para o trabalho das crianças 

As mesas dos alunos são a pares e encontram-se dispostas em forma de U. Há ainda um 

armário para a gestão dos materiais, dois armários com os cadernos e livros das crianças e uma 

mesa com um computador e impressora.  

 

b) Armário e gestão dos materiais 

O armário encontra-se sempre aberto, com materiais do professor e dos alunos, 

individuais e colectivos. Estes são organizados pelos alunos com a professora e encontram-se à 

disposição deles, para apoio ao seu trabalho. Este armário tem, também, sempre bastante 

material escolar à disposição dos alunos como cola, tesouras, folhas, papel de lustro, plasticina, 

papel plastificado de diferentes cores, cartolinas, etc. Neste aspecto, as crianças são favorecidas 

porque, pelo facto do material se encontrar sempre à disposição dos alunos, têm sempre a 

oportunidade, além de usar todo o tipo de material que necessitarem, de poder recorrer sempre 

aos seus dossiers como apoio ao seu trabalho. Este tipo de organização relaciona-se com a 

organização do contexto pedagógico centrado no grupo de alunos com o professor, o 

sociocentrismo. 

 

c) Espaços para trabalhos específicos 

Nesta sala não há espaços para trabalhos específicos, relacionando-se a aprendizagem 

com o contexto pedagógico centrado no professor, no magistercentrismo. Neste aspecto, as 

crianças acabam por ser um pouco prejudicadas, uma vez que os espaços para trabalhos 

específicos facilitam a aprendizagem em diversas áreas do saber. Infelizmente, nesta sala, este 

aspecto não se verifica, não pelo professor não o querer, mas porque as dimensões da sala são 

muito pequenas para os 25 alunos, ocupando as mesas dos alunos praticamente todo espaço não 

dando lugar a espaços específicos. 

 

d) Espaço vertical 

Relativamente às paredes da sala, estas são frequentemente renovadas ao longo do ano e 

encontram-se sempre preenchidas por posters de divulgação de temas/actividades, sempre 

relacionadas directamente com o trabalho a decorrer na aula e por trabalhos realizados pelos 

alunos, renovados com alguma frequência. Neste aspecto, este tipo de organização do espaço 

vertical da sala relaciona-se com o contexto pedagógico centrado em cada aluno, o 

pedocentrismo.  
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e) Material de apoio pedagógico 

Esta sala de aula está equipada com um computador ligado à Internet e uma impressora 

que os alunos utilizam quando necessário e com a autorização da Professora. Este recurso 

deveria ser muito mais utilizado do que realmente é, uma vez que os alunos praticamente só 

escrevem o sumário e raramente é utilizado para pesquisa ou para se familiarizarem mais com o 

computador. Visto ser este o recurso que cada vez mais vai ser indispensável ao dia-a-dia 

destes alunos, deveria ser mais explorado.  

Possui ainda variadíssimo material de matemática como ábacos, geoplanos, sólidos 

geométricos e material Cuisinaire. Este material não se encontra na sala de aula, está guardado 

num armário só com materiais da escola mas sempre que é necessária a sua utilização, recorre-

se a esse armário. 

Esta escola possui variadíssimo material das Ciências, praticamente todo o necessário 

para qualquer tipo de experiências material e que foi bastante usado por toda a turma. Neste 

aspecto a escola é realmente rica em recursos relacionados com as Ciências. Este material 

também não se encontra na sala de aula em causa, mas sempre que era preciso estava 

disponível. 

Além do material da escola, também utilizámos material do CREA, Centro de Recursos 

de Ensino-Aprendizagem, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que dá apoio aos 

alunos da mesma ao nível de material de apoio educativo. Além de todo este material de apoio 

já mencionado nós também construímos alguns recursos educativos que depois ficaram na 

escola. 

 

f) Sua organização, quer no que respeita ao espaço horizontal, quer no espaço vertical 

Relativamente ao espaço horizontal, como já referi, as mesas são a pares e encontram-se 

dispostas em forma de U. No centro desse “U” estão mais três mesas. Apesar desta disposição 

das mesas, os alunos não se encontram sempre nos mesmos lugares, vão rodando de forma a 

estarem todos com diferentes colegas para permitir a socialização entre todos, para que não 

haja distanciamentos entre eles. Para além disso permite também um maior controlo da turma, 

visto que desta forma os alunos estão mais calmos e atentos. 

Esta sala é relativamente pequena para os 25 alunos e houve a necessidade de se 

colocarem as mesas nesta posição para haver mais espaço de manobra. Esta organização do 

espaço foi decidida pela professora, o que não significa que se não possa alterar em função do 

trabalho e das actividades a realizar (em fila, em grupos, outros).  
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No que diz respeito ao espaço vertical e como a sala é partilhada com a turma da tarde, 

só uma parte deste espaço está disponível para esta turma, o que leva a que haja dificuldade em 

afixar todos os trabalhos dos alunos, uma vez que as paredes estão sempre cheias. No entanto, 

como este espaço estava sempre a ser renovado conseguimos ter todos os trabalhos dos alunos 

expostos.  

 

g) Outros espaços de aprendizagem 

Este ano, por causa das obras, as crianças foram muito prejudicadas, uma vez que a 

escola possuía biblioteca/ mediateca e um polivalente onde se realizavam as actividades de 

expressão motora e plástica e, que foram derrubados. Para tentar remediar essa situação, as 

actividades de expressão motora passaram a ser realizadas num campo ao lado de “Os 

Vicentinos”, local onde se realizam as outras Expressões (musical, plástica e dramática), o 

Inglês e o Apoio ao estudo. O campo tem boas condições mas nos dias de sol a realização das 

actividades é muito difícil porque é muito calor para os alunos e o sol incide directamente no 

campo, dificultando até a visão das crianças. O espaço “Os Vicentinos” não tem boas 

condições, é um local muito húmido, com um cheiro muito intenso a mofo.   

 

4. A INSTITUIÇÃO JARDIM-DE-INFÂNCIA 

 

Uma vez conhecida a caracterização da instituição da escola básica, procedemos agora à 

caracterização da instituição Jardim-de-Infância. Começamos por fazer referência aos 

documentos orientadores que a regem (Projecto Educativo, Regulamento Interno, Projecto 

Curricular de Estabelecimento e Plano Anual de Actividades), referiremos de seguida a sua 

organização interna, a caracterização global do edifício e a caracterização dos espaços mais 

frequentados pelas crianças. 

 

4.1. DOCUMENTOS ORIENTADORES 

O Jardim-de-Infância S. Vicente de Paula 1 é uma instituição da Rede Pública do 

Ministério da Educação e pertence ao Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão. Este 

Agrupamento encontra-se neste momento a construir um novo Projecto Educativo, um 

documento, 
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(…) que orienta a acção educativa, que esclarece o porquê e para quê das actividades escolares, 

que diagnostica os problemas reais e os seus contextos, que exige a participação crítica e criativa 

(…) da generalidade dos actores, que prevê e identifica os recursos necessários de forma realista 

(…) e que sabe o que avaliar, para quê, como e quando (Alves in Almeida, 1998: 32).  

 

  Um documento que tem um, 

 

(…) carácter pedagógico que, elaborado com a participação da comunidade educativa, 

estabelece a identidade própria de cada escola através da adequação do quadro legal em vigor 

à sua situação concreta, apresenta a missão da escola, o modelo geral de organização e os 

objectivos pretendidos pela instituição e, enquanto instrumento de gestão, é ponto de 

referência orientador na coerência e unidade da acção educativa. (Costa in Homem, 1998: 12) 

 

Pode assim perceber-se por esta última definição, que um Projecto Educativo prevê a 

participação de toda a comunidade escolar, ou seja, a participação dos educadores e 

professores, dos alunos, dos pais e restante comunidade educativa, na sua construção, pois só 

assim, se estará de facto perante um verdadeiro Projecto Educativo. Nele deverá constar: 

 

(…) em primeiro lugar, a missão do estabelecimento educativo, ou seja, a sua filosofia e grandes 

finalidades. Essa filosofia será o reflexo dos princípios e valores fundamentais e comuns à 

comunidade escolar, ligados eles a uma determinada concepção de homem, de educação, de 

infância, de aprendizagem e de desenvolvimento. Em nenhuma situação ela se pode separar, 

também, da realidade física e cultural da escola (Homem, 1998: 13). 

 

O Projecto Educativo que se articula com outros documentos importante como o 

Projecto Curricular de Estabelecimento, o Plano Anual de Actividades e o Regulamento Interno 

contribui, 

(…) para globalizar a acção Educativa da escola, obrigando a pensar a escola como um todo, 

exigindo um esforço permanente em termos de articulação e coerência entre as várias 

actividades desenvolvidas; justifica-se pela necessidade de racionalizar recursos; o PE permite a 

integração de projectos individuais e de grupo; finalmente, permite desenvolver práticas de 

avaliação do funcionamento da escola, com o objectivo de melhorar o seu funcionamento 

(Almeida, 1998: 33). 

 

Todos os documentos mencionados estão presentes no Agrupamento de Escola. O 

Regulamento Interno “especifica a dinâmica da própria escola, a sua estrutura organizativa e 

seu modo de gestão” (Castro in Almeida, 1998: 33) e “clarifica regras de funcionamento e 
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ajuda no processo de execução ou implementação do projecto educativo” (Almeida, 1998: 33). 

Segundo o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Diogo Cão “a administração e 

gestão do agrupamento são asseguradas por órgãos próprios, os quais devem orientar a sua 

acção, segundo os princípios fixados na Lei e neste Regulamento” (2009: 12). Assim sendo, os 

órgãos de administração e gestão do agrupamento são os seguintes: o Conselho Geral, o 

Director, o Conselho Pedagógico e o Conselho Administrativo. 

O Conselho Geral, composto por 21 elementos (sete representantes do pessoal docente, 

cinco dos pais e encarregados de educação, dois do pessoal não docente, três da autarquia, três 

das actividades de carácter económico, social, cultural e científico e um dos alunos do ensino 

secundário), é o órgão de direcção responsável pela definição das linhas orientadoras da 

actividade do agrupamento. É o Conselho Geral que elege o Director, aprova o projecto 

educativo, aprova o regulamento interno do agrupamento, aprova o plano anual de actividades, 

etc. 

O Director é o órgão de administração e gestão do agrupamento nas áreas cultural, 

administrativa, pedagógica, financeira e patrimonial. Existe ainda um subdirector e três 

adjuntos. O mandato do director tem a duração de 4 anos. 

O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação 

educativa do agrupamento designadamente nos domínios pedagógico-didáctico, na orientação e 

acompanhamento dos alunos e na formação inicial e contínua do pessoal docente e não 

docente. É constituído pelo Director, o Coordenador do Conselho Docentes do Pré-Escolar, O 

Coordenador do Conselho Docentes do 1º Ciclo, o Coordenador de Departamento de Línguas, 

o Coordenador de Departamento Ciências Sociais e Humanas, o Coordenador de Departamento 

Matemática e Ciências Experimentais, o Coordenador de Departamento de Expressões, o 

Coordenador do Plano Anual de Actividades, o Representante de Educação Especial, o 

Coordenador da Biblioteca Escolar, o Coordenador do 2º Ciclo, o Coordenador do 3º ciclo, o 

Coordenador das Ofertas Formativas, o Representante do pessoal não docente e o 

Representante dos Pais/Encarregados de Educação do Agrupamento. Compete ao Conselho 

Pedagógico elaborar a proposta do projecto educativo, apresentar propostas para a elaboração 

do regulamento interno e do plano anual de actividades, etc. 

Por fim, o Conselho Administrativo é o órgão que toma as decisões em matéria 

administrativo-financeira do agrupamento de escolas. É constituído pelo Director, que preside, 

o subdirector ou adjunto do director e o chefe dos serviços de administração escolar. Compete 

ao Conselho administrativo aprovar o projecto de orçamento anual, elaborar o relatório de 

contas de gerência, autorizar a realização de despesas e o respectivo pagamento, etc. 
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Em cada escola com três ou mais docentes em exercício efectivo de funções, como é o 

caso do jardim-de-infância em causa, há lugar à designação de um coordenador. Este é 

designado pelo director, de entre os professores em exercício efectivo de funções na escola. O 

mandato do coordenador tem a duração de 4 anos. Como este Jardim-de-Infância tem um 

número inferior a 150 crianças, o coordenador tem direito ao suplemento remuneratório mas 

não tem direito à redução de 80% da componente lectiva do horário de trabalho semanal. 

Como neste momento, o Projecto Educativo do Agrupamento se encontra em 

construção, a criação dos projectos já existentes, basearam-se no Projecto TEIP (Território 

Educativo de Intervenção Prioritária). Segundo Barbieri os TEIP, 

 

(…) criados em 1996 pelo Ministério da Educação constituem-se como uma medida de política 

educativa que prescreve uma intervenção num determinado espaço geográfico, administrativo e 

social de combate aos problemas de exclusão social e exclusão escolar que supõe uma política 

de discriminação positiva, valorizando-se o papel dos actores locais e o estabelecimento de 

parcerias enquanto contributo para a criação de condições de igualdade de oportunidades (2003: 

43).  

 

 Este projecto foi criado para apoiar as populações mais carenciadas, melhorar o sucesso 

escolar e educativo dos alunos e angariar mais verbas. Através deste projecto foram colocados 

no Agrupamento um psicólogo, uma assistente social e uma educadora social.9 

Como já referimos este jardim-de-infância possui, um Projecto Curricular de 

Estabelecimento. Este designa-se por «Cidadania + Excelência +» e caracteriza-se por ser “um 

documento definidor das actividades a desenvolver ao longo do ano lectivo no que concerne 

aos seus objectivos, aos meios envolvidos, ao espaço e tempo de realização e avaliação” 

(Projecto Curricular do Jardim-de-Infância S. Vicente Paula 1, 2009-2010: 1). Segundo o 

Projecto Curricular do Jardim-de-Infância S. Vicente Paula 1 o principal objectivo deste 

Projecto é “mobilizar competências nas crianças que lhes permitam questionar o seu meio 

envolvente, os factos e os fenómenos naturais e questionar-se acerca de si mesmas, como seres 

que vivem em sociedade. Queremos igualmente que elas se consciencializem dos 

comportamentos que devem ter face a diversas circunstâncias” (2009-2010: 4). 

O Jardim-de-Infância possui também de acordo com Decreto – Lei n.º 75/2008 de 22 de 

Abril, capítulo II, artigo 9, um documento de planeamento, que define, em função do projecto 

educativo, os objectivos, as formas de organização e de programação das actividades e que 

                                                 
9 Fonte: Educadora Cooperante 
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procede à identificação dos recursos envolvidos e se denomina Plano Anual de Actividades 

(PAA). 

 

 

4.2. ORGANIZAÇÃO INTERNA DO JARDIM-DE-INFÂNCIA 

Neste ponto pretendemos dar a conhecer o funcionamento desta instituição. Para isso, 

faremos referência à gestão/ direcção, ao número de crianças e suas idades, aos critérios 

utilizados para a formação dos grupos de crianças, ao atendimento a pais e encarregados de 

educação, às reuniões de pais e encarregados de educação, à relação com a comunidade, à 

componente de apoio à família (CAF), às rotinas institucionais, ao transporte, ao número de 

docentes e pessoal auxiliar, aos horários praticados e, por fim, às actividades extra-curriculares. 

 

4.2.1.GESTÃO/ DIRECÇÃO 

A gestão e direcção do Jardim-de-Infância de acordo com o que está considerado na lei 

e no Regulamento Interno do Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão são desempenhadas 

pela Educadora Responsável pela direcção do estabelecimento. Cabe ao responsável pela 

direcção do estabelecimento representar o Jardim-de-infância, cumprir as disposições legais e 

regulamentares resolver os casos da sua competência sobre os restantes, convocar e presidir às 

reuniões, incentivar a participação das famílias nas actividades do Jardim-de-infância e 

coordenar a elaboração do Relatório Anual de Actividades.10 

 

4.2.2. NÚMERO DE CRIANÇAS/ IDADES 

Esta instituição funciona apenas como Jardim-de-Infância e é frequentado por 100 

crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 5/6 anos de idade, sendo 39 do sexo 

feminino e 61 do sexo masculino. As 100 crianças estão divididas por 4 salas do Jardim-de-

Infância, estando 25 crianças em cada sala.11 

 

                                                 
10 Fonte: Normas de Funcionamento do Jardim-de-Infância S. Vicente de Paula 1 (2009-2010) cedido pela 
Educadora Cooperante 
11 Fonte: Projecto Curricular do Jardim-de-Infância S. Vicente de Paula 1 (2009-2010) cedido pela Educadora 
Cooperante 
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4.2.3. CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DOS GRUPOS 

Os grupos formados para as diferentes salas são grupos heterogéneos, ou seja, em cada 

sala estão presentes crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 5/6 anos de idade. O 

que se procura fazer em relação à distribuição das crianças pelas salas é colocar o mesmo 

número de crianças com 3, 4, 5 e 6 anos de idade em cada sala, isto é, cada sala tem 

aproximadamente o mesmo número de crianças das diferentes idades para que os grupos 

estejam equilibrados em termos de idade.12 

 

 4.2.4. ATENDIMENTO A PAIS/ ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

O atendimento aos pais é realizado às quartas-feiras das 16h às 16h30min.13 

 

4.2.5. REUNIÕES DE PAIS/ ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

No início do ano lectivo, antes das actividades lectivas começarem, é realizada uma 

reunião de pais. Depois, realiza-se, obrigatoriamente, uma reunião trimestralmente. No entanto, 

sempre que seja necessário, por parte da Educadora ou quando solicitadas pelos pais, são 

realizadas mais reuniões.14 

 

4.2.6. RELAÇÕES COM A COMUNIDADE 

Neste Jardim-de-Infância é privilegiado a participação e o envolvimento activo das 

famílias e comunidade envolvente, pois acreditam que são potenciais activadores e promotores 

de um bom desenvolvimento das crianças. Nesse sentido, há uma articulação com a família, 

nomeadamente através de uma abertura total do Jardim-de-infância, que: incentiva a 

participação dos pais na rotina diária e no desenvolvimento de outras actividades dos seus 

filhos e estabelece contactos individuais com as famílias para permitir um acompanhamento e 

conhecimento actualizado de cada criança.15 Este envolvimento com as famílias ocorre ao 

longo do ano, através da sua participação em dias especiais, de visitas às sala para assistir a 

apresentações de projectos ou outras actividades, ou mesmo do seu envolvimento nos 

                                                 
12 Fonte: Educadora Cooperante 
13 Fonte: Normas de Funcionamento do Jardim-de-Infância S. Vicente de Paula 1 (2009-2010) cedido pela 
Educadora Cooperante 
14 Fonte: Normas de Funcionamento do Jardim-de-Infância S. Vicente de Paula 1 (2009-2010) cedido pela 
Educadora Cooperante 
15 Fonte: Normas de Funcionamento do Jardim-de-Infância S. Vicente de Paula 1 (2009-2010) cedido pela 
Educadora Cooperante 
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projectos, quer seja para contar histórias, falar das profissões, etc.16 Relativamente à 

comunidade, realizam-se diversas actividades, como o Magusto, a Festa de Natal, o Desfile de 

Carnaval, o 25 de Abril, visitas de estudo, etc., todas elas com o objectivo de estabelecer uma 

maior comunicação e ligação. 

4.2.7. COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF) 

A Lei - Quadro (Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro, artigo 12) consigna os objectivos da 

educação pré-escolar e prevê que, para além dos períodos específicos para o desenvolvimento 

das actividades pedagógicas, curriculares ou lectivas, existam actividades de animação e apoio 

às famílias, de acordo com as necessidades destas. Por este motivo, é necessário criar condições 

para que todo o tempo que as crianças permanecem na instituição, mesmo fora do horário da 

Educadora (almoço e prolongamento), vise o bom desenvolvimento das crianças, tendo sido 

por essa razão criada a Componente de Apoio à Família. Esta garante os serviços de almoço e 

prolongamento de horário. As entidades/pessoas responsáveis pelo seu funcionamento são a 

Câmara Municipal de Vila Real, o Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão, as Educadoras 

de Infância de todas as salas e as animadoras/vigilantes. 

Os horários de funcionamento desta componente são, das 12h00 às 14h00 o almoço e 

das 16h às 18h o prolongamento. 

Foi criado um projecto para a CAF onde estão consignados as competências desta 

componente e as actividades que serão realizadas com as crianças, nomeadamente, jogos 

tradicionais, canções, danças, visualização de filmes, recreio exterior, modelagem de plasticina, 

pasta de farinha, desenho e pintura livre, conto de histórias, jogos de encaixe, puzzles.  

 Relativamente à avaliação da CAF, as Educadoras realizarão reuniões periódicas com 

as animadoras e uma avaliação trimestral acerca do funcionamento da vertente da Componente 

Social de Apoio à família. 

 

4.2.8. ROTINAS INSTITUCIONAIS 

As actividades desenvolvidas em conjunto pelos diferentes grupos da instituição são 

aquelas que estão consideradas no Plano Anual de Actividades e no Projecto Curricular do 

Jardim-de-Infância S. Vicente de Paula 1. 

 

                                                 
16 Fonte: Projecto Curricular do Jardim-de-Infância S. Vicente de Paula 1 (2009-2010) cedido pela Educadora 
Cooperante 
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4.2.9. TRANSPORTES 

O Jardim-de-Infância S. Vicente de Paula 1 não possui transporte para as crianças, 

ficando a família encarregue das deslocações das crianças de casa para o Jardim-de-Infância e 

deste para casa.  

 

4.2.10. CORPO DOCENTE/ PESSOAL AUXILIAR 

Trabalham nesta instituição quatro Educadoras de infância, quatro auxiliares de acção 

educativa e três animadoras.  

 

4.2.11. HORÁRIOS PRATICADOS 

O horário de funcionamento é das 8: 45 horas às 18: 00 horas, sendo que o horário das 

Educadoras é das 9: 00 horas às 12: 00 horas e das 14: 00 horas às 16: 00 horas. Como existem 

crianças que almoçam na instituição, o horário de almoço, das 12:00 horas às 14: 00horas fica a 

cargo das animadoras assim como o prolongamento das 16: 00 horas às 18: 00 horas. 

 

4.2.12. ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES 

As actividades extra-curriculares, disponibilizadas por este Jardim-de-Infância são 

realizadas no Ginásio Clube de Vila Real, sendo este o responsável pelo transporte das crianças 

e pelas modalidades que oferecem, entre as quais, ginástica e karaté, que se realizam às 

segundas-feiras e quartas-feiras, e natação às sextas-feiras.  

  

4.3. CARACTERIZAÇÃO GLOBAL DO EDIFÍCIO  

O Jardim-de-Infância S. Vicente de Paula 1 funciona num edifício do Plano Centenário, 

com dois pisos, o qual recebeu recentemente obras para alargamento e melhoramento das 

divisões do Jardim-de-Infância. Para aceder ao edifício existem duas entradas, uma à esquerda 

e outra à direita do mesmo. Cada entrada possui um hall, sendo que um deles dá acesso às salas 

1 e 2, do lado esquerdo do edifício, e o outro às salas 3 (sala onde realizamos o nosso estágio) e 

4, do lado direito do edifício. Ambos os halls de entrada dão acesso ao refeitório, à sala 

polivalente e às casas de banho. 

O Polivalente é um espaço amplo, que também dá acesso ao exterior, onde as crianças 

podem visualizar filmes, ouvir músicas e dançar. Neste local as crianças podem ainda fazer 
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actividades ligadas ao desenvolvimento físico – motor, e pode também ser utilizado como 

recreio coberto quando o tempo não permite saídas ao exterior. 

A sala polivalente é utilizada, como zona de cabides onde as crianças podem arrumar o 

seu vestuário e objectos pessoais da sala 1 e 3, e é utilizada, também, para o prolongamento, 

onde se realizam as actividades da Componente de Apoio à Família, e onde se realizam 

actividades em conjunto por todos os grupos do estabelecimento. 

Relativamente à iluminação, podemos dizer que é boa pois possui luz natural suficiente, 

através de uma porta envidraçada e por janelas a todo o comprimento do salão. No que se 

refere à luz artificial é garantida por duas lâmpadas fluorescentes.  

O refeitório é um espaço amplo utilizado apenas pelas crianças do Jardim-de-Infância e 

possui ainda uma mini cozinha. Há, também, dois lavatórios na entrada do refeitório. 

Existem três casas de banho para as crianças. Uma casa de banho para meninos, com 

duas sanitas e dois lavatórios, e outra para meninas com duas sanitas. Os lavatórios para as 

meninas ficam do lado de fora da casa de banho, à entrada da mesma. Há ainda uma casa de 

banho para crianças com Necessidades Educativas Especiais. Não existe casa de banho 

específica para adultos. 

Como já foi referido, esta instituição possui dois andares. Em cada um deles existem 

salas de actividades, duas do lado esquerdo do edifício (sala 1 e 2) e duas do lado direito do 

edifício (sala 3 e 4). As salas 2 e 4 encontram-se no 1º piso e as salas 1 e 3 no 2º piso, 

perfazendo assim quatro salas de actividades. 

Relativamente ao espaço exterior, existe, anexado à instituição, uma sala de arrumos, 

onde se guardam alguns materiais didácticos que não estão em uso diariamente como, por 

exemplo, material para a actividade motora, etc. Não possui recreio coberto e o recreio exterior 

já oferece algumas condições de segurança, nomeadamente o piso em borracha e uma vedação 

nova.  

 

4.3.1. ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS OU CARACTERÍSTICAS 

INSTITUCIONAIS FACILITADORAS DAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS/ 

CONSTRANGIMENTOS INSTITUCIONAIS À ACTIVIDADE EDUCATIVA 

O aspecto mais negativo que influenciava o funcionamento da actividade educativa era 

o facto de não haver aquecimento central no Jardim-de-Infância, o que se verificou até ao 

término do estágio. As baixas temperaturas obrigavam as crianças a vestir muitas peças de 

roupa, o que dificultava os seus movimentos, e, em certas situações, não permitiu que se 
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realizassem algumas actividades, obrigando à realização das mesmas noutra altura. Em 

alternativa, enquanto não faziam a instalação do aquecimento central, foram colocados 

aquecedores de halogéneo nas salas mas mesmo assim não permitia um ambiente agradável. 

Além disso, havia vários problemas com a electricidade. Devido à sobrecarga havia 

muitas falhas eléctricas, a luz falhava, logo os computadores onde as crianças realizavam 

actividades desligavam-se, os alarmes disparavam e os poucos aquecedores de halogéneo 

desligavam-se e fundiam as lâmpadas.  

 

4.4. CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS MAIS FREQUENTADOS PELAS 

CRIANÇAS 

Pelo facto dos espaços, pela sua organização e apetrechamento, poderem ser 

facilitadores de aprendizagens, logo bastante importantes para o desenvolvimento das crianças, 

pareceu-nos importante caracterizar os mais frequentados pelas crianças. Assim, dos diferentes 

espaços existentes na instituição, os abaixo referenciados são aqueles que as crianças mais 

frequentam. 

  

4.4.1. SALA POLIVALENTE 

Segundo a legislação a sala polivalente é um espaço que deve permitir a prática de 

actividades educativas e lúdicas, para além de responder à realização de manifestações de 

carácter cultural e recreativo, abertas à comunidade. A sala polivalente do Jardim-de-Infância 

S. Vicente de Paula nº 1 permite a utilização e visionamento de meios audiovisuais uma vez 

que possui televisão, rádio e vídeo. Permite o obscurecimento parcial e total e a protecção solar 

da mesma, pois possui estores metálicos nas janelas e nas portas que podem ser fechados, 

parcial ou totalmente. Esta sala serve, ainda, como recreio coberto e possui comunicação 

directa ao recreio exterior. A dimensão deste espaço é idêntica à área da sala de actividades, o 

seu pavimento, de madeira, é confortável, resistente, lavável e anti-derrapante, as paredes são 

laváveis, não abrasivas, de cor clara (branca) e permitem um bom isolamento térmico e 

acústico e o tecto é também de cor branca permitindo boa reflexão da luz e absorção do som. 

Em relação à iluminação natural, esta, cobre grande parte da área do pavimento e a ventilação é 

natural, através das portas e janelas. Nos aspectos referidos anteriormente, a sala polivalente 

vai ao encontro do que refere a Legislação (1997b) sobre normas de instalações. Contudo, não 

as cumpria na totalidade pois não possuía, até ao final do nosso estágio, aquecimento.  
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Em relação ao mobiliário e material existente, encontra-se de acordo com o que refere a 

Legislação pois possui 6 mesas, várias cadeiras empilháveis e um recipiente de lixo. Além 

disso, possui, ainda, uma estante com alguns jogos didácticos, um armário com material de 

pintura, uma estante com livros e um armário com televisão, cd’s, rádio e vídeo. É nesta sala 

que se encontra o mobiliário de vestíbulo de duas das salas do Jardim-de-Infância, como réguas 

de cabide, um por criança, e bancos corridos de madeira. 

 

4.4.2. RECREIO  

O Recreio (espaço exterior) está organizado, de acordo com o que refere a Legislação 

sobre normas de instalações, de forma “a oferecer ambientes diversificados que permitam a 

realização de actividades lúdicas e educativas” (Ministério da Educação, 1997b: 97). Assim 

possui uma pequena arrecadação, o espaço e material existente assegura condições de 

segurança para a realização de diversas actividades, está localizado numa zona de acesso fácil 

às diferentes salas, a área do recreio é mais do dobro da área da sala de actividades e o espaço 

está delimitado por uma vedação a toda a volta da instituição, proporcionando, assim, 

condições de segurança. No entanto, o Recreio não possui uma área coberta nem existe ponto 

de água, não estando de acordo com a Legislação nestes aspectos. 

Relativamente ao material existente no recreio possui estruturas fixas para subir, trepar, 

suspender e escorregar, uma mangueira, bolas e arcos. Existem bancos corridos em madeira 

(tronco de árvore) e um banco, em madeira, à volta do tronco de uma árvore. 

No entanto, ainda carece de alguns materiais referidos pela Legislação, como, a caixa de 

areia, o conjunto de utensílios de jardinagem, o conjunto de material para brincar na areia, 

carros de mão e pneus. 

 

4.4.3. SALA DE ACTIVIDADES 

a) Características gerais  

De acordo com a Legislação vigente a sala de actividades “destina-se ao 

desenvolvimento de actividades educativas a realizar pelas crianças, individualmente ou em 

grupo” (Ministério da Educação, 1997b: 98).  

A sala de actividades do Jardim-de-Infância S. Vicente de Paula 1 permite a utilização e 

visionamento de meios audiovisuais, o obscurecimento parcial e total e a protecção solar da 

mesma, pois possui estores metálicos nas janelas que podem ser fechados, parcial ou 
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totalmente. A sua área é superior a 50 m², permite a fixação de expositores e quadros e é de 

acesso fácil ao exterior, uma vez que as crianças têm apenas de descer as escadas para ter 

acesso à porta de saída e encontra-se próxima das outras salas de actividades. O seu pavimento, 

de madeira, é confortável, resistente, lavável e anti-derrapante, as paredes são laváveis, não 

abrasivas, de cor clara (branca) e permitem um bom isolamento térmico e acústico e o tecto é 

também de cor branca permitindo boa reflexão da luz e absorção do som. Em relação à 

iluminação natural, esta cobre grande parte da área do pavimento e a ventilação é natural, 

através das portas e janelas.  

A sala de actividades não permite o contacto visual com o exterior através das janelas 

uma vez que se encontram bastante elevadas e as crianças não conseguem visualizar através 

delas, não possui zona de bancada fixa com cuba, ponto de água e esgoto, não é de fácil 

comunicação com os vestiários das crianças, pois estes encontram-se na sala polivalente que 

não possuía, até ao final do estágio, aquecimento, o que não está de acordo com o que estipula 

a Legislação. 

 

b) Áreas da sala e sua localização/ posição 

O espaço do jardim-de-infância é indispensável para a aprendizagem activa das 

crianças. Isto porque as crianças necessitam de espaço para se movimentarem, construírem, 

criarem, experimentarem através da expressão, brincadeira e do jogar (Lobo, 1988). Segundo 

Lobo (1988) a organização desse espaço deve reflectir os valores e fundamentos pedagógicos 

do educador, a sua concepção de criança, a sua concepção de aprendizagem, a sua concepção 

de intervenção, baseada na realidade local, nos usos, nos costumes e nas tradições. O 

importante é proporcionar às crianças diferentes espaços, sugestivos e aliciantes, que sejam 

organizados de forma a proporcionar harmonia e os contactos entre elas. É sabido que o espaço 

tem uma forte influência no desenvolvimento global da criança e por isso é visto como uma 

estrutura de oportunidades, um elemento facilitador ou inibidor das aprendizagens e 

consequentemente do crescimento e desenvolvimento pessoal. Espera-se portanto no dizer de 

Lobo (1988) que a organização da sala de actividades responda às necessidades das crianças, de 

modo individual, conforme a sua maturidade e desenvolvimento. Visa ser um lugar agradável, 

confortável e apropriado ao grupo de crianças que frequenta o jardim. 

Relativamente ao espaço da sala, Cardona (1992), refere que são necessárias áreas bem 

definidas, em que os materiais estejam organizados de uma forma lógica, devidamente 

identificados para que a criança consiga encontrar e arrumar facilmente, sem necessitar da 

interferência do adulto. Zabalza acresce que,  
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Tanto o mobiliário como os materiais devem ser acessíveis às crianças para que elas possam 

usá-los sozinhas. Além de favorecer o desenvolvimento autónomo da criança, isso permitirá aos 

professores (as) uma maior liberdade de acção para trabalharem com grupos pequenos, 

atenderem demandas individuais ou oferecerem ajuda. Permitirá também que o professor (a) 

dedique o seu tempo a observar a actividade e o comportamento dos alunos (as) nas diferentes 

áreas (1998: 258).  

 

A sala onde realizamos o estágio está organizada por áreas bem definidas e delimitadas 

no espaço e o material em cada uma delas está disposto de forma a transmitir à criança o seu 

modo de utilização, permitindo-lhes a autonomia necessária. Estas áreas que se baseiam nas 

necessidades e interesses do grupo não são estáticas, podem dar lugar a outras, tudo depende 

dos interesses e projectos a realizar pelas crianças, que aliás participam nessa modificação e 

organização, em colaboração com a educadora, para dessa forma se familiarizarem com o 

espaço. Isto porque segundo as Orientações Curriculares, 

 

 (…) o processo de aprendizagem implica também que as crianças compreendam como o espaço 

está organizado e como pode ser utilizado e que participem nessa organização e nas decisões 

sobre as mudanças a realizar. O conhecimento do espaço, dos materiais e das actividades 

possíveis é também condição de autonomia da criança e do grupo (Ministério da Educação, 

1997a: 38). 

 

De entre as diversas áreas encontramos: a área das construções e da comunicação, 

planeamento, avaliação, discussão (tapete) que acolhe todo o grupo, onde se realizam 

actividades de grande grupo, como cantar, conversar, dividir tarefas, contar histórias, combinar 

coisas, planificar o trabalho, etc. Nela os meninos podem ainda realizar actividades em 

pequenos grupos ou individuais, como as construções. Nesta área só é permitida a presença de 

cinco crianças em simultâneo. 

A área do “faz de conta” (casinha) onde predomina o jogo simbólico e a representação é 

aquela onde as crianças, brincam umas com as outras ou individualmente, exprimem 

sentimentos e desenvolvem a comunicação. Nesta área existe bastante material, numa imitação 

da vida real. As crianças têm ao seu dispor material de disfarce que estimula e sugere a 

imitação, o jogo simbólico. Nesta área sé era permitida a presença de cinco crianças. 

Na área da biblioteca, situada num local bem iluminado, com cadeiras e um tapete, as 

crianças podem escolher o local onde se preferem sentar e observar e folhear os livros. Aqui era 

permitida a presença de quatro crianças em simultâneo. 



44 
 

A área da expressão plástica (desenho, recorte e colagem, pintura) permite que algumas 

crianças trabalhem lado a lado sem se perturbarem. Há ainda a possibilidade das crianças 

pintarem verticalmente (cavalete) ou horizontalmente (mesa). Esta área está situada no hall de 

entrada da sala, não é um local de passagem, por isso não há o perigo de se derrubarem os 

materiais. A pintar verticalmente só podiam estar três crianças ao mesmo tempo. No desenho, 

recorte e colagem não havia um número de crianças definido para a frequência deste espaço. 

A área do computador permite que as crianças usufruam do computador 

autonomamente, explorando as potencialidades do mesmo, mas só poderiam estar duas crianças 

ao mesmo tempo no computador. 

A área da matemática contém jogos de mesa, onde as crianças exploram a matemática. 

Nesta área era permitida a presença de quatro crianças em simultâneo. 

A área da escrita permite às crianças a reprodução de palavras (como o seu nome) e/ou 

frases, assim como a realização autónoma de fichas de actividades simples de escrita. Nesta 

área era permitida a presença de quatro crianças. 

Além destas áreas consideradas permanentes, há ainda a área da plasticina, que se 

encontra no hall de entrada e que se destina ao manuseamento do material de forma a 

desenvolver a motricidade fina e a imaginação. Nesta área era permitida a presença de quatro 

crianças. 

Existem 5 placares de exposição, um destinado à informação da comunidade educativa 

(hall de entrada), um destinado à exposição de trabalhos de pintura (área da pintura), um 

destinado à exposição de desenhos (na parede correspondente à área da garagem) e destinado à 

exposição de colagens (na parede correspondente à área da escrita) e um destinado à 

planificação e avaliação das actividades desenvolvidas com as crianças (na parede 

correspondente à área da biblioteca). Há ainda alguns instrumentos de pilotagem como o 

quadro das presenças, dos aniversários, do tempo. 

As regras da sala são negociadas pelas crianças em conjunto com a educadora o que faz 

com que as crianças se sintam responsáveis pelo cumprimento dessas mesmas regras. 

Relativamente ao material existente na sala de actividades, podemos dizer que há uma 

grande diversidade de materiais, encontram-se em bom estado e à disposição das crianças. É de 

fácil acesso para que as crianças possam pegar o material que querem e dessa forma 

desenvolverem progressivamente a sua autonomia. O material encontra-se todo etiquetado (por 

cores e palavras). Zabalza diz a propósito que,  
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 (…) esse simples facto de etiquetar estantes, armários, caixas, etc., aonde se guardam as coisas, 

oferece oportunidades (funcionam como recurso didáctico) para: actividades de pré-leitura; 

exercícios cognitivos de discriminação (colocar as coisas no sítio, segundo a identificação por 

cores ou outros símbolos); hábitos de ordem (vão ganhando o hábito de deixar cada coisa no seu 

sítio após ter sido utilizada); atitude de responsabilidade (compreender as razões de um certo 

ordenamento, a importância de conservação dos instrumentos, etc.) (1992: 158). 

 

Na área do “faz de conta” podemos encontrar a cozinha e o quarto em separado e dentro 

do quarto encontra-se o espaço do disfarce. Esta é a área que mais espaço ocupa na sala uma 

vez que as crianças são pequenas e que as suas brincadeiras baseiam-se essencialmente no jogo 

simbólico. Nesta área há diverso material como, por exemplo, material para simulação, 

disfarce, utensílios de cozinha para manipular, classificar, encher, esvaziar, coisas de cozinha e 

coisas para cozinhar (mesa, cadeiras, pratos, talheres, banca, fogão, tachos, latas de conserva, 

fruta, etc.), cama, cómoda, lençóis, espelho, caixa de primeiros socorros, máquina fotográfica, 

bonecos, tapete, cadeira de bonecos, banheira, cruzetas, colares, etc.   

A área dos jogos é um espaço bastante apetrechado, com uma grande diversidade de 

materiais, que possibilita uma variedade de construções, jogos de encaixe como puzzles, legos, 

blocos de madeira, pistas de comboio para construir, entre outros. 

A área da biblioteca possui uma estante e um expositor com livros, quatro cadeiras, um 

tapete e uma arca com fantoches.  

A área da escrita possui uma mesa com tampo lavável, quatro cadeiras e uma estante 

com fichas simples de escrita, folhas, carimbos, etc.  

A área da matemática é um espaço com bastante material para trabalhar as formas, o 

tamanho, a cor, as figuras geométricas, material para classificação e seriação, conjuntos, 

correspondências de números e quantidades, balança, blocos lógicos, etc. 

Na área da pintura encontramos um cavalete com espaço para três crianças, um 

expositor para trabalhos, pincéis de vários tamanhos, rolos, trinchas, carimbos, tintas, 

recipientes para as tintas, papéis de diferentes tamanhos, aventais, um tapete lavável, etc. 

A área da garagem possui um tapete com estradas e sinais de trânsito e há uma caixa 

com diversos carros que as crianças utilizam neste espaço. 

Na área do computador existe uma impressora, dois computadores, jogos didácticos, e 

cd’s. 

Na área da plasticina existe uma mesa com tampo lavável, quatro cadeiras, um tapete 

lavável, utensílios para a moldagem da plasticina, plasticina e massa DAS. 



46 
 

Finalmente, o desenho, a colagem, o recorte são realizados na mesa (com tampo 

lavável) de actividades e reuniões e o material para este fim está em cima da própria mesa 

(folhas, lápis de cor, marcadores grossos e finos) e no armário aberto junto à área da 

matemática, contendo afias, penas, revistas, recortes de revistas, cartolinas, papel, bolas de 

esferovite de vários tamanhos, pompons, algodão, colas líquidas e de baton, tesouras, palhinhas 

de plástico, cartolinas de várias cores, feltro, goma EVA, lãs, etc.  

Verifica-se face ao que foi descrito que esta sala de actividades possui uma grande 

diversidade de áreas, que se encontram muito bem delimitadas através de estantes e placas de 

madeira, sendo por isso considerada, uma delimitação forte, assim considerada “quando os 

elementos empregados são fixos ou então se comportam como tais por serem elementos 

pesados, difíceis de serem transportados”(Zabalza, 1998: 257), que nela se encontram áreas 

onde as crianças podem realizar actividades em grande grupo, em pequeno grupo e/ ou 

individualmente e em diferentes posições corporais, como quando trabalham sobre a mesa e 

sentadas, em pé, sobre a parede, deitadas no chão ou sentadas e, segundo Zabalza (1998: 259) 

 

(…) essa diversidade nas posições para a realização das actividades adapta-se melhor às 

características das crianças nestas idades que cansam com facilidade, se precisarem permanecer 

muito tempo na mesma posição. Além disso, favorece a experimentação na realização de 

algumas actividades.  

 

Algumas áreas têm várias funções, como é o caso da área das reuniões de grande grupo 

que é também a área das construções, o que é significativo do aproveitando ao máximo das 

possibilidades oferecidas pelo espaço.  

O espaço da sala de actividades está bem decorado, com cores muito vivas, alegres, o 

que torna agradável a permanência na mesma e educa a sensibilidade estética e artística da 

criança.  

Todas as crianças participaram na decoração da sala, o que fez com que pudessem sentir 

o espaço como seu. 

Podemos dizer portanto que a sala está bem organizada e equipada, com material de 

qualidade e em quantidade. 
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5. CARACTERIZAÇÃO GLOBAL DAS CRIANÇAS: DIAGNÓSTICO DE 

NECESSIDADES  

 
O estabelecimento de uma sequência básica de actividades diárias é, antes de mais nada, 

o resultado da leitura que o responsável por essas actividades, faz do seu grupo de crianças, a 

partir, principalmente, de suas necessidades. Assim, organizar o quotidiano das crianças de 

uma escola básica ou de um jardim-de-infância pressupõe antes de mais observá-las nas suas 

diferentes actuações, como brincam, como interagem, o que gostam de fazer e o que mais lhes 

chama a atenção, etc.  

Também nós, para nos responsabilizarmos pelas actividades do grupo de crianças do 

ensino básico, constituído por vinte e cinco crianças, dezoito do sexo masculino e sete do sexo 

feminino, vinte e quatro crianças com nove anos e apenas uma com dez anos de idade, e o do 

pré-escolar, constituído por vinte e cinco crianças, dezoito do sexo masculino e sete do sexo 

feminino, com idades compreendidas entre os três e os seis anos, quatro crianças com três anos, 

dez com quatro anos, também dez com cinco anos e apenas uma com seis anos, das quais 

quinze, doze meninos e três meninas, ingressaram pela primeira vez no jardim-de-infância, sete 

pela segunda vez, quatro meninos e três meninas, e três pela terceira vez, dois meninos e uma 

menina, tivemos necessidade de fazer uma caracterização deles. Assim procurámos através de 

uma observação atenta e das conversas que com as crianças mantivemos, assim como com a 

professora, com a educadora e com a auxiliar, bem como através da observação das aulas da 

professora cooperante, fazer um levantamento das suas necessidades, logo no início do estágio 

o que nos possibilitou caracterizar estes dois grupos. 

Em relação ao grupo do ensino básico conseguimos detectar que dos vinte e cinco 

alunos que constituem a turma, cinco deles não possuem grandes dificuldades de 

aprendizagem, podendo considerar-se bons alunos, quinze têm uma capacidade média de 

aprendizagem, havendo um grupo de cinco que apresentam baixa capacidade de aprendizagem. 

Assim, relativamente à conduta da turma em contexto de sala de aula, podemos considerá-la 

como sendo uma turma com focos de instabilidade o que gera, por vezes, alguma falta de 

atenção. No que diz respeito às relações entre alunos – alunos podemos caracterizar esta turma, 

como uma turma unida, já que nela não se desencadeiam conflitos. A relação dos alunos com a 

professora, é uma relação de amizade, mas também de cumplicidade e muito respeito. Em 

relação à forma como receberam as estagiárias, estes alunos foram bastante meigos e 

aceitaram-nos bem desde o início. 
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Através da observação das aulas da professora cooperante, pudemos verificar que os 

alunos se desconcentravam facilmente durante a leccionação dos conteúdos, o que nos levou a 

pensar que o recurso a actividades/estratégias de ensino relacionadas com a animação, seria um 

aspecto que poderíamos trabalhar na leccionação dos conteúdos, de forma a tornar a aula mais 

atractiva para os alunos e, sempre que possível, mais prática, de forma a envolvê-los e dessa 

forma tentar colmatar as suas faltas de concentração. Pretendíamos desta forma tornar as aulas 

mais divertidas, diversificar os recursos materiais, os métodos de ensino e as actividades para 

que todos conseguissem fazer aprendizagens significativas. Outro aspecto por nós observado 

foi o facto de se trabalhar pouco a formação pessoal e social, área que a nosso ver não deve ser 

descurada, já que no dizer de Cunha (2008b: 54) “a educação não pode continuar a resumir-se 

unicamente à instrução, ela tem de favorecer a análise, a síntese e a mudança do 

comportamento dos cidadãos, pois é a ela que se vão buscar os princípios e as boas éticas”. 

Com esta finalidade poderíamos criar diversas actividades e recorrer a várias estratégias, entre 

as quais, o trabalho em grupo pois concordamos com Cunha quando refere que “aí, no seio do 

grupo, actuam, pesquisam e discutem ideias e valores, aprendem a ouvir os outros, organizam 

os trabalhos, apresentam-nos à comunidade e avaliam o processo” (2008b: 58), acções que 

levam os alunos a tornar-se pouco a pouco mais responsáveis e conscientes da importância da 

sua formação pessoal e social. A observação que fizemos deste grupo de crianças, permitiu 

perceber que é um grupo bastante unido, que se respeitam uns aos outros e sabem respeitar os 

outros. Assim o nosso trabalho iria no sentido de uma formação mais voltada para a cidadania, 

aspecto que não nos pareceu estar muito desenvolvido. A necessidade de cuidar mais do 

ambiente e o alertar para factos como a necessidade de poupar água, o problema da poluição 

sonora, etc., são aspectos que pretendemos trabalhar, pois tal como refere Cunha, também nós 

pensamos que,  

 

(…) a escola deve, ainda, promover a formação de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos à 

participação na estrutura social, valorizar a iniciativa e responsabilidade pessoal e ética, a 

consciência cívica e o saber cativar os alunos. Só actuando desta forma, a acção educativa da 

escola responde às necessidades resultantes da realidade social existente, contribui para o 

desenvolvimento pleno e harmonioso dos alunos e incentiva a formação de cidadãos livres, 

responsáveis, participativos, autónomos e solidários (2008b: 63). 

 

Relativamente ao grupo do pré-escolar pareceu-nos bastante autónomo nas suas tarefas 

de higiene, apenas alguns meninos, em número muito reduzido, ainda tinham alguma 

dificuldade em desapertar e apertar botões, sobretudo as crianças mais novas; na hora do lanche 
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todas as crianças são capazes de ir buscar as suas coisas ao respectivo cabide e voltar a colocá-

las no sítio certo quando o lanche termina. 

Existem algumas crianças que são bastante egocêntricas, talvez por ser o primeiro ano 

no jardim-de-infância e por não estarem habituadas a partilhar os brinquedos e a atenção dos 

adultos, com outras crianças. Neste sentido, é necessário que se desenvolvam actividades/ 

estratégias que permitam a estas crianças aprender a partilhar, a cooperar, a respeitar os outros. 

Outro aspecto a trabalhar com estas crianças será o cumprimento de regras, visto que grande 

parte do grupo de crianças tem dificuldade em cumprir algumas regras da sala. 

A maior parte destas crianças não apresenta muita dificuldade na dicção, possuem 

fluência verbal, estruturam as frases correctamente e possuem já bastante vocabulário, à 

excepção de duas que precisam bastante de trabalhar a oralidade. É um grupo bastante falador, 

que tem dificuldade em respeitar a vez do colega falar, fazendo intervenções sem se 

preocuparem se algum colega está ou não no uso da palavra. Há ainda algumas crianças com 

alguma dificuldade em falar em grande grupo por serem bastante tímidas. 

Relativamente ao gosto das crianças pelas actividades, dentro da sala as áreas que mais 

gostam de frequentar são os jogos, o computador e a casinha. Gostam muito de brincar no 

recreio, de actividades ao ar livre como jogos de movimento, de actividades de expressão 

motora, do “jogo do lencinho” e do “jogo do bichinho”.  

Algumas crianças ainda não conseguem escrever o seu nome pois estão pela primeira 

vez a frequentar o jardim-de-infância e este é mais um aspecto a trabalhar com elas.  

Notámos que algumas crianças ainda têm alguma dificuldade ao nível da motricidade 

fina mas a motricidade grossa está bem desenvolvida, de acordo com as idades das crianças.  

Na Área de Formação Pessoal e Social, tal como já referimos, algumas crianças são 

ainda bastante egocêntricas o que faz com que, por vezes, surjam alguns conflitos com os 

colegas. São bastante autónomas, poucas precisam de ajuda para ir à casa de banho e para 

abotoar e desabotoar a roupa.  

Na área da Expressão e Comunicação, tanto na expressão motora, como na expressão 

musical, expressão dramática e expressão plástica todas as crianças se mostram interessadas em 

realizar as actividades propostas, no entanto, há algumas, poucas, que ao fim de pouco tempo 

começam a ficar desmotivadas e a dizer que já estão cansadas, principalmente na expressão 

plástica, quando têm que desenhar e picotar. Pintar, modelar, recortar e colar todas elas gostam 

muito. No que se refere ao Domínio da Matemática e ao Domínio da Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita, nem todas as crianças demonstram interesse por essas áreas, 
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principalmente as crianças com três e quatro anos. As crianças de cinco anos e algumas de 

quatro já vão demonstrando algum interesse em realizar as actividades de escrita.  

Na Área do Conhecimento do Mundo destaca-se o grupo dos cinco anos, cujos 

elementos são mais curiosos e mais questionadores, o que se nota nas reuniões de grande 

grupo.  

Face ao diagnóstico que fizemos deste grupo de crianças, pretendíamos trabalhar todas 

as áreas de conteúdo mas, principalmente a área de Formação Pessoal e Social, particularmente 

atitudes e valores, pois, de facto, sentimos que a maior dificuldade destas crianças é o 

relacionamento entre elas, por não entenderem ainda, a importância de algumas atitudes e 

valores como, o respeito, a amizade, a partilha, a cooperação, a ajuda, etc. Porém, como estas 

crianças são ainda muito pequenas, entendemos que a melhor forma de as levar a integrar esses 

valores, seria criar actividades/estratégias, onde elas próprias pudessem participar e 

experimentar, pois, pensamos que só assim se realizarão, de facto, aprendizagens significativas.  

O diagnóstico das necessidades é uma etapa fundamental e na óptica de Guerra (2002: 

131) “um bom diagnóstico é garantia da adequabilidade das respostas às necessidades locais e é 

fundamental para garantir a eficácia de qualquer projecto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

____________________________________________________________________________ 

FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA
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1. METODOLOGIA ADOPTADA 

 
Neste ponto do trabalho iremos debruçar-nos sobre o processo metodológico 

desenvolvido nesta investigação, cuja intenção principal era criar uma aproximação com a 

realidade vivida quer no Jardins-de-Infância, quer na Escola Básica, já que somos de opinião 

que através do contacto com a realidade em estudo é possível uma maior compreensão da 

mesma. Não é portanto de admirar que num estágio como o nosso, onde em conjunto com 

outras aprendizagens se pretendia desenvolver a formação pessoal e social das crianças 

implicadas, tenhamos recorrido a métodos activos onde todos se puderam envolver.  

Um método de intervenção supõe e exige conhecer para actuar. Desta forma para se 

adquirirem conhecimentos dessa realidade podemos recorrer a métodos e procedimentos 

diversificados, que nos proporcionam uma melhor compreensão da realidade em estudo e que 

traduzidos em acções e actividades humanas, permitem promover as mudanças necessárias.  

Reconhecemos contudo, não existir uma metodologia que seja solução para todas as 

situações, no entanto, em determinadas situações umas resultam melhor que outras, 

dependendo a escolha dos diferentes métodos de recolha dos dados, na opinião de Cunha da 

hipótese ou “hipóteses de trabalho e da decorrente definição dos dados pertinentes” (2009: 53).  

Tanto as abordagens quantitativas como as qualitativas são instrumentos que permitem 

a aproximação da realidade a observar, muito embora nenhuma delas permita uma 

compreensão completa dessa realidade, pois tanto o paradigma quantitativo como o qualitativo, 

têm as suas limitações. No presente caso recorremos à investigação-acção, uma abordagem de 

carácter qualitativo, que se orienta para o aperfeiçoamento, mediante a mudança e para a 

aprendizagem, a partir das consequências das mudanças. Esta abordagem é participativa e 

segue como refere Cunha (2009: 80), “uma espiral de ciclos de planificação, acção, observação 

e reflexão”, o que nos permitia à medida que íamos analisando a realidade e avançando com a 

nossa acção, irmos encontrando e gerando ideias e conteúdos novos. 

Constituindo a informação a provisão de base dos trabalhos de investigação, procurar 

compreender, descrever, explorar um novo domínio, verificar uma hipótese ou avaliar um 

projecto, são passos fundamentais, cujo êxito se liga à qualidade das informações em que se 

apoiam. Estes dados porém não se recolhem ao acaso, interessa antes de mais, seleccionar um 

ou vários procedimentos de recolha de dados. No nosso caso, esta recolha aconteceu através da 

observação directa, um modo privilegiado de contactar com o real, que nos permitiu situarmo-
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nos, orientarmo-nos e emitirmos juízos de valor acerca de cada criança e da observação 

participante que nos permitiu participar na vida de cada um dos grupos e estabelecer com os 

seus elementos, nestes caso crianças, uma relação, sem contudo perturbar-mos o curso normal 

dos acontecimentos, podendo assim ao entrarmos em contacto com os seus comportamentos 

reais, alcançar uma qualidade e profundidade de informação, inacessível de outra forma. Outra 

vantagem da observação, é o facto de quando se trata de recolha de dados comportamentais 

não-verbais, esta técnica de pesquisa de dados apresentar mais vantagens em relação aos 

questionários e entrevistas. 

 

2. QUESTÃO INICIAL 

 
Todo o processo de investigação se situa numa continuidade que se inicia com uma 

interrogação ou pergunta da partida. Este primeiro passo no dizer de Cunha (2009: 38),  

 

(…) surge quando o investigador, após se ter conciencializado de uma dificuldade e ou 

problema, o observa através do seu quadro pessoal de referência, isto é, orientado pelo seu modo 

específico de ver as coisas, pelas suas teorias e ideologias, o formula em forma de pergunta, 

procurando dar-lhe resposta, como forma de solucionar essa dificuldade ou problema. 

 

A questão inicial por nós formulada foi a seguinte: “De que forma as aprendizagens das 

crianças em espaço educativo são valorizadas, nomeadamente no que diz respeito ao seu 

desenvolvimento pessoal e social, quando se recorre a actividades de animação?” 

 

3. A HIPÓTESE POR NÓS AVANÇADA 

 
A importância do papel da hipótese, em qualquer investigação, resulta, na opinião de 

Pardal e Correia, do facto desta ser: 

 

(…) um instrumento orientador da investigação que facilita a selecção de dados e a organização 

da sua análise; ao mesmo tempo, se tornada possível por uma teoria, permite pôr esta à prova e, 

refutada ou aprovada, do confronto entre teoria e realidade empírica, poderá tornar possível a 

formulação de novas hipóteses (1995: 14). 

 

A revisão da literatura efectuada contribuiu, de certa forma, para uma melhor definição 

da hipótese que a seguir se apresenta e que nos guiou ao longo da investigação: 
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 Hipótese: 

“O recurso a actividades de animação permite o desenvolvimento da criança a 

vários níveis, nestes se incluindo o pessoal e social, na medida em que a 

motivam e envolvem activamente”. 

 

4. OS OBJECTIVOS DA INTERVENÇÃO 

 
Os objectivos funcionam, no dizer de Cunha (2008b: 239), “como o elemento nuclear 

de um projecto, uma vez que descrevem o que se espera conseguir com ele e se apresentam 

como uma referência necessária para a avaliação”. Devem ser concretamente definidos, de 

forma clara e inequívoca, para que os intervenientes no processo os entendam.  

Todo o trabalho realizado resultante da temática em estudo foi conduzido no sentido 

dos objectivos que nos orientavam e pretendíamos alcançar e que eram para além dos saberes 

normais dos alunos que frequentam estes graus de ensino, os seguintes:  

 

OBJECTIVO GERAL 

 Desenvolver valores, atitudes e práticas que contribuam para a formação de cidadãos 

conscientes e participativos numa sociedade democrática. 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 Cultivar as relações inter-pessoais, valorizando o diálogo, a participação, a socialização 

e cooperação; 

 Respeitar valores de cidadania; 

 Fomentar o trabalho em equipa e a participação; 

 Despertar nas crianças, através de várias formas de expressão, o prazer da aprendizagem 

e a sua capacidade de observar, experimentar, reflectir e questionar; 

 Fomentar a interiorização de valores como o respeito, a amizade, a cooperação, o 

trabalho em equipa, a ajuda. 

 

Na sua maioria, os objectivos que pretendíamos alcançar, traduziam-se em atitudes e 

competências que pretendíamos que as crianças desenvolvessem. 
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5. OS RECURSOS MOBILIZADOS 

 
De forma a conseguirmos respostas para a nossa questão inicial, realizámos várias 

actividades durante o tempo de investigação/ intervenção que nos pudessem ajudar a 

desenvolver a formação pessoal e social das crianças. Estas actividades foram planificadas em 

função das necessidades detectadas nas crianças e dos recursos disponíveis no jardim-de-

infância e na escola do 1º ciclo. Porém, sempre que necessário, construímos outros recursos 

compatíveis com o tempo e o espaço de que dispúnhamos para os realizarmos com eficiência. 

As actividades desenvolvidas neste sentido, tiveram sempre em atenção os objectivos que 

pretendíamos desenvolver nas crianças, o seu nível de interesse, e a idade das crianças que 

constituíam os grupos. Podemos mesmo dizer que as actividades que funcionavam como forma 

de alcançar os objectivos e que nos ajudavam a obter mais informação no sentido de melhorar o 

processo, eram, a premissa deste trabalho. Assim, procurámos desenvolver actividades onde as 

crianças pudessem experimentar, dar opiniões, dialogar, brincar, ou seja, onde se envolvessem 

activamente durante todo o tempo. Além disso, procurámos diversificar as actividades, 

utilizando a animação, através da expressão dramática (o próprio aluno sem recurso a outro 

material, fantoches e sombras chinesas), da expressão motora, da expressão plástica, do conto 

de histórias, da expressão musical, de saídas da escola, entre outras actividades, todas elas com 

um objectivo comum, o de desenvolver pessoal e socialmente estas crianças. 

 

6. AS LIMITAÇÕES DO PROCESSO 

 
À medida que o processo de investigação decorria, o semestre que tínhamos para 

dedicar a cada um dos grupos pareceu-nos pouco. No entanto, era esse o tempo de que 

dispúnhamos e só com muita dedicação poderíamos chegar a resultados satisfatórios. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

____________________________________________________________________________ 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO DA PROBLEMÁTICA DO ESTÁGIO 
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1. O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO  

 
 O desenvolvimento pessoal e social das crianças foi sempre uma preocupação para a 

educação mas é com a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), Lei n.º 46/86, publicada a 

14 de Outubro de 1986, que se procura responder às necessidades da realidade social, cujo 

objectivo é tal como refere Cunha (2008b: 50). “a introdução de uma dimensão ética e cívica, 

que prepare crianças e jovens para o exercício da cidadania e estimule o seu desenvolvimento 

pessoal e social”. 

 A Lei de Bases do Sistema Educativo, segundo Fonseca (1994: 30), 

 

(…) explicita valores presentes na Constituição da República Portuguesa, apresentando de forma 

mais pormenorizada um conjunto de atitudes referidas ao eu, à relação com o outro e à 

integração no mundo. Acerca do eu, entre outros aspectos, é reconhecido o sentido da 

autonomia, do trabalho como forma de realização pessoal, da descoberta de interesses e aptidões 

pessoais, da confiança em si mesmo. Acerca das atitudes referidas em relação ao outro, a Lei de 

Bases especifica o respeito pelos outros, a cooperação e a solidariedade, como atitudes 

fundamentais a desenvolver. Acerca da relação do eu com o mundo, são discriminadas atitudes 

como o sentido da responsabilidade social e cívica, o sentido da dimensão humana e social do 

trabalho e o empenhamento no progresso da sociedade. 

 

Esta nova estratégia surgiu da necessidade de se pensar uma outra forma de educar que 

possibilitasse transmitir valores e atitudes às crianças e, não apenas conhecimentos. Com essa 

preocupação surgia em simultâneo a necessidade de pensar uma nova escola. Uma escola que 

fosse capaz de compreender a necessidade de mudança. Estas preocupações segundo Cunha 

(2008b: 51). 

 

(…) levaram a que a Comissão de Reforma do Sistema Educativo procurasse dar resposta a algumas 

das exigências da Lei de Bases, contrapondo à escola tradicional um novo paradigma de escola, na qual 

o aprender significasse acção, reflexão, aprendizagem e não apenas transmissão e memorização de 

conteúdos”  

 

Em 1988 a dita Comissão inclui a Área de Formação Pessoal e Social na proposta de 

novos planos curriculares para o ensino básico e secundário, mas só em 1989 se procedeu à 

operacionalização curricular desta área. Nesta sequência, verificou-se nas escolas o 

aparecimento de actividades não lectivas, facultativas, lúdicas, culturais e formativas, 

consideradas Actividades de Complemento Curricular, “cujo sentido era proporcionar e 
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facilitar a formação integral e a realização pessoal do educando no tempo livre” (Cunha, 2008b: 

51). Esta reforma curricular não teve grande sucesso e é com o Decreto-Lei n.º 6/2001 de 18 de 

Janeiro, com a Reorganização Curricular do Ensino Básico, que surge uma nova forma de se 

pensar o ensino. Com ele surgem as áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, sendo 

as não disciplinares a área de projecto, o estudo acompanhado e a formação cívica, esta última 

concebida como: 

 

(…) espaço privilegiado para o desenvolvimento da educação para a cidadania, visando o 

desenvolvimento da consciência cívica dos alunos como elemento fundamental no processo de 

formação de cidadãos responsáveis, críticos, activos e intervenientes, com recurso, 

nomeadamente, ao intercâmbio de experiências vividas pelos alunos e à sua participação, 

individual e colectiva, na vida da turma, da escola e da comunidade (alínea c) n.º 3 art.º 5.º) 

 

Além destas áreas curriculares disciplinares, este decreto considera ainda as actividades 

de enriquecimento do currículo.  

Em relação ao Pré-Escolar, em 1997 é publicada a Lei-Quadro da Educação Pré-

Escolar, Lei n.º 5/97 de 10 de Fevereiro, que decreta este nível de ensino como a primeira etapa 

da educação básica e nele se definem os objectivos educativos desta etapa cujas finalidades são 

promover o desenvolvimento pessoal e social numa perspectiva de educação para a cidadania, 

estimular o desenvolvimento global no respeito pelas características individuais, incutindo 

comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e diversificadas e desenvolver a 

expressão e a comunicação da sensibilidade estética e de compreensão do mundo. A partir de 

então, o desenvolvimento pessoal e social tem vindo a ganhar mais importância ao nível da 

educação nos estabelecimentos de ensino e em simultâneo a perder valor na educação 

tradicional que está a perder a sua capacidade de transmissão de valores aos mais novos. Face a 

esta situação de perda da transmissão dos valores tradicionais, a sociedade tem vindo a deparar-

se com inúmeros problemas, nomeadamente a intolerância a várias situações e ao aumento da 

violência por parte de crianças e jovens, que sem uma boa formação pessoal e social, seguem 

muitas vezes por caminhos sinuosos. Torna-se portanto cada vez mais importante, para que 

tomem outra postura perante a vida,  

 

(…) garantir o acesso aos jovens a conhecimentos, competências e atitudes, indispensáveis à formação 

de cidadãos responsáveis e autónomos, como forma de os tornar capazes de compreender e contribuir 

para a transformação das sociedades actuais, nas quais a globalização e a interdependência convivem e 

contribuem para a incrementação de brechas entre grupos sociais e pessoais (Cunha, 2008b: 53). 
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Porém, para que a mudança aconteça é necessário que educadores, professores e família 

se apercebam dela e da importância de se incutirem valores nas crianças. Isto porque o 

desenvolvimento pessoal e social das crianças não é apenas competência de uns mas de todos e 

em especial dos pais e estamos conscientes que não é possível fazer nada sem o envolvimento 

das famílias, dos educadores e educandos, das instituições e das comunidades  

 

2. INSTITUIÇÕES DE ENSINO E FAMÍLIA: QUE RESPONSABILIDADE 

 
Por motivos sobejamente conhecidos, como a falta de tempo e a emancipação da mulher 

em relação ao trabalho, a família foi-se demitindo ao longo do tempo do seu papel de 

transmissão de valores aos filhos.  

 

Para além de tudo isto, a crise a nível de afectos que a família vive, faz com que, nomeadamente os 

pais, se tenham vindo a demitir do seu papel de pais. De facto e pelos motivos apontados, um dos 

aspectos em que a desatenção dos pais para com os filhos é notória, é a educação para os valores. 

Raramente os educam para que sejam generosos, solidários e participativos e não lhes criam hábitos de 

partilha, entreajuda, de trabalho e de responsabilização (Cunha, 2008b: 59). 

 

 

Não são no entanto, apenas estes os motivos que têm levado a que as famílias se 

venham demitindo do seu papel na educação das crianças, muitas vezes, isso acontece também 

porque se sentem sem vontade para o fazer, pois é cansativo estar constantemente a repetir 

regras de comportamentos e atitudes que se devem tomar. Com esta situação a “escola 

desenraizada do meio e portadora de técnicas conservadoras acabou como necessidade social” 

(Cabral, 2001: 274), o que implicou passar-se, na opinião de Barbosa (1999: 106) “da escola 

como agência autoritária de socialização política, para a escola como espaço onde se constrói 

uma identidade política, isto é uma identidade de cidadão” 

O referencial principal das crianças são os pais, é neles que as crianças vêem o primeiro 

e principal modelo comportamental e atitudinal, daí que não faça sentido a escola assumir 

isoladamente, a tarefa da formação pessoal e social das crianças, quando essa tarefa deve ser 

em primeiro lugar dos pais. Torna-se, por conseguinte, necessário, que a escola privilegie a 

colaboração entre pais e educadores/professores para que, tanto nela, como em casa, o 

educando faça a aprendizagem da sua sociabilização, a descoberta dos valores humanos e os 
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pais possam partilhar na e com a escola os seus saberes. Esta articulação entre família e escola 

contribuirá, por certo para melhores cidadãos no futuro.  

A inclusão dos pais no processo educativo, além de ser preciosa no que à educação se 

refere, ajuda a que os pais possam conhecer melhor os filhos que têm, e ao mesmo tempo 

fortalecerem as suas relações. Aos professores/educadores, compete motivar os pais para a 

escola, não apenas porque lhes compete dirigir e acompanhar a educação dos filhos, mas 

porque dessa forma têm possibilidade de cooperarem com os educadores/professores no 

desempenho da sua missão e partilharem com a escola os seus conhecimentos. 

 A educação voltada para o desenvolvimento pessoal e social é um desafio à nossa 

coerência e um trabalho de todos. E educar pode conectar-se com uma 

 

(…) aprendizagem da vida que contribua para o desenvolvimento do indivíduo, para a sua socialização. 

O que implica uma educação mais humanizada, o compromisso de ligar mais intimamente ciência e 

humanismo, aproximando o científico, o disciplinar, o que se adquire de forma sistemática, o que 

conduz o saber ao “aprender a ser”, aos saberes que emanam espontaneamente da realidade e das 

experiências, adquiridos de forma não sistematizada que são mais complexos e diversificados (Alvarez, 

2000: 44). 

 

Da participação de família e escola depende o frutificar dos esforços que a escola vem 

desenvolvendo no sentido do favorecimento do bem-estar das crianças e jovens. Há, por isso, 

que dar as mãos e acreditar que o futuro vai ser diferente. 

 

 

3. O PAPEL DO EDUCADOR/PROFESSOR NO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E 

SOCIAL DAS CRIANÇAS 

 
Os educadores e professores não podem ficar indiferentes às mudanças constantes da 

sociedade, necessitam actualizar-se e acompanharem a mudança, uma vez que são uma peça 

fundamental na preparação das crianças e jovens para a vida. Temos por conseguinte vindo a 

assistir ao esforço que educadores e professores fazem para que, partindo dos planos 

curriculares actuais, possam criar estratégias de ensino e ambientes favoráveis à aprendizagem 

das crianças; cativar a sua atenção e interesse; promover a relação aluno-aluno e aluno-

professor; conseguir uma progressiva autonomia de cada um e transmitir valores como o 
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respeito, a solidariedade, a tolerância e a ajuda. Concordamos por conseguinte com Cunha 

quando refere que,  

 

(…) através da organização dos recursos existentes, o educador/professor deve fazer com que o 

educando se implique, de forma crítica, no processo de reconstrução dos seus próprios 

pensamentos, sentimentos e padrões culturais, que adquira a capacidade para tomar decisões e 

assuma as responsabilidades delas decorrentes (2008b: 67). 

 

Cada educando é um ser único, diferente e especial, por isso o educador/professor deve 

questionar-se e reflectir sobre qual a melhor forma de chegar a ele de modo individualizado. 

Espera-se também que seja capaz de cumprir a missão de encorajar o aluno a caminhar 

sozinho, a construir o seu saber, a adquirir novos conhecimentos, para desta forma ir ganhando 

a confiança tão necessária no futuro. Assim, a função do educador/professor não é mais a de 

transmissor do saber, mas sim a de fazer com que sejam as próprias crianças a pesquisar, a 

experimentar, a vivenciar as próprias aprendizagens. O papel do educador/professor passou a 

ser o de orientador do trabalho e o de auxiliar e apoiar nas descobertas que vão sendo feitas 

pelos alunos. Desta forma, os alunos vão-se apropriando de saberes reais, aprendizagens 

verdadeiramente significativas. Para que isto de facto aconteça, é necessário que o 

educador/professor consiga criar com os alunos um ambiente de trabalho onde todos se 

compreendem, ajudam e motivam na procura do saber. Se o educador/professor conseguir 

estabelecer com os seus alunos uma boa relação e ambiente pedagógico por certo conseguirá 

que eles criem a sua matriz de valores ao longo do processo educativo. Esta relação implica por 

parte do educador/professor perceber que todos os educandos são diferentes uns dos outros, que 

possuem ritmos de aprendizagem diferentes e, que por tais motivos, tem que respeitar o ritmo 

de cada um e não pode exigir que aprendam todos ao mesmo tempo. Se o fizer, se respeitar e 

ajudar cada um dos seus educandos e os incentivar na procura do saber, irá ajudá-los a superar 

dificuldades, a criar, pouco a pouco, oportunidades de aprendizagem, a sentir-se muito mais 

motivados e com mais vontade de participar no processo educativo, dado que deixam de ser 

receptores de informação e passam a ser agentes da sua própria aprendizagem. 

Ao criar uma relação de respeito, de tolerância, de cooperação e de diálogo com os seus 

educandos, o educador/professor está a educá-los em valores. Cunha refere a propósito que, 

 

Por vezes, os educadores/professores, procuram procedimentos e técnicas concretas para 

trabalhar as atitudes e os valores, mas a maior parte deles necessita de orientação neste campo, 

uma vez que estas temáticas fogem aos métodos e técnicas que habitualmente utilizam. A 
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metodologia a utilizar tem de ser diferente da utilizada no ensino das restantes disciplinas 

curriculares, porque a educação em valores apresenta características especiais que a distinguem 

de qualquer outro tipo de aprendizagem (2008b: 72). 

 

Em primeiro lugar, e sem que tenhamos qualquer dúvida, o educador/professor deve. ter 

em atenção as necessidades e os interesses dos seus educandos, assim como os seus ritmos e 

diversidade de capacidades de aprendizagem, o que o irá obrigar a diversificar os recursos 

materiais, as suas estratégias de ensino e as actividades propostas. Na sua busca constante para 

formar cidadãos justos, solidários, livres e responsáveis, o educador/professor 

 

(…) tem de ser essencialmente facilitador e organizador de actividades, desenvolver nas suas práticas 

um ensino individualizado, um trabalho cooperativo, onde as diferentes expressões sejam valorizadas. 

O que fizer tem de fazê-lo com empenho. As suas relações com os educandos têm de ser de 

cooperação, entreajuda e partilha, para que cresçam (em resultado dessa troca de afectos e 

conhecimentos) pautados por valores éticos como o da solidariedade, sentido de justiça, capacidade 

para ouvir e estar atentos a tudo e todos (Cunha, 2008b: 74). 

 

 O que se pretende é que os educadores e professores sejam cada vez mais capazes de 

tornarem as suas aulas divertidas e incentivadoras de aprendizagens e, para que isso aconteça, 

tudo depende da relação que estabelecem com os seus educandos. Para Cunha (2008b: 73), “o 

verdadeiro formador não minimiza a vontade de saber e de experimentar do educando, porque 

sabe que dele nasce a fonte de energia que o irá motivar pela vida fora”. 

Se o educador/professor for capaz de criar um ambiente rico em conhecimentos através 

do diálogo, da pesquisa, da experimentação, do lúdico, conseguirá, com certeza, que os seus 

educandos se envolvam activamente no processo da construção da nova cidadania que é 

necessário construir e que no entender de Cunha (2008b: 75) “exige, a partir dos primeiros anos 

de escolaridade, conhecimento e participação activa por parte do aluno no processo de 

aprendizagem, para que todos aprendam e se respeitem e a escola se torne um reflexo da 

sociedade que todos desejamos. Uma sociedade onde a justiça, a solidariedade e o respeito são 

regra”. 

 

4. INDISCIPLINA EM CONTEXTO EDUCATIVO 

 

Hoje compreende-se a necessidade de na escola se apostar muito no desenvolvimento 

pessoal e social dos educandos. É que, na actualidade, são cada vez mais os casos de 
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indisciplina na escola, motivo pelo qual a escola se tem deparado com a necessidade de criar 

novas práticas educativas e novos modelos de escola. A dificuldade em lidar com problemas de 

comportamento por parte de alguns dos seus educandos, tanto dentro como fora da sala tem 

vindo a crescer. Por essa razão, é necessário que o educador/professor seja capaz de criar uma 

boa relação com os seus alunos, que os inclua nas suas decisões, que fale com eles sobre o que 

vão fazer, como o vão fazer, que saiba ouvir a opinião de cada um e que tenha sempre em 

consideração os seus interesses, necessidades e ritmos de aprendizagem. Que seja sobretudo 

capaz de criar actividades e estratégias que motivem os seus alunos para a aprendizagem. Dessa 

forma, consegue que os problemas de comportamento se alterem, dando lugar a atitudes de 

interesse e satisfação pela participação nas aulas. Isto porque segundo Cunha, a função do 

educador/professor, 

 

(…) não é somente ensinar, mas principalmente e sobretudo, tornar possível aprender, a 

capacidade do educador/professor de estar atento e conhecer as suas fragilidades e capacidades, 

dá-lhe a oportunidade de delinear estratégias que lhes possibilitem ser suficientemente eficaz e 

saber até onde pode ir a sua exigência em termos de comportamento com determinados alunos 

(2008b: 77). 

 

Os problemas comportamentais tanto podem acontecer em relação a outros colegas 

como em relação ao próprio educador/professor, colocando em causa o seu poder, a sua 

autoridade e dignidade. O estado a que as coisas chegaram pode ter resultado, segundo 

Perrenoud (2000: 143),”do facto de não se ter percebido que a violência está em gérmen na 

relação pedagógica, quando for relação de forças, e na consciência em um estabelecimento de 

ensino, quando não se reconhecem a todos os mesmos direitos ou não se assegura a eles o 

respeito” É que o facto do educador/professor adoptar estratégias de ensino que nem sempre 

são adequadas, ao ser autoritário, ao desconfiar dos seus alunos, ao agir, muitas vezes, de forma 

injusta para com eles, ao não dialogar e ouvir as suas opiniões ou mesmo ao criar aulas 

repetitivas e monótonas, pode conduzir a essas situações de conflito. Como forma de lhe pôr 

cobro 

 

(…) torna-se importante que em cada escola, em cada sala de aula, se promova uma relação de 

respeito mútuo, se ouçam os educandos, compreendam e apoiem nos seus problemas, respeitem 

as suas opiniões, se crie um clima de à vontade, se esteja disponível para os escutar, se aceitem 

as suas críticas e se tente levá-los a gostar do educador/professor e de si próprios (Cunha, 2008b: 

78). 
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O problema da indisciplina é desgastante para os que se confrontam com ele no seu 

quotidiano e exige uma mudança táctica na forma de actuar do educador/professor, que pode 

socorrer-se para o efeito, de debates, dramatizações ou textos que levem o educando a falar de 

si, do que gosta ou não e do que o impede de trabalhar. Procedendo desta forma o 

educador/professor segundo a opinião de Cunha (2008b: 80)  

 

(…) promove medidas de carácter pedagógico que motivam e estimulam no educando um 

desenvolvimento harmonioso; que permitem que este consiga um maior envolvimento nas tarefas 

escolares e outras igualmente educativas; que se crie nas aulas um clima mais equilibrado e que o aluno 

sinta que tem de cumprir e assumir responsabilidades, quer durante o percurso escolar, quer na sua vida 

futura.  

 

Por tudo o que já foi dito anteriormente, é urgente que educadores e professores criem 

novas estratégias de ensino que desenvolvam pessoal e socialmente os seus educandos, ao nível 

da responsabilidade, da autonomia, dos valores e de atitudes cívicas. O educador/professor 

dever ser capaz de levar o aluno, “através de um processo de aceitação, a ganhar um outro 

sentido de vida, a adquirir atitudes de co-responsabilização, a valorizar-se, a aprender a olhar 

para dentro de si próprio  

 

5. O PAPEL DA ANIMAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL DAS 

CRIANÇAS  

Com as mudanças técnicas e científicas que se têm verificado na sociedade actual, 

verificaram-se também novas formas de ver o mundo e de participar nele e com isso, também 

os valores tradicionais se foram extinguindo. Há por isso a necessidade de pensarmos que 

pouco a pouco, nos estamos a transformar em pessoas sem valores, que só pensam em si e 

trabalham para si, afastando-se cada vez mais do próximo. Cabe por isso à família a iniciação 

do processo de desenvolvimento pessoal e social das crianças, ou seja, é no seio da família que 

as crianças se começam a formar em atitudes e valores. No entanto, e como já referimos, 

sabemos que o papel da família se tem alterado, o que leva a que esse papel seja desempenhado 

também pelos amigos, meios de comunicação e escola. Porque, como nos diz Cunha (2008b: 

94) 
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Educação em valores é, também, a utilização de métodos e estratégias que proporcionem meios de 

acção educativa orientados para o favorecimento do processo de maduração valorativo. Métodos e 

estratégias que apelem às normas de convivência e que possam e devam constituir-se. 

 

Para que a escola consiga, de forma satisfatória, desempenhar esse papel, necessita hoje 

de formar os seus educadores/professores de forma a que sejam capazes de conduzir este 

processo positivamente, já que à escola compete formar o aluno não apenas em cultura mas, 

também, em valores, tão essenciais para a convivência do indivíduo em sociedade. A propósito 

Cunha refere que “educar, é, antes de mais, formar o homem na sua totalidade, para que seja 

capaz de promover um mundo mais civilizado e mais comprometido com a mudança, sem 

esquecer que educar é também respeitar as diferenças de cada um, a pluralidade de opiniões e 

modos de ser” (2008b: 83). Razão porque a escola deve privilegiar a formação pessoal e social 

dos seus educandos.  

Os pais são os principais intervenientes no processo de aquisição de atitudes e valores 

por parte das crianças. Mas com essa mesma finalidade também 

 

(…) o educador/professor tem de observar os educandos para os conhecer. Interessar-se pelos 

seus problemas, desejos, expectativas, capacidades, valores, ajudá-los a encontrar-se, pondo-os à 

vontade para perguntar, não fugindo ao diálogo e o que é mais importante, não lhes retirando a 

coragem de enfrentar o outro. Dar-lhes liberdade para aprender e ensiná-los a aprender (Cunha, 

2008b: 91). 

 

Nesta procura de educação para os valores, o educador/professor tem que adoptar uma 

atitude de compreensão, companheirismo e aceitar cada aluno tal como é para mostrar aos seus 

educandos que neste processo de ensino – aprendizagem também eles são muito importantes e 

respeitados e, só assim, irão aprender a respeitar, pois só se aprende a respeitar sendo-se 

respeitado. 

Para conseguir, de forma eficaz, levar por diante esta formação, o educador/professor 

deve adoptar métodos e técnicas que motivem os alunos para a aprendizagem e recorrer a 

estratégias diferentes das tradicionais como é o caso das ligadas à animação educativa, por 

serem 

 

(…) um meio excepcional para a alteração do comportamento e de mentalidades que persistem, 

designadamente quando promove valores de solidariedade, de entreajuda e auto-estima entre as 

pessoas, quando estimula a capacidade dos participantes para transformar ideias em projectos (Cunha, 

2000: 45). 
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Podem assim ser utilizadas estratégias que vão desde o diálogo, aos jogos, ao debate, à 

utilização de diferentes expressões (musical, plástica, dramática, motora), assim como outras 

técnicas adequadas para dar resposta aos problemas reais que surgem. É que 

 

Ao favorecer a mudança de atitudes e mentalidades, quer a nível individual, quer de grupo, a Animação 

Educativa sensibiliza para os valores, desperta a criatividade, privilegia a aproximação dos indivíduos, 

a sua ligação à escola e à comunidade em que se inserem e põe em acção as capacidades afectivas e 

cognitivas da pessoa. São aspectos como estes, que levam a que comece a reconhecer-se a sua 

importância no desenvolvimento pessoal e social, na expressão e comunicação de experiências, 

sentimentos e pensamentos necessários nos processos de crescimento (2008b: 99). 

 

Face ao exposto estamos convictos de que utilizando a animação das actividades como 

estratégia iremos conseguir que a nossa intervenção ao nível do pré-escolar e do 1º ciclo do 

ensino básico seja positiva em termos de desenvolvimento pessoal e social das crianças, em 

especial as que mais precisam. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

____________________________________________________________________________ 

O TRABALHO ESCOLAR 
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1. ORGANIZAÇÃO DA ACTIVIDADE EDUCATIVA NO 1º CICLO 

 

Pretendemos, neste ponto, referir como se organizou a actividade educativa no que se 

refere à estrutura do dia e da semana, ou seja, quais as rotinas existentes, tanto de organização 

como de manutenção; caracterizar a relação pedagógica relativamente à relação professora-

alunos e alunos – alunos e descrever o papel da professora, entre outros aspectos. 

 

1.1. ESTRUTURA DO DIA/SEMANA 

Rotinas de organização 

Durante a semana existiam algumas rotinas de organização, que eram propostas pela 

professora mas requeriam a colaboração dos alunos como: a escrita diária do sumário pelas 

crianças no quadro e no computador, bem como “o problema da semana”, uma outra rotina de 

organização, realizada uma vez por semana, e que consta de um problema de matemática que 

os alunos tentam resolver, sem a ajuda da professora, durante quinze minutos. O problema pode 

ser resolvido como as crianças quiserem, através de tabelas, cálculos, escrita, desenho, etc. 

Finalizado esse tempo a professora corrige os problemas um a um e as crianças que o 

resolveram correctamente explicam aos colegas como conseguiram chegar ao resultado; a 

“Hora do Conto” é outra rotina semanal que se inicia com a leitura de um excerto de uma obra. 

A professora inicia essa leitura e, de seguida, são as crianças, uma a uma, que continuam a ler. 

Depois é realizada a interpretação do excerto e, no final, as crianças realizam uma actividade de 

expressão plástica sobre ele, ou fazem uma banda desenhada, um cartaz, um desenho livre, etc. 

De salientar é o facto de, durante esta actividade, as crianças estarem sempre muito atentas e 

interessadas, todas elas gostam muito desta actividade, daí que participam nela activamente. 

 

Rotinas de manutenção 

As rotinas de manutenção são, também, propostas pela professora com a participação 

dos alunos. Uma delas é a distribuição diária dos cadernos dos alunos por um deles. Assim, 

todos os dias, há um aluno diferente que, no início da aula, distribui os cadernos por todos os 

colegas. Além desta há diariamente uma outra rotina de manutenção, que tem a ver com as idas 

ao W.C., ao qual as crianças só podem ir uma de cada vez e nunca quando a professora está a 

explicar algo de novo.  
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1.2. RELAÇÃO PEDAGÓGICA 

Há uma boa relação entre a professora e os alunos, a professora detém a autoridade sem 

ser autoritária. É a professora que decide o trabalho que se vai realizar, e neste aspecto 

relaciona-se um pouco com o contexto pedagógico centrado no professor, o magistercentrismo, 

mas afasta-se deste na medida em que, para o controle da disciplina, não utiliza castigos nem 

prémios, utiliza, sim, reforços positivos ou negativos, através do diálogo, relacionando-se deste 

modo com o contexto pedagógico centrado em cada aluno, o pedocentrismo.  

A professora valoriza menos o grupo do que o aluno individualmente, embora o 

trabalho de grupo também se realize com bastante regularidade. 

Relativamente à relação aluno – aluno, não há ainda muito espírito de grupo mas não se 

verifica a competição entre eles, talvez pelo facto da competição ser trabalhada pela professora 

de outras formas como, por exemplo, através da rotação de todos os alunos nas mesas, estando 

sempre todas as crianças com diferentes colegas e pelo facto da professora tentar sempre 

mostrar aos alunos que a inter-ajuda e a cooperação são importantes. A relação entre estas 

crianças apoia-se na amizade e cooperação. 

 

1.3. PAPEL DA PROFESSORA 

A professora é o principal detentor do saber mas, é a partir do programa e, 

especialmente, daquilo que pensa que são as necessidades dos alunos que prepara as suas aulas.  

A professora recorre com alguma frequência a aulas expositivas mas, com bastante 

regularidade, são realizadas actividades pelos alunos de forma a melhorarem a compreensão 

dos conteúdos que considera importantes. Dá bastante importância às áreas curriculares não 

disciplinares e, ainda, à formação pessoal e social.  

Procura sempre a interdisciplinaridade, ou seja, procura sempre trabalhar todas as áreas 

de forma integrada e articulada, de acordo com as necessidades e oportunidades criadas ao 

longo do trabalho escolar. 

Esporadicamente a professora procura fazer com que sejam os alunos a tirar as dúvidas 

aos colegas, colocando-os aos pares para conversarem sobre aquilo em que cada um tem mais 

dificuldade. 
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1.4. OUTROS ASPECTOS A REFERIR 

As reuniões de pais são marcadas, uma por cada final dos períodos lectivos, pela 

professora, e realizam-se mais se for necessário. Além desta reunião trimestral, os pais podem 

ir falar com a professora, no horário de atendimento aos pais. Este realiza-se todas as semanas, 

à sexta-feira, das 13h00 às 13h30. 

Por iniciativa da professora cooperante, ainda se realizam, em cada trimestre, encontros 

de pais. Estes encontros são momentos para se reflectir sobre os seguintes temas: no 1º período 

- “A televisão e os nossos filhos”, no 2º período - “O crescimento dos nossos filhos” e, no 3º 

período - “A integração na nova escola”. 

 

1.5. GESTÃO DO CURRÍCULO – O PROJECTO CURRICULAR DE TURMA  

Antes de se entrar no tema propriamente dito, “gestão do currículo – o projecto 

curricular de turma”, importa perceber o conceito de currículo escolar. Segundo Roldão 

(1999a) podemos entender o currículo escolar como um conjunto de aprendizagens e 

competências que os alunos devem desenvolver. Tem a escola a função de organizar e garantir 

esse desenvolvimento. 

Durante o Estado Novo o bom professor seria aquele que conseguisse cativar a atenção 

dos seus alunos para os conteúdos do programa, que conseguisse expor e explicar esses 

conteúdos de forma a que os alunos percebessem e realizassem trabalhos que ajudassem a 

interiorizar esses mesmos conteúdos. Assim na óptica de Leite (2003), o currículo restringia-se 

ao conjunto de conteúdos a ensinar e à organização dessa transmissão Nos anos 80 a 

valorização das disciplinas tradicionais continuou, mesmo tendo havido a intenção, com a 

Reforma Curricular, de uma mudança para se articularem as disciplinas e para valorizarem a 

experiência de vida dos alunos (Leite, 2003). 

É porém nos anos 90 que, face à presença de alunos filhos de emigrantes africanos ou 

de ex-colonos portugueses, os professores e a administração se sentiram pressionados a agirem 

no que diz respeito a situações de exclusão a que esses alunos eram sujeitos (Leite, 2003). E 

como a sociedade se torna multicultural, o currículo etnocêntrico e monocultural deixou de 

fazer sentido para a escola e passou então, no dizer de Leite (2003), a ser necessário um 

reajuste do currículo às necessidades dos diferentes alunos que a passaram a frequentar. Neste 

sentido e como nos explica Roldão (1999c: 17), 
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(…) não é mais possível, e sê-lo-á cada vez menos, conceber o currículo como aquele conjunto 

de textos normativos, centralmente definidos e desmultiplicados de forma idêntica – os 

programas das disciplinas -, servidos por manuais tendencialmente uniformizadores e 

concebidos e usados como base da acção dos professores nas escolas, em vez de construídos 

como apoio para o trabalho, a investigação e o estudo dos alunos. 

 

A propósito “não se muda uma instituição sem mudar as práticas que a produzem no 

dia-a-dia e que a mudança de práticas é de ordem e de uma lógica diferentes da mudança 

legislativa; é um processo complexo que envolve os professores e não resulta da simples 

vontade destes, nem decorre mecanicamente de qualquer intervenção exterior” (Benavente, in 

Leite, 2003: 84). Assim o currículo no qual aos professores cabia apenas a tarefa de executarem 

o que era prescrito, passou para um currículo que é estabelecido a nível nacional e que a escola 

e os professores adequam às realidades locais, passando, portanto, os professores a terem um 

papel activo na configuração do currículo (Leite, 2003). Um currículo que segundo Roldão 

neste momento pode ser entendido como “aquilo que se espera fazer aprender na escola, de 

acordo com o que se considera relevante e necessário na sociedade, num dado tempo e 

contexto” (1999b: 47). O que é preciso é que a escola perceba a importância de se desenvolver 

um Projecto Educativo que dê sentido às diferentes actividades e que sirva como via de 

entendimento entre os vários intervenientes, os professores, a escola, a comunidade e os vários 

parceiros da acção educativa (Leite, 2003). Assim, “o PEE surge, justamente, como a estrutura 

vocacionada para adequar o currículo, definido ao nível nacional, às características e recursos 

da escola e às solicitações e apoios da comunidade em que aquela se inseria” (Fontoura, 2006: 

21). Assim, “o Projecto Educativo de Escola (PEE) pode ser também uma oportunidade de 

diálogo e de compromisso entre os diversos parceiros sobre o sentido das acções e, por isso, de 

uma procura colectiva de respostas aos desafios que a sociedade actual nos vai colocando para 

uma qualidade do ensino e da educação” (Leite, 2003: 93). 

Como já referimos anteriormente, não se pode pensar o currículo nacional como 

uniforme já que se adequa a todos os alunos e, por isso mesmo, cada vez mais tem de se pensar 

na necessidade de ele se adequar às realidades e necessidades locais, o que poderá ser 

concretizado através do Projecto Curricular de Escola e do Projecto Curricular de Turma. Nesta 

linha de pensamento já não basta à escola ser mera transmissora de conhecimentos, é 

necessário que seja participante activa na formação e educação dos alunos que a frequentam 

(Leite, 2003). O PCE17 é desenvolvido em função do currículo nacional e do PE18 e nele se 

                                                 
17 Passaremos a usar a sigla PCE (Projecto Curricular de Escola) 
18 Passaremos a usar a sigla PE (Projecto Educativo de Escola/ Agrupamento) 
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define “o nível de prioridades da escola, as competências essenciais e transversais em torno das 

quais se organizará o projecto e os conteúdos que serão trabalhados em cada área curricular 

(tendo por referência uma análise vertical dos programas) ” (Leite, 2003: 116). 

De forma a melhorar a aprendizagem dos alunos, a escola decide, partindo do currículo, 

quais as prioridades de aprendizagem e as estratégias para as colocar em prática, passando 

assim o currículo a projecto curricular, que é o conteúdo principal do projecto educativo da 

escola. Desta forma, a escola passa a gerir o currículo e construindo o seu próprio projecto 

passa a determinar a sua própria forma de trabalho, “embora num quadro referencial nacional 

que tem de ser integrado nas opções do seu projecto educativo/curricular” (Roldão, 1999a: 50). 

Num passado não muito longínquo quase tudo o que era decidido relativamente ao que 

ensinar, porquê, como, quando, com que prioridades, quais os meios…era definido pelo 

Ministério da Educação, deixando muito pouco para a gestão curricular dos professores quer ao 

nível da distribuição dos conteúdos pelos trimestres, quer ao nível da planificação das aulas 

(Roldão, 1999a). Desta forma e “entendido como um conteúdo unificado e direccionado para 

toda a população escolar, o currículo foi, pouco a pouco, introduzindo no seu conceito a ideia 

de diferenciação curricular, como estratégia a adoptar” (Paszkiewicz, 2008: 47). Porém, e 

muito embora a gestão central permaneça sempre, a maioria das decisões fica a cargo da gestão 

curricular de cada escola e dos professores, o que se pode verificar através do Decreto-Lei 

nº6/2001 que afirma que  

 

(…) foi emergindo a necessidade de ultrapassar uma visão de currículo como um conjunto de 

normas a cumprir de modo supostamente uniforme em todas as salas de aula e de ser apoiado, no 

contexto da crescente autonomia das escolas, o desenvolvimento de novas práticas de gestão 

curricular. Neste sentido, ensaiando as potencialidades de um novo desenho curricular, as 

escolas foram convidadas a apresentar projectos de gestão flexível do currículo. (Diário da 

República, 2001: 258). 

 

O que se procura com a gestão flexível do currículo é, sem dúvida, um caminho mais 

eficaz e adequado ao público para que, com isto, a escola consiga um maior sucesso na sua 

função principal, consiga com que os alunos adquiriram as aprendizagens curriculares com uma 

maior eficiência que lhes permita, depois, assegurar a sua vida pessoal e social (Roldão, 

1999b). “Não é mais possível conceber uma escola que não dê a todos o que todos vão 

necessitar para uma eficaz integração cultural e social” (Paszkiewicz, 2008: 63). Esta gestão é 

realizada pelos principais responsáveis directos, o professor (com a função de ensinar) e a 

escola (a instituição que responde socialmente pela função dos professores) mas em negociação 
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com outros parceiros, os mais interessados, pais e empregadores, a toda a comunidade a quem 

interessa a educação como forma de desenvolvimento da vida social e bem-estar da 

comunidade (Roldão, 1999a).  

Neste sentido, definindo-se a escola como instituição curricular, o projecto educativo de 

cada escola terá que ser particularmente um projecto curricular, ou seja, de opções 

relativamente às aprendizagens que cada escola queira assumir como suas prioridades e 

relativamente às formas que considera mais adequadas para o conseguir com sucesso. Neste 

momento, a escola tem como maior problema o facto de conseguir hoje dar resposta satisfatória 

a todos os alunos pelo facto de todos serem cada vez mais diferentes (Roldão, 1998 in Roldão, 

1999a). 

“As diferenças fazem-se em vários níveis, dos quais destacamos como mais 

significativos a linguagem, o gosto estético, os valores culturais desenvolvidos, os hábitos 

culturais instalados, as vivências culturais, etc.” (Paszkiewicz, 2008: 54) 

O Projecto curricular é a forma como a escola reorganiza o currículo face à situação real 

onde se encontra, definindo objectivos próprios, traçando formas particulares de organização e 

gestão curricular que adeqúem o currículo, as aprendizagens que o integram, aos alunos reais 

daquela escola (Roldão, 1999a).  

Por Projecto Curricular de Escola entende-se “a forma particular como, se reconstrói e 

se apropria um currículo face a uma situação real, definindo opções e intencionalidades 

próprias, construindo modos específicos de gestão e organização curricular, adequados à 

consecução das aprendizagens que integram o currículo para os alunos concretos daquele 

contexto” (Roldão, 1999a: 44) 

Qualquer currículo ou projecto curricular precisa de programas para definir e prever os 

campos de desenvolvimento, organização e os métodos de aprendizagem. Contudo, os 

programas funcionam apenas como instrumentos do currículo sendo passíveis de mudança, 

reconvertiveis e contextuais, é possível que se alterem, se melhorem para que se consiga atingir 

a meta pretendida. Isto significa que, em vez de se cumprirem os programas tal qual como são 

prescritos é possível que se modifiquem, se alterem e desenvolvam de forma adequada aos 

diversos alunos de forma a alcançarem as finalidades curriculares do currículo (Roldão, 1999a). 

Esta chamada de atenção da autora citada, é muito frequente no contexto das escolas 

portuguesas. O que de facto acontece, no terreno, é o desenvolvimento do Programa seguindo 

rigorosamente a ordem do Programa oficial e/ ou a ordem dos manuais escolares.  
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O projecto curricular que qualquer escola constrói, admite sempre a construção de 

projectos curriculares mais específicos como o projecto curricular de turma (Roldão, 1999a), 

tal como podemos ver no Decreto-lei nº 6/2001, de 18 de Janeiro, ponto 4, art. 2º  

 

As estratégias de concretização e desenvolvimento do currículo nacional e do projecto curricular 

de escola, visando adequá-los ao contexto de cada turma, são objecto de um projecto curricular 

de turma, concebido, aprovado e avaliado pelo professor titular de turma, em articulação com o 

concelho de docentes, ou pelo concelho de turma, consoante os ciclos. 

 

A programação destes projectos é realizada pelos departamentos curriculares e a 

planificação fica a cargo dos professores. A partir do currículo contextualizam o que se ensina 

ao grupo de alunos que cada turma possui especificando o que terão que aprender segundo as 

características particulares daqueles alunos (Pacheco, 2008). 

A autonomia curricular concedida à escola passa pela organização de estratégias de 

variação curricular, sendo obrigada a “desenvolver mecanismos que permitam detectar a tempo 

dificuldades de base, diferentes ritmos de aprendizagem ou outras necessidades dos alunos que 

exijam medidas de compensação ou formas de apoio adequadas nos domínios psicológico, 

pedagógico e socioeducativo.” (alínea c, art.11º, Decreto-Lei nº. 43/89) 

Neste sentido, o professor responsável pela turma tem o dever de eleger medidas que 

visem a melhoria das condições de aprendizagem e fomentem um bom ambiente educativo. 

Deve também colaborar com os pais e encarregados de educação dos alunos para, desta forma, 

tentar resolver os problemas dos alunos, sejam eles relativos ao comportamento ou à 

aprendizagem (ponto 2, art. 5º, Decreto-Lei nº. 30/2002) 

Faz parte ainda da função do professor usar uma pedagogia diferenciada na sala de aula 

de forma a dar resposta a todos os alunos, em relação ao ritmo de aprendizagem e às 

necessidades sentidas (Pacheco, 2008). 

No que diz respeito a dificuldades de aprendizagem, a sua superação tem-se revelado 

muito mais eficaz quando são utilizadas estratégias e metodologias diversas na sala de aula do 

que quando são realizados apoios adicionais e é por isso que é o professor, em relação ao 1º 

ciclo, que faz a análise do aluno em particular e decide quais as medidas a aplicar relativamente 

ao apoio educativo (Pacheco, 2008). 

É neste sentido que podemos ver a autonomia pedagógica dada ao professor, que 

deveria utilizar o programa apenas para verificar quais as sugestões e recomendações nele 

incluídas e que poderia também gerir o tempo de aprendizagem dos seus alunos e a utilização 
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ou não do manual (Pacheco, 2008). Como já afirmamos esta é uma situação muito pouco 

verificada. 

Desta forma, é preciso que os professores não vejam os seus alunos como um grupo 

homogéneo, com as mesmas características e que aprendem da mesma forma e ao mesmo 

ritmo, com as mesmas dificuldades de aprendizagem que pode ser ensinado com as mesmas 

estratégias e com os mesmos recursos. O professor tem que ser capaz de reconhecer a 

diversidade de alunos que tem, com diferentes características e dificuldades e a partir daí 

partam para diferentes estratégias e metodologias de ensino, adaptando-as aos diferentes 

alunos, ou seja, o professor deve realizar o seu projecto curricular que adeqúe o currículo 

nacional às situações reais, aos seus alunos concretos (Leite, 2003). 

É, realmente, através do PCT (Projecto Curricular de Turma) que se pode respeitar os 

alunos reais, romper com a simples acumulação do conhecimento proporcionando assim uma 

visão interdisciplinar e integrada do saber (Leite, 2003). 

Para que se consiga uma educação mais vasta e rica é necessário um envolvimento de 

toda a comunidade escolar em processos de organização da aprendizagem que se iniciem a 

partir de situações reais e familiares aos alunos para de seguida se estenderem a outros saberes 

e experiências que desenvolvam competências que façam com que os alunos aprendam a 

intervir no mundo (Leite, 2003). 

No que concerne à avaliação, segundo o art. 12º, Decreto-Lei nº 6/2001 esta tem como 

objectivo regular as aprendizagens, encaminhar o percurso escolar e confirmar as aquisições 

realizadas pelos alunos ao longo do ensino básico. No 1º ciclo é o professor titular da turma que 

tem maior responsabilidade na avaliação das aprendizagens. Os alunos, pais e encarregados de 

educação podem participar nesta avaliação mas em condições estabelecidas no regulamento 

interno.19  

A avaliação a realizar, tal como podemos ver pelo art. 13º, Decreto-Lei nº 6/2001, 

deverá ser a avaliação diagnóstica (que se realiza no início do ano lectivo e se une a estratégias 

de diferenciação pedagógica, à superação de possíveis dificuldades dos alunos…), a avaliação 

formativa (avaliação contínua e sistemática que recorre a diversos instrumentos de recolha de 

informação que se adeqúem à diversidade das aprendizagens e aos contextos em que ocorrem 

de forma a regular o ensino e a aprendizagem) e a avaliação sumativa (realizada no final de 

cada período lectivo que usando a informação recolhida na avaliação formativa realiza um 

                                                 
19 Esta situação está prevista no regulamento interno da escola onde é realizado o nosso estágio. 
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entendimento global sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos). Esta avaliação sumativa 

expressa-se de forma descritiva em todas as áreas disciplinares.  

Também o desenvolvimento do currículo nacional e as competências essenciais que os 

alunos obtiveram são objecto de avaliação. Segundo o art. 17º, Decreto-Lei nº6/2001, uma das 

formas de avaliar o desenvolvimento do currículo nacional são as provas nacionais de aferição 

e que se destinam a dar conhecimento aos professores, às escolas e à administração educativa 

sobre a aprendizagem dos alunos, não originando efeitos na progressão escolar dos alunos. 

Relativamente à avaliação curricular, esta é realizada para diagnosticar o que resulta ou 

não, se as decisões tomadas se adequaram ou se é necessário redefini-las e o que é necessário 

fazer para melhorar (Freitas, in Roldão, 1999a). Esta avaliação dá a possibilidade de 

diagnosticar, prever e reformular os projectos. É importante não esquecer e ter em consideração 

que estando a gestão curricular no plano das aprendizagens esta avaliação deve ter em atenção 

o efeito das decisão tomadas sobre a qualidade das aprendizagens dos alunos (Roldão, 1999a). 

 

1.5.1. O PROJECTO CURRICULAR DE TURMA (PCT) PARA O ANO LECTIVO EM 

PAUTA  

 Aquando da iniciação do nosso estágio, ou seja, a meio do ano lectivo, já a professora 

cooperante possuía o seu próprio Projecto Curricular de Turma (PCT), pelo que, para a 

realização do nosso, além de termos em conta as necessidades e interesses das crianças 

diagnosticados por nós durante o período de observação, tivemos em atenção também o PCT da 

professora cooperante.  

 

1.5.2. PONTO DA SITUAÇÃO DO PCT (NO MOMENTO ZERO DO ESTÁGIO)  

No início do estágio, reunimo-nos com a professora cooperante para fazer um ponto de 

situação do seu projecto curricular de turma, solicitando-lhe informação acerca de cada aluno 

naquele momento, em relação a cada uma das áreas curriculares disciplinares (Língua 

Portuguesa, Matemática, Estudo do Meio, Expressões e Educação: Físico – Motora, Musical, 

Dramática e Plástica), ou seja, quais as competências que já tinham desenvolvido e o que era 

necessário desenvolver. Fizemos também o ponto de situação do plano anual de actividades, 

isto é, fizemos um levantamento do que já tinha sido leccionado pela professora e o que ainda 

faltava leccionar, em relação a cada das áreas curriculares disciplinares apontadas e não 

disciplinares como (Estudo Acompanhado, Área de Projecto e Formação Cívica). 
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1.6. RELATO DA PRÁTICA: ANÁLISE CRÍTICA 

Para que possamos desempenhar a nossa tarefa profissional da melhor forma possível é 

necessário que saibamos o que vamos fazer, para quê e porquê, ou seja, temos que planificar, 

de forma clara, o que vamos leccionar e, de que forma o vamos fazer. Temos que pensar de que 

forma aquilo que vamos fazer vai contribuir para o desenvolvimento de cada aluno. Além 

disso, é preciso possuir recursos técnicos, conhecimentos e habilidades que permitem 

desenvolver a prática profissional de forma eficaz (Zabalza, 1997). 

“A escola é a unidade básica de referência para o desenvolvimento do currículo” 

(Zabalza, 1997: 46). Neste sentido, cabe à escola traçar a adaptação do Programa às exigências 

do contexto institucional, social e pessoal e definir as prioridades. Contudo, é o professor, na 

sua actuação prática, que vai colocar em prática essas previsões. Durante o estágio realizámos 

planificações semanais, recorrendo, sempre, ao Programa e adaptando-o às necessidades e 

interesses das crianças.  

No início do ano, o professor em cooperação com os pais e outras pessoas colectivas da 

comunidade social implicados no ensino, estudam a forma de como podem resolver os 

problemas e necessidades anteriormente sentidas, as formas de reforçar os sucessos alcançados 

e enumeram os recursos disponíveis, etc. Depois, já nas suas aulas, o professor coloca em 

prática estes critérios consensuais e adapta-as, através da sua programação, às características 

próprias dos seus alunos e à especificidade das aprendizagens a conquistar (Zabalza, 1997). 

Como o nosso estágio começou a meio do ano lectivo, recorremos à professora cooperante para 

nos informar relativamente às necessidades dos alunos em questão, pois ela era a pessoa que 

melhor os conhecia. 

Neste sentido, é importante clarificar o que faz a escola ou o professor quando planifica 

o seu ensino, quais as decisões que centram a sua atenção e o que o influencia aquando da 

tomada de decisões. Assim sendo, o que se faz, então, quando se planifica? Trata-se de  

 

(…) prever possíveis cursos de acção de um fenómeno e plasmar de algum modo as nossas 

previsões, desejos, aspirações e metas num projecto que seja capaz de representar, dentro do 

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

poderíamos levar a cabo, um plano para as concretizar (Escudero, in Zabalza, 1997: 47). 

 

Antes de planificar, importa conhecer as características e experiências dos alunos, assim 

como as suas necessidades. Relativamente à escola, vários aspectos podem ser muitos 

potenciadores da programação a ser implantada na prática, tais como, os professores 
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disponíveis, os espaços existentes, os recursos materiais e técnicos, o modelo educativo, a 

dinâmica relacional existente e as inovações didácticas em curso. É importante que o professor 

conheça o lado de fora da escola, isto é, o seu meio envolvente, para saber o que este pode 

oferecer. Conhecer o potencial envolvente pode ser a resposta a questões como:  

 

(…) que recursos emprega a Administração local na área educativa; que tipo de programas 

específicos vão levar a cabo e, em ambos os casos, como poderia o nosso centro ou a minha 

turma aproveitar-se deles?; com que tipo de instituições, empresas colectivas, etc. podemos 

contactar para as implicar no nosso processo educativo? (através da programação de visitas, de 

ajudas para realizar alguma investigação a nível de escolas ou de turma, etc.) (Zabalza, 1997: 

73).  

 

Pela importância desse conhecimento, no início do estágio, na fase de diagnóstico, 

fizemos uma pesquisa sobre a instituição, o meio envolvente e as próprias crianças. Depois de 

conhecer todo esse potencial, é necessário construir os objectivos que se vinculam aos 

conteúdos, às actividades ou coordenadas espácio-temporais mais concretas (Zabalza, 1997). O 

objectivo é definido por Roldão como “aquilo que pretendemos que o aluno aprenda, numa 

dada situação de ensino e aprendizagem, e face a um determinado conteúdo ou conhecimento” 

(2008: 21). Para além dos objectivos, é necessário, que se planifiquem também, as 

competências que se querem desenvolver nos alunos. Quando falamos em competências, 

 

(…) referimo-nos ao saber que se traduz na capacidade efectiva de utilização e manejo - 

intelectual, verbal ou prático - e não a conteúdos acumulados com os quais não sabemos nem 

agir no concreto, nem fazer qualquer operação mental ou desenvolver qualquer situação, nem 

pensar com eles (Roldão, 2008: 20).  

 

Assim, referimo-nos a competências quando “perante uma situação, se é capaz de 

mobilizar adequadamente diversos conhecimentos prévios, seleccioná-los e integrá-los 

adequadamente perante aquela situação (ou problema, ou questão, ou objecto cognitivo ou 

estético, etc.)” (Roldão, 2008: 20). 

Qual é, afinal, a diferença entre objectivo e competência? Segundo Roldão (2008: 22) 

“qualquer finalidade que se vise intencionalmente é um objectivo, mas nem todos os objectivos 

se orientam para a construção de uma competência. A competência é, no fundo, o objectivo 

último dos vários objectivos que para ela contribuem”. 
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Depois de termos planificado e decidido, quais os objectivos e competências que 

queremos desenvolver nos alunos, temos que pensar, partindo das suas necessidades que 

estratégias e actividades vamos utilizar, em função das competências que queremos 

desenvolver nos alunos.  

Para que realmente se façam aprendizagens significativas, é necessário que o professor 

envolva os seus alunos nas estratégias e actividades. Como nos diz Sanches (2001: 45) “os 

alunos não podem continuar a ser receptores passivos, eles têm de interagir… É preciso pôr os 

alunos a fazer e não só a ouvir.” O meio envolvente, como já referimos, tem um enorme 

potencial de recursos que pode ser aproveitados pelo professor para desenvolver competências 

nos alunos, é que “a Escola, o professor, já não são a fonte de saber. O Saber está em todo o 

lado” (Sanches, 2001: 46). Além do meio envolvente, o professor deve, ainda, iniciar as suas 

actividades tendo em conta os saberes e as experiências dos alunos porque, como refere 

Sanches (2001: 47), “no momento em que as aprendizagens dos alunos são tão diferentes, não 

podemos continuar a ter como única referência para a nossa programação o programa enviado 

pelo ministério”. 

Com o intuito de desenvolver actividades, o professor deve procurar identificar em que 

estado se encontram as aprendizagens dos alunos, os pré-requisitos e, depois, aproveitar as 

diversas experiências dos alunos (Sanches, 2001). 

Além disso, o professor deve, sempre que possível, relacionar o conteúdo com outras 

matérias pois, como explica Sanches (2001: 51), “é a interdisciplinaridade, é o trabalho em 

equipa que proporcionam oportunidades de interacção e de partilha de saberes”. Deve, ainda, 

utilizar experiências diárias como, bonecos animados, programas televisivos, dramatizações 

para tornar o ensino mais motivante para a aprendizagem dos alunos. “ Há quem aposte muito 

na dramatização pelos mais diversos fins. Desde escrever o texto a memoriza-lo e comunica-lo 

aos outros vai um longo percurso” (Sanches, 2001: 54).  

Deve, também, tornar a aprendizagem funcional de forma que esta aconteça em 

situações mais próximas da realidade dos alunos, de modo a que possam aplicar o que 

aprendem às suas vidas diárias. Sanches refere, “ aprendi a ser consumidor mais consciente 

depois de uma simulação de aula em que os materiais a utilizar eram rótulos dos produtos que 

consumimos” (2001: 55). 

O professor deve, para tornar a aprendizagem mais motivante, utilizar música, sempre 

que possível, fazer jogos pedagógicos/didácticos, colocar os alunos a pesquisar informação 

pertinente, deve dar a palavra aos alunos, etc. (Sanches, 2001). 
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Para finalizar, todas as estratégias e actividades planificadas pelo professor devem ser 

adequadas a cada aluno e devem favorecer a aprendizagem significativa para o aluno (Sanches, 

2001). Durante o estágio procuramos exactamente isso, criar actividades/ estratégias onde os 

alunos pudessem experimentar, na tentativa de sentirem a aprendizagem mais motivante, 

utilizámos música, fizemos uma dramatização, tentámos aproximar os conteúdos com a 

realidade dos alunos, etc. Pensámos que se conseguíssemos tornar o ensino mais divertido, 

mais interessante para os alunos que conseguiríamos que estes conseguiriam realmente 

aprendizagens significativas. 

Pelo facto do estágio se ter desenvolvido em grupos de três elementos, três dias por 

semana, cada semana ficou a cargo de um elemento do grupo, o que significa que há duas 

semanas de premeio, entre semanas de responsabilização que me competiram e as que ficaram 

sob a responsabilidade das minhas colegas. A primeira e última semana de responsabilização 

foi realizada em grupo, ou seja, pelas três estagiárias a realizar o estágio na instituição. 

 

1.6.1. A PLANIFICAÇÃO E A SUA JUSTIFICAÇÃO  

Tendo em conta os conteúdos cedidos pela professora para cada semana e o diagnóstico 

realizado no início do estágio, o qual nos permitiu verificar quais as dificuldades e necessidades 

destes alunos, foram elaborados os objectivos das planificações. Estes encontram-se de acordo 

com o currículo nacional e as metas e competências delineadas para o agrupamento/ escola, 

estão previstos para esta área e este nível de ensino, relacionando-se com outras áreas do 

currículo (Apresentamos no Apêndice 1 – exemplo de uma planificação semanal). 

Em todas as semanas, tentamos utilizar tarefas de aprendizagem mais práticas, onde os 

alunos tivessem uma participação bastante activa no processo de ensino – aprendizagem, de 

modo a envolvê-los na aula, pois consideramos que essa prática os motiva mais e desenvolve 

neles mais aprendizagens significativas. Do conhecimento que temos da turma, alguns alunos 

irão apresentar dificuldades na aprendizagem dos conteúdos a leccionar. Deste modo, 

tentaremos resolver essas dificuldades através do diálogo e através da prática de exercícios, 

assim como, sempre que possível, relacionaremos os conteúdos com a vida diária dos alunos. 

Além disso, todos os conteúdos estarão interligados, o que significa que ao longo de todo o 

processo de ensino – aprendizagem, mesmo introduzindo novos conteúdos, os anteriores 

relacionar-se-ão com os seguintes, sempre que possível, não sendo esquecidos depois da sua 

introdução. 
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No que diz respeito aos materiais e recursos de ensino aprendizagem, procuraremos 

diversificar sempre que possível, utilizando os mais variados instrumentos, dependendo do 

conteúdo a abordar, de forma a motivar os alunos no processo de ensino – aprendizagem.  

 

1.6.2. COMPETÊNCIAS A PRIVILEGIAR 

Para além das competências essenciais que a frequência do quarto ano do ensino básico 

confere, pretendíamos com as actividades por nós desenvolvidas levar os alunos a participarem 

na discussão sobre a importância de procurar soluções individuais e colectivas visando a 

qualidade de vida; a respeitarem valores de cidadania; a relacionarem-se e comunicarem com 

os outros; a desenvolverem valores, atitudes e práticas que contribuam para a formação de 

cidadãos conscientes e participativos numa sociedade democrática; a reconhecerem a utilização 

dos recursos nas diversas actividades humanas e como os desequilíbrios podem levar ao seu 

esgotamento, à extinção das espécies e à destruição do ambiente; a explorarem diferentes 

formas e atitudes corporais; a realizarem dramatizações a partir de situações simples; a 

desempenharem com rigor as suas funções no grupo, cumprindo as tarefas que lhe são 

atribuídas; a ajudarem os colegas; a serem criativos e participativos; a cooperarem com os 

companheiros nos jogos e exercícios, compreendendo e aplicando as regras combinadas na 

turma, bem como os princípios de cordialidade e respeito na relação com os colegas e 

professor; a desenvolverem a comunicação verbal e a apropriação do vocabulário musical na 

descrição, análise e interpretação dos sons, a desenvolverem estratégias pessoais de resolução 

de problemas e assumir progressivamente uma atitude crítica perante os resultados; a 

exprimirem sentimentos, emoções, opiniões, provocados pela leitura de textos; a explorarem a 

relação imagem - texto na construção de narrativas visuais; a lerem e ouvirem ler obras de 

literatura para a infância e reagirem aos textos; a reconhecerem a utilização dos recursos nas 

diversas actividades humanas e como os desequilíbrios podem levar ao seu esgotamento, à 

extinção das espécies e à destruição do ambiente. 

 

1.6.3. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Os temas por nós abordados durante o período em que decorreu o estágio foram 

diversificadas, como aliás acontece nas turmas do 4.º ano do ensino básico. Porém para uma 

melhor compreensão e motivação para os mesmos, procurámos apresentá-los através do 

recurso a materiais e actividades favorecedoras de aprendizagem. Dessas actividades 



82 
 

apresentamos uma breve síntese que nos possibilita melhor entender o processo desenvolvido. 

Assim no tocante à área de projecto socorremo-nos de um PowerPoint sobre a distribuição da 

água no mundo que possibilitou dar a conhecer aos alunos os diferentes tipos de água, a sua 

distribuição no mundo, a importância de a preservarmos, bem como uma história que abordava 

a poluição da mesma.  

Durante a apresentação deste PowerPoint, sentimos que os alunos estavam muito 

motivados o que justifica as questões que colocaram e as opiniões e sugestões que deram no 

final da apresentação. Posteriormente, os alunos foram incumbidos de investigar quais os 

procedimentos das pessoas com quem convivem em relação à poupança/desperdício de água, 

sendo-lhes para o efeito distribuída uma folha com os itens que teriam que investigar.  

Relativamente a uma das principais actividades económicas do nosso país, a agricultura, 

e após a leitura e interpretação do texto “Um imenso braseiro” que fala sobre ela, colocou-se 

um mapa na sala e, cada criança colocou no mapa alguns dos produtos agrícolas nos locais 

onde são mais produzidos. 

Aproveitámos o facto de haver muito barulho por causa das obras, para identificarmos 

diferentes sons e ruídos e as sensações que podem provocar em nós. No final foi, elaborado um 

cartaz, em cartolina, onde foram colocados por ordem os ruídos que menos incomodam até aos 

que nos incomodam muito. Mais tarde, como forma de sensibilizar os alunos para o problema 

da poluição sonora e ao mesmo tempo trabalhar a comunicação oral, foram incentivados para, 

em grande grupo, escreverem um texto dramático sobre a poluição sonora, intitulado 

“Julgamento da poluição sonora”. O argumento era sobre o julgamento de um menino que 

provocou a sua própria perda de audição. Os personagens eram um juiz, advogados e 

testemunhas. O texto foi representado no dia seguinte. Após esta actividade pareceu-nos 

estarem reunidas condições para falarmos do valor do silêncio. Para o efeito foi realizado um 

debate com toda a turma, sendo os alunos divididos em 2 grupos, um a favor do silêncio e o 

outro contra. As crianças alegaram, cada uma por sua vez, quais os motivos que as levavam ou 

não a gostar e respeitar o silêncio e porque o não considerarem importante.  

No final, e como forma de motivar para o valor do silêncio, aqueles alunos que ainda 

não lhe viam qualquer valor, foi-lhes pedido que um a um lessem um texto enquanto toda a 

turma falava sem parar e sem lhes dar ouvidos, para que dessa forma percebessem o quanto o 

silêncio é importante e que fazê-lo, é uma forma de respeitar os outros. 

Procedeu-se também à interpretação e reconstrução do poema “A minha casinha” de 

Luísa Ducla Soares. Inicialmente, a leitura do poema foi realizada por todas as crianças em 

conjunto e depois, cada uma, individualmente, fez a sua leitura expressiva de acordo com a sua 
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criatividade. O poema foi de seguida interpretado e analisadas as estrofes, os versos e as rimas. 

Foi também realizado um diálogo, onde cada criança falou sobre o que achou do poema e sobre 

as motivações da sua autora quando o escreveu. No final, as crianças em grande grupo criaram 

um novo poema, com respeito pela matriz original, dado que apenas tinham de preencher os 

espaços em branco, que se tinham deixado no final de cada verso.  

A Hora do Conto foi uma das rotinas semanais que através da leitura expressiva de uma 

obra permitia aos alunos expressarem os sentimentos e emoções que o conto lhes transmitia. E 

que no caso de “A Fada Oriana”, deu lugar à construção posterior de uma Banda Desenhada 

sobre o excerto do conto.  

No tocante às energias renováveis foi colocado em acção um pequeno teatro sobre as 

mesmas. Assim com a ajuda de uma folha de papel com pequenas falas de diferentes energias 

renováveis (eólica, hídrica, solar, geotérmica, energia das ondas e biomassa) e o recurso a 

alguns fantoches, os alunos interpretaram cada um, uma personagem. Seguiu-se um diálogo 

sobre as energias renováveis. Como forma de tornar a aula um pouco mais dinâmica, foi 

entregue aos alunos a letra da canção “O Balão Mágico” para que tentassem cantar sem 

contudo saberem o ritmo. Depois disso era-lhes dado o ritmo da canção e em conjunto todos a 

cantavam. Finalmente, ensinámos aos alunos uma coreografia adequada à canção e cantámos e 

dançámos ao som da música. 

Chegado o Dia Mundial da Criança as actividades foram alusivas ao dia. Inicialmente 

foi realizado um diálogo sobre os direitos da criança. Depois colocou-se no quadro um cartaz 

com alguns dos direitos da criança e falou-se sobre cada um deles, o que significavam, o que 

achavam desses direitos, a razão de terem sido criados, quando foram promulgados e porquê. 

Explicou-se-lhes também que apesar de serem direitos de todas as crianças, nem todas 

usufruem deles. Falámos também sobre os deveres que todos temos para com a família e a 

sociedade e criámos, em grande grupo, um cartaz com os deveres das crianças, enunciados por 

cada um dos alunos. No final pintaram camisolas alusivas ao tema. Posteriormente realizámos 

jogos de expressão motora. O primeiro foi o jogo da caça “cordão humano”. Três alunos foram 

seleccionados para começar a apanhar os outros, sempre que apanhavam um colega este dava-

lhe a mão e ajudava a apanhar os outros colegas e assim sucessivamente. No final ganhava a 

equipa com mais elementos. Seguiu-se o jogo “bola ao capitão”. Os alunos dividiram-se em 

duas equipas, uma de cada lado do campo. Um elemento de cada equipa colocava-se no final 

do campo do adversário (capitão). O objectivo do jogo era que a equipa conseguisse fazer 

chegar a bola a esse elemento através de passes entre os elementos da sua equipa sem o 
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adversário “roubar” a bola. De cada vez que a bola chegasse a esse elemento a equipa marcava 

um ponto. O último elemento a tocar na bola assumia o papel de capitão. 

 

2. ACTIVIDADE EDUCATIVA EM JARDIM-DE-INFÂNCIA 

 
As Orientações Curriculares constituem um conjunto de princípios para apoiar o 

educador nas decisões sobre a sua prática, ou seja, para conduzir o processo educativo a 

desenvolver com as crianças. Com a actividade educativa no Jardim-de-Infância pretende-se 

atingir, segundo essas orientações, um conjunto de objectivos que têm a ver nomeadamente 

com: a promoção do desenvolvimento Pessoal e Social da criança; com o fomentar a sua 

inserção em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade das culturas; no favorecer 

nela uma progressiva consciência como membro da sociedade, ou seja, que ao participar no 

processo educativo contacte e aprenda a respeitar diferentes culturas; estimular o seu 

desenvolvimento global no respeito pelas características individuais e incutir nela 

comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e diferenciadas, ou melhor 

dizendo, a partir do que a criança já sabe e do respeito pela sua cultura e características 

próprias; desenvolver na criança a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas, 

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

mundo e despertar na criança a curiosidade e o pensamento crítico; proporcionar-lhe ocasiões 

de bem-estar e de segurança, e o que é muito importante incentivar a participação das famílias 

no processo educativo e estabelecer relações de efectiva colaboração com a comunidade.   

Das Orientações Curriculares, documento orientador para a prática de todos os 

educadores de Infância a nível nacional, constam ainda as orientações gerais para a prática do 

educador, a organização do ambiente educativo, referindo-se à organização do grupo, do 

espaço, do tempo e do meio institucional, à relação com os pais e outros parceiros educativos. 

Fazem ainda referência às diferentes áreas de conteúdo que deverão contribuir para o 

desenvolvimento global da criança e, por fim, à continuidade e intencionalidade educativa. 

Para a prática educativa é necessária a realização do currículo, que se define como 

sendo “as experiências organizadas proporcionadas às crianças num enquadramento escolar. 

Umas das fontes mais cedo identificadas como dando origem ao currículo são as próprias 

crianças” (Spodek, 1993: 8). Sendo o educador, 

 

 (…) o construtor, o gestor do currículo, no âmbito do projecto educativo do estabelecimento ou 

do conjunto de estabelecimentos. O educador deve construir esse currículo com a equipa 
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pedagógica, escutando os saberes das crianças e suas famílias, os desejos da comunidade e, 

também, as solicitações dos outros níveis educativos (Ministério da Educação, 1997: 7). 

 

A existência do currículo pré-escolar  

 

 (…) é reconhecer que o facto das crianças em idade pré-escolar se encontrarem num período 

vital do seu desenvolvimento, caracterizado por um ritmo evolutivo rápido em que adquirem 

aprendizagens básicas de todo o tipo – cognitivo, afectivo, social, motor – justifica a necessidade 

de um desenho curricular específico, fundamentado nas características próprias deste período 

etário, tendo em vista o desenvolvimento integral de cada criança e a consecução das grandes 

finalidades que o sistema educativo preconiza (Rodriques, 1995: 39). 

 

Assim na planificação do currículo devem ter-se em conta os interesses e necessidades 

das crianças, já que aquele “deve proporcionar informações e experiências adequadas às 

crianças e à sua idade” (Marques, 2000: 49), isto é, adaptadas aos seus interesses e 

necessidades e que promovam o seu desenvolvimento global e assegurem uma transição com 

sucesso para a escolaridade futura, num ambiente educativo favorável à sua exploração activa, 

à interacção com adultos e outras crianças e à exploração de variados materiais  

 

2.1. PERÍODO DE OBSERVAÇÃO/ PRÁTICA DA EDUCADORA COOPERANTE/ 

MODELO SEGUIDO 

No início do período de observação começámos por observar a forma como o dia-a-dia 

do grupo de crianças, da sala onde realizámos o nosso estágio, decorria, quando eram 

realizadas as actividades de rotina, quando se realizavam as actividades orientadas e as 

actividades livres. Além de nos apercebermos facilmente da organização diária das crianças, 

percebemos que essa rotina não é estática, podendo haver alterações quando necessário. 

A manhã iniciava com a reunião de grande grupo, onde se começava por marcar as 

presenças e o tempo, e onde se escolhia os responsáveis pelas tarefas. Depois cantávamos a 

canção dos bons dias e contava-se as novidades do dia anterior.  

Finalizada a reunião, as crianças formavam o “comboio” e iam para o refeitório lanchar. 

Depois do lanche prosseguia-se com actividades livres ou orientadas, se a actividade orientada 

se realizasse de manhã, de tarde seriam actividades livres, ou o contrário. Terminada a 

actividade, as crianças iam brincar para o recreio, sempre que as condições climatéricas o 
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permitissem. Depois vinha a hora de almoço, as crianças começavam por fazer a sua higiene e 

dirigiam-se em seguida para o refeitório. 

Após o almoço as crianças iam brincar para o recreio ou para a sala polivalente, 

consoante as condições meteorológicas. Quando as crianças regressavam à sala realizavam 

actividades livres ou orientadas, de acordo com a previsão diária. 

Durante este período de observação verificámos que as crianças eram organizadas, por 

vezes, em grande grupo, quando faziam actividades colectivas como sessões motoras, reuniões 

de grupo, audição de histórias, etc., em pequenos grupos, quando a actividade requeria um 

maior apoio por parte da educadora, e trabalho individual. 

No decorrer deste período de observação e em conversas com a educadora cooperante 

percebemos que segue a pedagogia de projecto. “Falar em pedagogia do projecto é falar da 

diferença, é falar do respeito pela individualidade de cada criança, do seu ritmo próprio de 

desenvolvimento. É não reduzir o grupo de crianças a uma simples justaposição de indivíduos – 

mas atribuir a cada um, um valor próprio.” (Tinoco, Fialho & Miranda, 1987: 8). Seguir esta 

pedagogia, é estarmos atentas a cada uma das crianças para verificarmos o que interessa a cada 

uma delas e quais as suas interrogações acerca do que a rodeia, pois “é pelo confronto com esse 

mundo que se vão desencadear interrogações e verificações, e que a criança toma consciência 

de si e da situação” (Tinoco et al, 1987: 8). Definidas as tarefas, os grupos organizam-se, 

diferenciando-se pelas actividades que realizam e lançam hipóteses para a concretização do 

interesse ou interesses comuns.  

Ao longo do processo, as crianças vão verificando o que já foi feito, o que falta fazer e 

como o vão fazer e, “porque a criança é «diferença permanente» na sua imprevisibilidade, a 

intenção inicial pode alterar-se e o projecto toma rumos inesperados” (Tinoco et al, 1987: 9) e 

como são elas que realizam todo o processo, ele é perceptível para todas. 

Praticar a pedagogia do projecto é para o educador segundo a opinião de Tinoco et al (1987: 

10). “um desafio à sua personalidade, face a outras personalidades. É um desafio à sua 

sensibilidade, à sua iniciativa, à sua capacidade de antecipação, às dinâmicas possíveis de um 

grupo de crianças”, que deve respeitar os interesses das crianças, envolver-se com elas, ser 

capaz de um dinamismo, gerador de desenvolvimento. Porque, o facto de se identificar com o 

projecto do grupo, é acreditar na construção pessoal de cada criança na e pela interacção. 
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2.2. PAPEL DO EDUCADOR/ RELAÇÃO PEDAGÓGICA 

“Na educação pré-escolar, o educador de infância concebe e desenvolve o respectivo 

currículo, através da planificação, organização e avaliação do ambiente educativo, bem como 

das actividades e projectos curriculares, com vista à construção de aprendizagens integradas” 

(Decreto – Lei n.º 241/2001 de 30 de Agosto). 

O educador deve organizar o ambiente educativo, organizando o espaço, 

disponibilizando e utilizando materiais diversificados que estimulem as crianças de forma a 

proporcionar-lhes experiências educativas integradas; deve organizar o tempo para que as 

crianças criem noções temporais; e deve, ainda, criar as condições de segurança e bem-estar 

para as crianças (Decreto – Lei n.º 241/2001 de 30 de Agosto). 

Em relação à observação, planificação e avaliação, o educador deve observar todas as 

crianças em diferentes organizações (grande grupo, pequenos grupos e individualmente, de 

forma a planificar as actividades tendo em conta o que a criança já sabe, o que pretende saber, 

adequando-as às necessidades das crianças e objectivos de desenvolvimento e aprendizagem. 

Deve além disso, quando planifica as actividades, tentar criar actividades que abarquem as 

diferentes áreas de conteúdo, bem como avaliar o seu desempenho e o desenvolvimento e 

aprendizagens do grupo e de cada criança (Decreto – Lei n.º 241/2001 de 30 de Agosto). 

No que respeita à relação pedagógica com as crianças, o educador deve relacionar-se 

com as crianças de modo a permitir a sua segurança afectiva bem como a sua autonomia e o 

seu desenvolvimento emocional e social. Além disso, deve incentivar a criança a envolver-se 

em actividades e projectos da sua própria iniciativa, do grupo ou do educador e estimular a 

cooperação entre as crianças para que se sintam parte integrante do grupo e valorizadas. O 

educador deve, ainda, estimular a curiosidade da criança pelo que a rodeia, permitindo, assim, 

que seja capaz de identificar e resolver problemas. Por fim, deve fomentar o desenvolvimento 

social, pessoal e cívico, visando a educação para a cidadania (Decreto – Lei n.º 241/2001 de 30 

de Agosto). 

A família e a instituição de educação pré-escolar são dois contextos sociais que 

contribuem para a educação criança, importa por isso, que se estabeleça uma relação entre elas. 

Dessa forma, o educador ao estabelecer uma relação com a família, adquire informações sobre 

a criança, sobre o seu comportamento, os seus progressos, os trabalhos realizados, etc, pois as 

trocas informais ou reuniões com os pais são ocasiões magníficas 

 

(…) de conhecer as suas expectativas educativas, de os esclarecer sobre o processo educativo a 

desenvolver com o grupo e de ouvir as suas sugestões. Os pais poderão, eventualmente, 
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participar em situações educativas planeadas pelo educador para o grupo, vindo contar uma 

história, falar da sua profissão, colaborar em visitas e passeios, etc. (Ministério da Educação, 

1997a: 45). 

 

 A participação dos pais no trabalho educativo enriquece a aprendizagem das crianças, 

do que decorre, 

 

A importância da participação dos pais e suas potencialidades para a educação das crianças e 

para a formação dos adultos pressupõe que o educador, em colaboração com a direcção e/ou 

director pedagógico do estabelecimento de educação pré-escolar, encontre as melhores formas 

de motivar a participação dos pais, tendo em conta que as crianças são as mediadoras dessa 

relação. É por causa delas, e tendo em vista a sua educação, que estas relações têm sentido, 

embora contribuam também para o desenvolvimento dos adultos (Ministério da Educação, 

1997a: p. 46). 

  

2.3. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO TEMPO E DAS ACTIVIDADES 

O dia-a-dia de um jardim-de-infância prevê diferentes momentos que não se organizam 

da mesma forma para crianças maiores e menores. Todos os dias existem diversos tipos de 

actividades que envolvem crianças e adultos, por exemplo, a chegada, a alimentação, a higiene, 

as brincadeiras (o faz-de-conta, os jogos motores, exploração de material gráfico e plástico…), 

as histórias, as actividades orientadas, etc. Todos estes momentos devem permitir a estimulação 

da criatividade, a experimentação, a imaginação, o desenvolvimento da linguagem e a 

interacção com as outras pessoas. 

Para o desenrolar destas actividades é necessária a organização do tempo tendo em 

conta as necessidades biológicas das crianças (alimentação, higiene…) e as necessidades 

psicológicas (o tempo e ritmo que cada uma necessita para a realização das tarefas) (Horn & 

Barbosa, in Craidy & Kaercher, 2001).  

Propomo-nos então encontrar uma definição para cada um dos quatro tipos de 

actividades que pretendemos realizar durante a implementação deste Projecto Curricular de 

Grupo. 

 

2.3.1.TIPOS DE ACTIVIDADES 

Como já foi referido, no jardim-de-infância realizam-se diversas actividades durante o 

dia, que são organizadas tendo em conta as necessidades biológicas e psicológicas das crianças. 
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São quatro os tipos de actividades que realizámos com as crianças, actividades de livre escolha, 

actividades orientadas, actividades de rotina e actividades de projecto. Procuramos, de seguida, 

definir cada uma delas. 

 

2.3.1.1. ACTIVIDADES DE LIVRE ESCOLHA 

As actividades de livre escolha, que são brincadeiras individuais ou em grupo, permitem 

à criança desfrutar das diferentes áreas da sala ou seja da área dos jogos, da biblioteca, da 

casinha, da pintura, do desenho ou de muitos outros que possam existir na sala de actividades. 

São por assim dizer, actividades que “permitem que as crianças escolham o que desejam fazer, 

desde que o ambiente em termos de materiais e espaços o permita” (Dornelles & Horn, in 

Craidy & Kaercher 2001: 68). Isto não significa no entanto, que nos momentos em que essas 

actividades decorrem, a Educadora não tenha de intervir e acompanhar o que as crianças estão 

a fazer. A este propósito Dornelles e Horn (in Craidy & Kaercher) entendem que este é “um 

momento para interacções e observações significativas do adulto junto às crianças” (2001: 69). 

 

2.3.1.2. ACTIVIDADES ORIENTADAS 

Estas actividades são bastante importantes para se trabalhar a atenção, a concentração e 

a capacidade das crianças de atenderem a propostas feitas colectivamente. Podem ser realizadas 

tanto no espaço interno como externo do jardim-de-infância, podem ser realizadas em grande 

e/ou em pequeno grupo, dependendo das características do grupo e de cada criança ou da 

actividade em questão.  

Quando se realizam actividades em pequenos grupos, as crianças que estão à espera 

para as realizar podem fazer actividades que não necessitam da constante orientação do 

Educador, como terminar trabalhos ou podem realizar actividades livres. 

A realização destas actividades não depende directamente do espaço e materiais mas sim das 

estratégias de quem as dirige. São exemplo destas actividades: relatos de histórias, lengalengas; jogos 

musicais, dramáticos, sensoriais e motores; passeios, visitas; actividades de planeamento e execução 

de projectos e outros. 

 

2.3.1.3.ACTIVIDADES DE ROTINA 

As actividades de rotina são aquelas que são “cuidadosamente planeadas por nós, 

educadores, assentam em bases teóricas sólidas, respondem aos interesses e necessidades da 

criança, e ocupam um lugar privilegiado, bem como um estatuto de grande importância do 

decorrer no dia a dia do Jardim-de-Infância” (Folque, 1989: 17-18). As actividades de rotinas 
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realizam-se normalmente à mesma hora e da mesma forma e destinam-se a dar segurança à 

criança, o que lhe permite aperceber-se do que vai fazer, com alguma antecedência. Segundo 

Zabalza (1992: 170), 

 

 A rotina, enquanto fixação da sequência temporal das condutas ou dos modos de realização de 

algumas delas, desempenham também o papel facilitador na captação do tempo e dos processos 

temporais (da sucessão temporal). Esta é uma importante aprendizagem para enfrentar a 

realidade diária: a criança aprende a existência de fases, o nome dessas fases e o seu 

encadeamento sequencial (que acontece antes, que acontece depois, que se faz no começo e que 

se faz em outros momentos da sessão).  

 

Ainda segundo o mesmo autor,  

 

As rotinas são, como os capítulos, o guião da vida diária de uma turma que, dia após dia, se vai 

nutrindo de conteúdos e acções. As crianças sabem o nome de cada fase, sabem o que virá 

depois, sabem qual é o procedimento para realizar determinadas actividades, etc., e, pouco a 

pouco, vão-se assenhorando da sua vida escolar, vão-se sentindo competentes e, ao mesmo 

tempo, vão comprovando vivencialmente como cada vez lhe saem melhor as coisas e sabem 

melhor o que há para fazer e de que forma resultam, e são divertidas, as tarefas (Zabalza, 1992: 

174). 

 

Podemos distinguir dois tipos de rotinas diárias, as de manutenção, como, por exemplo, 

o lavar as mãos, o lanchar…, que servem para manter o bem-estar e assegurar as necessidades 

fisiológicas das crianças e as rotinas de organização, como, por exemplo, o preenchimento dos 

quadros. 

 

2.3.1.4.ACTIVIDADES DE PROJECTO 

É importante distinguir actividades de projecto de actividades do(s) projecto(s), estas 

últimas são referentes, normalmente, ao Projecto Curricular da Instituição ou outro elaborado 

pela Educadora, tal como o conjunto de actividades que consta neste documento. As 

actividades de projecto normalmente surgem de um acontecimento ou situação vivida (s) pela 

(s) criança (s) que por algum motivo despertou a atenção ou a curiosidade da ou das crianças, 

isto porque pode interessar todo o grupo de crianças tornando-se um projecto de todo o grupo 

mas podem também interessar a um grupo mais restrito. Por esse motivo pode funcionar mais 

do que um projecto em simultâneo.  
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Falar em pedagogia do projecto é na óptica de Tinoco, Fialho e Miranda (1987: 8) “falar 

da diferença, do respeito pela individualidade de cada criança, do seu ritmo próprio de 

desenvolvimento. É não reduzir o grupo de crianças a uma simples justaposição de indivíduos – 

mas atribuir a cada um, um valor próprio”  

(Podemos dividir o projecto em cinco fases: 

 Escolher o tema/tópico/problema (que normalmente surge da iniciativa das 

crianças, de um acontecimento ou situação ocorrida); 

 O que queremos saber (aqui colocam-se as dúvidas levantadas pelas crianças); 

 O que sabemos (nesta fase é necessário fazer um levantamento das opiniões das 

crianças sobre o assunto, é como que uma avaliação diagnóstica, é importante 

registar tudo o que for recolhido); 

 Onde vamos procurar (questionamos as crianças sobre os locais ou pessoas a 

quem recorrer para resolver as questões levantadas, ajudando-os a perceber que há 

vários locais onde podemos recolher informação sobre todo e qualquer assunto, 

isto permite também que as crianças contactem com diferentes fontes de recolha 

de informação, como a internet ou os livros, jornais e suportes audiovisuais); 

 O que aprendemos (esta é a fase em que comunicamos às restantes crianças, 

aquelas que não participaram no projecto, as conclusões que tirámos desta 

investigação. É importante combinar com as crianças que participaram no 

projecto, a forma mais adequada de o mostrar aos restantes colegas, podendo 

surgir sob a forma de dramatização, canção, poema, cartaz, PowerPoint, etc.); 

 Avaliação (Avalia-se o que se fez e o que se aprendeu). 

 

2.3.2. UNIDADES DE TEMPO DE PLANIFICAÇÃO 

Estas previsões têm como finalidades antecipar e superar dificuldades que possamos 

encontrar, como distribuir o trabalho em relação ao tempo de que dispomos e levar as crianças 

a alcançarem os objectivos propostos no Projecto Curricular de Grupo. 

As estruturas que apresentamos de seguida não são rígidas, podendo vir a ser alteradas 

ao longo deste tempo, pois por vezes dependem de factores externos que não podemos 

controlar. Contudo pensamos que de uma forma geral será assim que decorrerão os próximos 

tempos. 
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2.3.2.1.PREVISÃO DIÁRIA 

 

Organização do dia 

 

 

Duração 

Entrada e acolhimento 

 

9:00h – 9:15h 

Reunião em grande grupo/ 

Actividades de rotina: 

 Novidades; 

 Marcação de presenças; 

 Escolha do chefe e ajudantes; 

 Escolha do distribuidor do leite; 

 Responsável pelos lápis e 

marcadores; 

 Marcação do tempo; 

 Canção dos “Bons dias” 

 

 

 

 

 

9:15h – 9:45h 

Higiene 

 

9:45h – 9:50h 

Lanche 

 

9:50h – 10:30h 

Actividades orientadas/ Actividades livres  

10:30h – 11:15h 

Recreio 

 

11:15h – 11h45h 

Higiene 

 

11:45h – 12:00h 

Almoço 

 

12:00h – 14:00h 

Entrada/ Acolhimento/ Recreio 

 

14:00h – 14:30h 

Actividades livres/ Actividades de Projecto/ 

Actividades Orientadas   

 

14h30h – 15:30h 
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2.3.2.2.PREVISÃO SEMANAL 

 

 Segunda-feira: 

Histórias 

 

 Sexta-feira: 

Sessão Motora 

Avaliação da Semana 

Planificação de actividades para a próxima semana 

 

 

2.3.2.3. PREVISÃO MENSAL 

 

 Avaliação do quadro do tempo 

 Avaliação do quadro das presenças 

 

2.3.2.4. PREVISÃO ANUAL 

 

 Dia Mundial da Alimentação; 

 Dia de São Martinho; 

 Comemoração da Festa de Natal; 

 Celebração dos Reis; 

2.3.3.ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO E ORGANIZAÇÃO DAS 

CRIANÇAS 

Com a distribuição do tempo, tal como se encontra na previsão diária, pretendemos 

criar um equilíbrio entre o tempo destinado às actividades livres na sala de actividades e o 

tempo criado para as actividades orientadas, cerca de uma hora diária para as diferentes 

Tempo de arrumar 

 

15:30 – 15:45h 

Higiene/ Lanche 

 

15:45 – 16:00h 
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actividades. Procuraremos, sempre que possível, que as crianças frequentem o espaço exterior 

(recreio) durante, também, cerca de uma hora (meia hora de manhã e meia hora de tarde). As 

actividades de rotina são as que ocupam a grande parte do dia das crianças pois entendemos 

que, 

 

 A rotina, enquanto fixação da sequência temporal das condutas ou dos modos de realização de 

algumas delas, desempenham também o papel facilitador na captação do tempo e dos processos 

temporais (da sucessão temporal). Esta é uma importante aprendizagem para enfrentar a 

realidade diária: a criança aprende a existência de fases, o nome dessas fases e o seu 

encadeamento sequencial (que acontece antes, que acontece depois, que se faz no começo e que 

se faz em outros momentos da sessão) (Zabalza, 1992: 170). 

 

Relativamente à organização das crianças nas diversas actividades, pretendemos criar 

actividades onde as crianças sejam organizadas em grande grupo, para realizarem actividades 

colectivas como sessões motoras, reuniões de grupo, audição de histórias, etc., em pequenos 

grupos, para actividades que necessitem de um maior apoio da nossa parte, e trabalho 

individual.  

 

2.4. PROJECTO CURRICULAR DE GRUPO 

O Projecto curricular de Grupo é um projecto realizado pelo educador, a nível 

individual, para o grupo específico de crianças com que vai trabalhar. “sendo o educador o 

responsável pela gestão desse mesmo projecto curricular, re-construindo as Orientações 

Curriculares e transformando-as num currículo existencial”(Weber, in Vasconcelos, 2000: 38).  

O nosso Projecto Curricular de Grupo teve em conta o Projecto Curricular da 

Instituição, indo ao encontro do que também se pretendia com este projecto e surgiu da 

necessidade de identificar quais os interesses e necessidades do grupo de crianças com as quais 

iríamos trabalhar durante o nosso estágio para, dessa forma, planearmos a nossa acção 

educativa, ou seja, planearmos actividades, estratégias e objectivos que fossem ao encontro 

deste grupo de crianças. Como referem as Orientações Curriculares,  

 

(…) o projecto do educador é um projecto educativo/ pedagógico que diz respeito ao grupo e 

contempla as opções e intenções educativas do educador e as formas como prevê orientar as 

oportunidades de desenvolvimento e aprendizagens de um grupo. Este projecto adapta-se às 

características de cada grupo, enquadra as iniciativas das crianças, os seus projectos individuais, 

de pequeno grupo ou de todo o grupo. Estes projectos, com duração e complexidade variáveis, 
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vão-se entrosando no projecto do educador que se concretiza e modifica com a participação das 

crianças (Ministério da Educação, 1997a: 44-45). 

 

2.4.1. PONTOS FORTES/ ÁREAS DE CONTEÚDO PRIVILEGIADAS  

Para a realização deste ponto do Projecto foi necessária uma observação atenta das 

crianças, dialogar com a Educadora Cooperante sobre as crianças e sobre o Projecto Curricular 

da Instituição. Só desta forma pudemos desenvolver actividades que promovessem nas crianças 

desenvolvimento a diferentes níveis e com isso conseguirmos alcançar os objectivos 

pedagógicos que nos propúnhamos.  

 

(…) promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida 

democrática numa perspectiva de educação para a cidadania; desenvolver a expressão e a 

comunicação através de linguagens múltiplas como meios de relação, de informação, de 

sensibilização estética e de compreensão do mundo. (Ministério da Educação, 1997a: 15) 

 

A nossa escolha recaiu assim sobre diversas áreas mas a de desenvolvimento pessoal e 

social, tinha para nós um redobrado interesse, dado que ao fazermos o diagnóstico do grupo de 

crianças e pelas conversas que tivemos com a educadora cooperante, termos verificado que 

necessitavam desses conteúdos, o que não significava que menosprezássemos os restantes. 

“Consideram-se “áreas de conteúdo” como âmbitos de saber, com uma estrutura própria e com 

pertinência sócio – cultural, que incluem diferentes tipos de aprendizagem, não apenas 

conhecimentos, mas também atitudes e saber-fazer” (Ministério da Educação, 1997a: 47). Para 

a criança estas áreas “supõem a realização de actividades, dado que a criança aprende a partir 

da exploração do mundo que a rodeia. Se a criança aprende a partir de acção, as áreas de 

conteúdo são mais do que áreas de actividades pois implicam que a acção seja ocasião de 

descobrir relações consigo própria, com os outros e com os objectos, o que significa pensar e 

compreender” (Ministério da Educação, 1997a: 47-48). É neste sentido que o educador elabora 

e planeia o currículo, pensando, a partir dos interesses e necessidades do grupo de crianças que 

possui, qual ou quais as áreas de conteúdo que mais necessitam de ser abordadas com aquelas 

crianças em particular, o que não quer dizer que coloque de parte todas as outras áreas de 

conteúdo, até porque “as diferentes áreas de conteúdo deverão ser consideradas como 

referências a ter em conta no planeamento e avaliação de experiências e oportunidades 

educativas e não como compartimentos estanques a serem abordados separadamente” 

(Ministério da Educação, 1997a: 48). No entanto, mesmo devendo ser abordadas todas as áreas, 
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há sempre alguma área a privilegiar, em função das características do grupo. Neste grupo como 

já referimos entendemos que deverá ser dada uma maior atenção à Área de Formação Pessoal e 

Social, uma vez que, 

 

 (…) o ser humano se constrói em interacção social, sendo influenciado e influenciando o meio 

que o rodeia. É nos contextos sociais em que vive, nas relações e interacções com outros, que a 

criança vai interiormente construindo referências que lhe permitem compreender o que está certo 

e errado, o que pode e não pode fazer, os direitos e deveres para consigo e para com os outros 

(Ministério da Educação, 1997a: 51).  

 

Neste sentido, procuraremos explorar a cidadania, educar para os valores como o 

respeito, a amizade, a cooperação, a entreajuda… valores estes que “não «se ensinam», mas 

que se vivem na acção conjunta e nas relações com os outros. É na inter-relação que a criança 

vai aprendendo a atribuir valor a comportamentos e atitudes seus e dos outros, conhecendo, 

reconhecendo e diferenciando modos de interagir” (Ministério da Educação, 1997a: 52).  

Além da Área de Formação Pessoal e Social será dada também atenção à Área de 

Expressão e Comunicação, nomeadamente no Domínio da Matemática e no Domínio da 

Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, uma vez que, como já foi dito, as crianças, 

principalmente as de três e quatro anos de idade, não demonstram muito interesse em 

frequentar estas áreas em actividades livres e algumas crianças não conseguem ainda escrever o 

seu nome.  

 

2.4.2. ACTIVIDADES A DESENVOLVER  

Tendo presentes as ideias/ linhas orientadoras deste Projecto Curricular de Grupo, 

procuraremos desenvolver nas crianças as competências mais relevantes recorrendo, para isso, 

à maior diversidade possível de actividades. 

 

 

 

2.4.2.1. ÁREA DE FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL 

A área de Formação Pessoal e Social é uma área transversal, para a qual todas as 

componentes curriculares devem contribuir de forma a que se promovam nos alunos atitudes e 

valores que lhes permitam tornarem-se cidadãos conscientes e solidários e se capacitem ao 

mesmo tempo para a resolução dos problemas que lhe irão surgir no decurso da vida. Segundo 
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Ministério da Educação, também “a educação pré-escolar deve favorecer a formação da 

criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário” 

(1997a: 51).  

 

Actividades 

 Dialogar; 

 Marcar as presenças; 

 Observar; 

 Marcar o tempo; 

 Preparar e comer o lanche; 

 Realizar a higiene diária; 

 Reunir em grande e pequeno grupo; 

 Jogar; 

 Explorar livremente as áreas da sala e do recreio; 

 Festejar aniversários; 

 Planificar e avaliar o que foi feito; 

 Distribuir, realizar e avaliar as tarefas. 

 

Objectivos 

Desenvolver: 

 A autonomia pessoal e social; 

 A responsabilidade; 

 A interiorização e aceitação de regras; 

 A socialização; 

 O sentido de solidariedade e partilha; 

 A capacidade de atenção e concentração; 

 A capacidade de observação; 

 A participação activa no grupo; 

 O trabalho em equipa; 

 Hábitos de higiene; 

 Hábitos alimentares; 

 A capacidade de organização; 

 O diálogo. 
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Estratégias 

 Acolhimento – realiza-se aquando da chegada das crianças à sala, onde se canta a 

canção dos “bons dias”, se decide quem vai ser o “chefe”, os “ajudantes”, o 

“distribuidor do leite” e o “responsável pelas canetas”. 

 Reunião de grande grupo – Ocorre após o acolhimento, sendo o momento em que se 

contam as novidades, há marcação de presenças e do tempo, onde se contam alguns 

acontecimentos importantes e se dialoga e discute determinado tema. Normalmente esta 

reunião ocorre no mesmo local onde se realiza o acolhimento. 

 No último dia de cada semana há lugar para a avaliação das actividades realizadas 

durante a semana e a planificação das actividades para a semana seguinte. 

 No final de cada mês um pequeno grupo de crianças será responsável pela avaliação do 

quadro do tempo, pois será o único instrumento de gestão de grupo que terá a duração 

de um mês. 

 Antes das refeições todas as crianças terão de lavar as mãos e se necessário também 

depois. Pretendemos que no final do semestre as crianças que ainda precisam de ajuda 

para ir à casa de banho (abotoar a roupa) sejam capazes de o fazer sozinhas, assim como 

lavar as mãos depois de terem feito as suas necessidades fisiológicas. 

 As crianças poderão explorar as diferentes áreas da sala durante o período da manhã 

e/ou da tarde, dependendo das actividades de cada dia. A exploração do espaço exterior 

será feita sempre que o estado do tempo o permita. 

 As festas de aniversário serão sempre celebradas, com ou sem bolo, mas cantaremos 

sempre os parabéns e terá direito a um presente. 

 É também nossa intenção incluir aqui jogos e canções onde sejam explorados os valores 

como a amizade, a cooperação, a partilha, o trabalho em equipa, a solidariedade, as 

palavras “por favor”, “obrigado”, “desculpa”… 

 

 2.4.2.2. ÁREA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO  

Na área de Expressão e Comunicação “a criança poderá ter acesso a formas e meios 

diversificados de expressão que lhe permitam ir apropriando-se de meios de comunicação, 

através de um processo planeado que possibilite situações diversificadas e progressivamente 

mais complexas” (Serra, 2004: 72). Nesta área distinguem-se vários domínios que o Ministério 

da Educação entende “deverem estar intimamente relacionados, porque todos eles se referem à 

aquisição e à aprendizagem de códigos que são meios de relação com os outros, de recolha de 



99 
 

informação e da sensibilização estética, indispensáveis para a criança representar o seu mundo 

interior e o mundo que a rodeia” (1997a: 57).  

 

2.4.2.2.1. DOMÍNIO DA EXPRESSÃO MOTORA  

A criança é movimento nas suas relações com o meio e com os outros. Segundo Onofre 

(1990: 8), 

  

 (…) desde o seu nascimento procura circular, tactear, apalpar, sentir para pensar; o gesto motor 

fá-la descobrir-se e si própria e ao mundo. Enquanto não descobre e domina o seu esquema 

corporal e situa o seu espaço no ambiente que a rodeia, ela não se sentirá segura e confiante para 

encarar os outros e o espaço deles; portanto, não estará em condições para aprender o que os 

outros lhe transmitem e inclusivamente o que pretendem dela. 

 

 É por isso que tendo em conta o desenvolvimento motor de cada criança, “a educação 

pré-escolar deve proporcionar ocasiões de exercício da motricidade global e também da 

motricidade fina, de modo a permitir que todas e cada uma aprendam a utilizar e a dominar 

melhor o seu corpo” (Ministério da Educação, 1997a: 57). 

 

 Actividades 

 Jogos de equilíbrio; 

 Jogos de reconhecimento das cores; 

 Jogos de ritmo; 

 Jogos de movimento corporal; 

 Jogos de lateralidade. 

 

Objectivos 

 Desenvolver a motricidade fina e global; 

 Identificar as diferentes partes do corpo; 

 Desenvolver o domínio corporal; 

 Desenvolver a coordenação visual - motora; 

 Desenvolver as noções de lateralidade; 

 Exercitar a orientação e a movimentação espacial; 

 Controlar a postura corporal. 
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Estratégias 

 Utilizaremos bolas, cordas, arcos e/ou outros materiais para realizar actividades 

motoras. Estas actividades serão realizadas em grande grupo no recreio ou na sala polivalente. 

 

2.4.2.2.2. DOMÍNIO DA EXPRESSÃO DRAMÁTICA  

A expressão dramática é um meio de descoberta da própria criança e dou outro, de 

afirmação de si própria na relação com o(s) outro(s) que corresponde a uma forma de se 

apropriar de situações sociais. Não admira portanto que “na interacção com outra ou outras 

crianças, em actividades de jogo simbólico, os diferentes parceiros tomam consciência das suas 

reacções, do seu poder sobre a realidade, criando situações de comunicação verbal e não 

verbal” (Ministério da Educação, 1997a: 59). Aliás, segundo Cunha (2008a: 37), 

  

(…) a criança realiza esta prática com o corpo, a voz e a imaginação, envolvendo-se 

completamente nela desde muito cedo. Neste envolvimento a criança é autêntica, real e 

verdadeira, ela não finge. Sente de facto as emoções e ao mesmo tempo que joga, imita e inventa 

para descobrir, ensaia a vida e experimenta-se a si e aos outros. 

 

 Actividades 

 Contar, recontar e inventar histórias; 

 Dramatizar histórias já conhecidas ou inventadas pelas crianças; 

 Imitar animais, pessoas ou objectos; 

 Dramatizar poesias, canções, lengalengas e trava-línguas; 

 Actividades livres. 

 

Objectivos 

 Desenvolver as capacidades de expressão e comunicação; 

 Desenvolver a imaginação e a criatividade; 

 Desenvolver a linguagem oral; 

 Contactar com novo vocabulário. 

 

 

 Estratégias 

 Teremos o cuidado de marcar um dia para trabalhar, em conjunto com as 

crianças, as histórias. Pode ser uma história escolhida pelas crianças ou uma que achemos 
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pertinente para o momento. As histórias serão contadas em grande grupo por nós. Serão 

trabalhadas de diversas formas, para esta área de conteúdo interessa fundamentalmente, as que 

serão dramatizadas, cada criança escolherá uma personagem e dramatizarão a história, podendo 

inclusive recriá-la; recorreremos ainda a fantoches ou a teatros de sombras. 

Para a realização destas actividades utilizaremos material de disfarce e outro material 

que esteja à nossa disposição na sala. 

 

2.4.2.2.3. DOMÍNIO DA EXPRESSÃO PLÁSTICA  

A criança através da expressão plástica exprime o que não pode confiar à expressão 

verbal. A expressão plástica implica um controlo da motricidade fina que a relaciona com a 

expressão motora. Para o efeito “recorre a materiais e instrumentos específicos e a códigos 

próprios que são mediadores desta forma de expressão” (Ministério da Educação, 1997a: 61). 

No Jardim-de-Infância, a expressão plástica é todo um conjunto de acções com recurso 

a vários meios e materiais que possibilitam à criança mais uma forma de descoberta e 

comunicação diferente das outras, não apenas pelo seu carácter específico, mas também pelo 

seu registo final (Ferrão, 1989). 

 

 Actividades 

 Rasgar; 

 Dobrar; 

 Pintura livre e orientada; 

 Recortar; 

 Colar; 

 Desenho livre e orientado; 

 Picotar; 

 Modelar; 

 Decalcar; 

 Carimbar; 

 Decorar a sala. 

 

 

 Objectivos 

 Desenvolver a motricidade fina; 

 Explorar o desenho e a pintura livres; 
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 Desenvolver a sensibilidade estética; 

 Desenvolver a atenção; 

 Explorar diferentes materiais e técnicas; 

 Explorar o trabalho em grupo; 

 Desenvolver a criatividade e imaginação. 

 

 Estratégias 

 Estas actividades decorrerão em grupo ou individualmente dependendo da 

actividade e da sua finalidade; 

 As crianças terão a oportunidade de trabalhar com diversos materiais e técnicas; 

 Estas actividades poderão surgir algumas vezes como registos das actividades 

efectuadas anteriormente. 

 

2.4.2.2.4. DOMÍNIO DA EXPRESSÃO MUSICAL  

A música transmite emoções, sublinha experiências e marca ocasiões pessoais e 

históricas. A expressão musical torna-se assim no dizer de Hohmann e Weikart (1997: 658) 

“numa outra linguagem, através da qual os jovens fazedores de música aprendem coisas sobre 

si mesmos e sobre os outros”, do que decorre a importância da expressão musical que “está 

intimamente relacionada com a educação musical que se desenvolve, na educação pré-escolar, 

em torno de cinco eixos fundamentais: escutar, cantar, dançar, tocar e criar” (Ministério da 

Educação, 1997a: 64). 

 

  Actividades 

 Cantar canções; 

 Explorar e identificar sons; 

 Mover-se ao som da música; 

 Produzir/ Reproduzir batimentos rítmicos com o corpo e/ou instrumentos musicais 

simples; 

 Construir instrumentos musicais simples; 

 Ouvir diferentes tipos de música. 

 

Objectivos   

 Desenvolver o conhecimento de novo vocabulário; 

 Desenvolver o sentido auditivo; 
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 Desenvolver a atenção e concentração; 

 Desenvolver a memorização; 

 Desenvolver a coordenação de movimentos rítmicos; 

 

 Estratégias 

 Construção e utilização de instrumentos musicais simples; 

 Utilização do corpo para definir ritmos; 

 Estas actividades serão realizadas em grande grupo. 

 

2.4.2.2.5. DOMÍNIO DA LINGUAGEM ORAL E ABORDAGEM À ESCRITA  

A aquisição e a aprendizagem da linguagem oral tem tido até agora uma importância 

fundamental na educação pré-escolar, pensando-se que a leitura e a escrita só deveriam ter 

lugar no 1º ciclo do ensino básico. “É actualmente indiscutível que também a abordagem à 

escrita faz parte da educação pré-escolar” (Ministério da Educação, 1997a: 65). Segundo Mata 

a criança não aprende 

 

 (…) só pelos conhecimentos que lhe são formalmente transmitidos, mas tem um papel activo e 

participante, num meio em que a Linguagem Escrita é um instrumento cultural. Tal como 

observa e pensa sobre muitos aspectos do meio envolvente, também sobre a Linguagem Escrita 

ela observa e reflecte, tentando resolver muitos problemas, de natureza lógica com que se depara 

(1991: 11).  

 

O que significa que quando a criança chega ao Jardim-de-Infância já sabe alguma coisa 

sobre o que é a Escrita, como funciona e para que é utilizada. O Educador, por sua vez, deve 

aproveitar estes conhecimentos da criança e ajudá-la a descobrir outros, sem nunca “perder a 

espontaneidade que frequentemente a faz ‘escrever» por prazer’” (Mata, 1991: 12). 

 

 Actividades 

 Contar histórias ou acontecimentos e situações passadas, presentes e futuras; 

 Poesias; 

 Lengalengas; 

 Trava-línguas; 

 Adivinhas; 

 Conversas em grande ou pequeno grupo; 

 Registar actividades; 
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 Realizar jogos; 

 Escrever o nome nos trabalhos; 

 Reprodução de escrita. 

 

 Objectivos 

 Desenvolver a linguagem oral e escrita; 

 Promover a comunicação oral; 

 Recontar e recriar histórias; 

 Desenvolver a atenção e concentração; 

 Desenvolver a imaginação e criatividade; 

 Desenvolver o contacto com a escrita. 

 

 Estratégias 

 Estas actividades serão realizadas em grande ou pequeno grupo ou ainda 

individualmente; 

 Algumas destas actividades serão realizadas diariamente, como a escrita do 

nome. 

 

2.4.2.2.6. DOMÍNIO DA MATEMÁTICA  

Existem inúmeras actividades que se realizam no Jardim-de-Infância que “aparecem 

não somente como semente e investimentos a longo prazo, mas igualmente como contribuições 

directas e essenciais ao progresso de aprendizagem de alguns conceitos matemáticos” (Seiça, 

1988: 25) e com elas as crianças vão espontaneamente construindo noções matemáticas a partir 

das vivências do dia-a-dia. O papel da matemática na estruturação do pensamento, na vida 

corrente e a sua importância para aprendizagens futuras, determina “a atenção que lhe deve ser 

dada na educação pré-escolar, cujo quotidiano oferece múltiplas possibilidades de 

aprendizagens matemáticas” (Ministério da Educação, 1997a: 73). Desta forma, durante a 

realização de variadíssimas actividades, a criança tem a oportunidade de contactar com 

conceitos matemáticos e pouco a pouco ir construindo noções matemáticas. 

 

 

 Actividades 

 Jogos de identificação de formas, comparação e numeração; 

 Trabalhar as cores e as figuras numéricas; 
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 Trabalhar o quadro de presenças e do tempo; 

 Avaliação do quadro do tempo; 

 Avaliação do quadro das presenças; 

 Trabalhar o calendário. 

 

 Objectivos 

 Desenvolver conceitos matemáticos de quantidade, distância, formas geométricas, 

conjuntos, tamanho, espaço e tempo; 

 Desenvolver o pensamento lógico – matemático; 

 Desenvolver o raciocínio e espírito crítico; 

 Compreender o calendário. 

 

 Estratégias  

 As actividades serão realizadas em grande ou em pequeno grupo, de acordo com o 

seu grau de dificuldade; 

 Uma vez por mês será escolhido um grupo de crianças com as quais realizaremos 

a avaliação do quadro do tempo; 

 Estudar no calendário os dias da semana, os dias do mês e os meses do ano; 

 

2.4.2.3.ÁREA DO CONHECIMENTO DO MUNDO  

A área do conhecimento do mundo enraíza-se na curiosidade natural da criança e no seu 

desejo de saber e compreender porquê. Esta curiosidade “é fomentada e alargada na educação 

pré-escolar através de oportunidades de contactar com novas situações que são 

simultaneamente ocasiões de descoberta e de exploração do mundo” (Ministério da Educação, 

1997a: 79). Apresenta-se esta área no entender de Serra (2004: 73) “como base para a 

sensibilização às ciências, ao rigor científico, aos saberes sociais, à biologia, à físico/química, à 

geografia, geologia e história, entre outros”. 

 

Actividades 

 Jogos que explorem os valores e o ambiente; 

 Comemorar algumas datas fortes do calendário como o magusto ou o Natal; 

 Encarregar, cada dia, algumas crianças do cumprimento de determinadas tarefas dentro 

da sala de actividades; 
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 Objectivos  

 Desenvolver a capacidade de observação; 

 Sensibilizar e interagir com novas situações que podem ser motivo de descoberta e de 

exploração; 

 Desenvolver o sentido de responsabilidades; 

 Promover a socialização. 

 

Estratégias  

 As actividades propostas serão realizadas em pequeno ou grande grupo; 

 Realizar jogos que lhes permitam adquirir determinados valores; 

 Festejar, juntamente com os familiares e amigos das crianças, as festas, como o Natal. 

 

2.4.3. INTERVENÇÃO NOS ESPAÇOS/ ÁREAS 

Quando iniciámos o estágio, a sala tinha uma organização diferente da que tem agora. 

As mudanças tinham ocorrido há pouco tempo mas havia espaços que não se encontravam bem 

definidos e surgiu a necessidade de fazer alterações. É que “a reflexão permanente sobre a 

funcionalidade e adequação do espaço e as potencialidades educativas dos materiais permite 

que a sua organização vá sendo modificada de acordo com as necessidades e evolução do 

grupo” (Ministério da Educação, 1997a: 38). Estas alterações ocorreram já no período em que 

estávamos a estagiar e ainda não voltou a surgiu a necessidade de mudar novamente o espaço,  

Relativamente às recentes alterações, estas surgiram da necessidade de fazer uma 

divisão entre a área do “faz de conta” (casinha) e a área das construções e da comunicação, 

planeamento, avaliação, discussão (tapete), isto porque, sem esta divisão, quando as crianças se 

encontravam em reuniões de grande grupo tinham tendência para se distraírem bastante com os 

objectos da casinha, o que levou a que se colocasse uma separação em madeira para que as 

crianças não tocassem nos objectos. 

Foi também colocada uma parede entre a cozinha e o quarto para que as crianças 

tivessem a real percepção da separação destas. As paredes foram pintadas pelas crianças e 

decoradas com personagens de desenhos animados bem conhecidas delas e com flores. A nível 

estético a mudança deixou o espaço bastante bonito e funcional.  

A biblioteca passou a funcionar num lugar encostado à janela, mais calmo e com mais 

luminosidade. Agora, as crianças podem explorar os livros tranquilamente. A área da escrita, 
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que se encontrava no lugar onde se encontra agora a biblioteca passou para o lugar onde se 

encontrava a biblioteca. 

Desta forma, de momento todas as áreas se encontram bem colocadas e com esta 

organização todas ficaram mais espaçosas, sendo de melhor acesso a todas as crianças. Além 

disso, há bastante material, em bom estado e todo etiquetado, o que, neste momento, faz com 

que não nos ocorram alterações a realizar no espaço e no apetrechamento de materiais.  

 

3. DESENVOLVIMENTO DA ACTIVIDADE EDUCATIVA 

 
Planificar em educação pré-escolar segundo Vasconcelos, (2000), é traçar o projecto 

que engloba todos os que nele estão implicados, mediante uma previsão dos seus possíveis 

desenvolvimentos em função de objectivos específicos. Planificar implica, sobretudo, tomar 

decisões sobre o que se quer fazer, o que se vai fazer, como se vai fazer, com que meios e como 

se vai verificar se se atingiram ou não os objectivos. Planear em termos educacionais é “um 

processo contínuo que se preocupa com o «para onde ir» e «quais as maneiras adequadas para 

chegar lá»”(Coarcy, in Vasconcelos, 1991: 44). As funções da planificação são segundo Cruz 

(in Nicolau, 2000: 166) as seguintes: 

 

1. Evitar a improvisação; 

2. Prever e superar as dificuldades; 

3. Organizar antecipadamente o trabalho didáctico; 

4. Distribuir normalmente o trabalho em relação às possibilidades de tempo; 

5. Evitar a consideração exageradamente extensa de alguns assuntos; 

6. Evitar o tratamento excessivamente sintético de outros; 

7. Distribuir normalmente o tempo, considerando os subtemas de cada unidade 

segundo sua importância; 

8. Conduzir os alunos ao alcance dos objectivos. 

 

Existem diferentes modelos de planificação, que têm a ver com o projecto e filosofia 

pessoal de cada educador. Compete a cada educador criar o seu projecto, de forma a tornar 

coerente o seu modo de pensar e agir.  

Ao longo do nosso estágio realizaram-se dois tipos de planificações, planificações 

mensais para as actividades livres e de rotina, e panificações semanais para actividades 
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orientadas. Mesmo existindo diferentes tipos de planificação, existem instrumentos comuns a 

todos os modelos e sem os quais não é possível construir qualquer processo de planificação. 

São eles, as áreas de conteúdo, “âmbitos de saber, com uma estrutura própria e com 

pertinência sociocultural, que incluem diferentes tipos de aprendizagem, não apenas 

conhecimentos, mas também atitudes e saber-fazer” (Ministério da Educação, 1997a: 47); os 

objectivos gerais, considerados “os resultados da aprendizagem alcançáveis em períodos 

amplos” (Vasconcelos, 1991: 46) e específicos “são mais simples, concretos, circunscritos no 

tempo. Decorrem dos objectivos gerais mas são premiados por aquilo que sabemos das crianças 

concretas, do meio, dos contextos” (Vasconcelos, 1991: 46); as actividades/estratégias 

“experiências que permitem pôr em prática comportamentos diversificados” (Vasconcelos, 

1991: 46); os recursos que “são os meios de que o educador dispõe para efectuar o seu trabalho 

pedagógico. Quanto à sua natureza, os recursos podem ser humanos e materiais” (Vasconcelos, 

1991: 46) e as formas de avaliação que na educação pré-escolar tem a ver com a avaliação 

formativa, não sumativa.  

 

3.1. JUSTIFICAÇÃO DA PLANIFICAÇÃO DAS DIFERENTES ACTIVIDADES  

Planificar sob a forma de actividades é mais estimulante para a criança, uma vez que lhe 

permite o contacto directo com diferentes situações e ela pode beneficiar da vivência de várias 

experiências que contribuem para o seu desenvolvimento físico e cognitivo. Isto porque, na 

óptica de Nicolau (2000: 150), “a actividade possibilita que a criança seja estimulada 

globalmente, além de permitir que sejam considerados os interesses infantis gerais e 

específicos. Por isso mesmo, planejar por actividades pressupõe flexibilidade e abertura para 

atender aos interesses das crianças”  

Antes de justificarmos a escolha das actividades orientadas para as semanas de estágio, 

pretendemos referir que essa escolha teve em consideração as conversas e sugestões da 

Educadora Cooperante, dado que ela é sem dúvida, quem melhor conhece este grupo de 

crianças, os seus interesses e necessidades. Para além disso, tivemos em conta o Projecto 

Curricular de Grupo, elaborado segundo o Projecto Curricular de Estabelecimento, as reuniões 

de avaliação semanais e de planeamento da semana seguinte com as crianças, uma vez que os 

seus interesses e necessidades eram o mais importante para o bom desenvolvimento das 

mesmas (Apresentamos no Apêndice 2 – exemplo de uma planificação semanal das actividades 

orientadas). 
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O facto de se elaborar a planificação das actividades, não significa que elas sejam 

totalmente realizadas, ou não possam ser alteradas caso surja algum motivo que implique fazê-

lo. Por isso e como afirma Nicolau (2000: 150) “é necessário que o educador pré-escolar 

planeje o seu trabalho, mas, ainda mais importante, é que ele deixe “espaços livres” na sua 

própria mente para modificar a sua proposta de trabalho sempre que isso se fizer necessário”. 

A nossa intenção era trabalhar todas as áreas de conteúdo com as crianças e por isso 

mesmo se realizaram diversas actividades orientadas, tentando abordar todas as áreas de 

conteúdo durante a semana, mas, e como já referimos, procurámos trabalhar mais a área de 

formação pessoal e social, mesmo quando foram realizadas actividades referentes a outras 

áreas.  

Trabalhámos sempre com grandes e pequenos grupos, assim como individualmente pois 

pensamos que estas divisões são importantes para as crianças aprenderem a estar; a trabalhar 

com poucos ou muitos colegas; aprenderem a dividir tarefas e material e também a trabalhar 

sozinhas, o que as torna cada vez mais autónomas. 

No respeitante aos materiais e recursos de ensino utilizados, procurámos diversificar 

sempre que possível, utilizando os mais variados instrumentos, dependendo do tema a abordar, 

de forma a motivar as crianças para a aprendizagem.  

Relativamente às actividades livres e que são segundo Lurçat (in Cardona, 1992), “as 

que se realizam informalmente partindo da organização do espaço e materiais e que não são 

directamente conduzidas pelo educador, mas podem ser da escolha da criança”, foi por nós 

realizada uma planificação onde explicámos as actividades a levar a cabo bem como o que 

pretendíamos que as crianças desenvolvessem através delas (Apresentamos no Apêndice 3 – 

planificação actividades livres). Devido ao seu potencial educativo, estas actividades seriam 

desenvolvidas diariamente, já que podiam dotar-se de um poder fundamental na estimulação 

das crianças, para nelas participarem, já que são actividades que no dizer de (Cardona, 1992), 

permitem que se faça pouco a pouco a integração das crianças no trabalho da sala; o 

conhecerem-se e trocarem opiniões com os colegas; elaborarem pequenos projectos em grupos 

pequenos; vão tendo um papel de mediadores e comecem a organização cooperativa do grupo.  

Segundo Folque (1989: 17) “o dia de uma criança no Jardim-de-Infância desenrola-se 

através de uma sequência de situações que se intercalam e que são, ora as actividades 

pedagógicas do educador com o seu grupo, ora as situações a que na gíria chamamos 

«rotinas»”. Para nós, as rotinas são, e devem ser sempre, momentos de contínua aprendizagem 

tal qual as actividades orientadas e actividades livres. Por esta razão também elas foram 

planificadas e determinados os objectivos que com elas queríamos que as crianças atingissem 
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(Apresentamos no Apêndice 4 – planificação actividades de rotina). O dia no jardim-de-

infância é rico em momentos educativos dado que, 

 

(…) a sucessão de cada dia ou sessão tem um determinado ritmo existindo, deste modo, uma rotina que 

é educativa porque é intencionalmente planeada pelo educador e porque é conhecida pelas crianças que 

sabem o que podem fazer nos vários momentos e prever a sua sucessão, tendo a liberdade de propor 

modificações ( Ministério da Educação, 1997a: 40).  

 

Com as actividades de rotina pretendemos isso mesmo, que as crianças criem uma 

rotina que lhes permita perceber o que vão fazer durante o dia, uma vez que “as crianças 

aprendem a antecipar eventos futuros através da regularidade das ocorrências diárias” (Spodek 

& Saracho, 1998: 136), o que lhes permite sentirem-se seguras.  

As actividades de rotina para este grupo de crianças são, o acolhimento, a marcação das 

presenças, a marcação do tempo, a reunião de grande grupo, o lanche, a higiene pessoal (todas 

diárias), a planificação/ avaliação da semana (semanal), a avaliação das produções e a avaliação 

do tempo (mensal).  

 

(…) são, como os capítulos, o guião da vida diária de uma turma que, dia após dia, se vai nutrindo de 

conteúdos e acções. As crianças sabem o nome de cada fase, sabem o que virá depois, sabem qual é o 

procedimento para realizar determinadas actividades, etc., e, pouco a pouco, vão-se assenhoreando da 

sua vida escolar, vão-se sentindo competentes e, ao mesmo tempo, vão comprovando vivencialmente 

como cada vez lhe saem melhor as coisas e sabem melhor o que há para fazer e de que forma resultam, 

e são divertidas, as tarefas (Zabalza, 1992: 174). 

 

Estas rotinas são extremamente pedagógicas e a criança aprende bastante, com elas. 

 

3.1.1. OBJECTIVOS GERAIS A PRIVILEGIAR  

Pretendíamos com os diferentes tipos de actividades (livres, de rotina, orientadas) por 

nós desenvolvidas durante o estágio, levar a criança a aceitar e cumprir as regras estabelecidas 

em conjunto; a aprender a escolher e tomar decisões; a desenvolver a socialização; a 

desenvolver a motricidade grossa; a desenvolver a motricidade fina; a recriar experiências da 

vida quotidiana, situações imaginárias e utilizar objectos livremente; a representar diferentes 

personagens; a reconhecer regras para a utilização de materiais; a pintar livremente; a modelar 

utilizando diversos materiais; a desenvolver a criatividade; o sentido auditivo; a comunicar com 

as outras crianças e adultos através da linguagem oral; a desenvolver o contacto com a escrita; 
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a desenvolver o raciocínio e o espírito crítico; a desenvolver conceitos matemáticos de 

quantidade, formas geométricas, conjuntos; a desenvolver o sentido de responsabilidades; a 

desenvolver o conhecimento do mundo que o rodeia; a desenvolver hábitos de autonomia e 

independência; a compreender a importância da higiene para um crescimento saudável; a 

associar diferentes quantidades à sua representação numérica; a construir a noção de tempo; a 

observar o tempo que faz; a compreender e usar regras de higiene e saúde; a desenvolver a 

linguagem oral; a desenvolver a interiorização e aceitação de regras; a desenvolver a expressão 

musical; a desenvolver a capacidade de memorização e atenção; a reconhecer a estação do ano 

em que nos encontramos; a interiorizar diferentes valores através da relação com os outros; a 

explorar diferentes materiais e instrumentos; a dramatizar histórias; a desenvolver a orientação 

espacial; a desenvolver a coordenação e o equilíbrio; a reconhecer o significado da amizade; a 

desenvolver o sentido de solidariedade e partilha; a reconhecer os números; a relacionar os 

números com as quantidades; a desenvolver a criatividade; a identificar características do 

Inverno. 

3.1.2. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Os temas por nós abordados durante o período em que decorreu o estágio foram 

diversificados, até porque procuramos abordar todas as áreas de conteúdo. Para isso, e para que 

as crianças se sentissem mais motivadas e compreendessem melhor os temas tratados, 

procuramos apresentá-los através do recurso a materiais e actividades animadas, onde a criança 

pudesse participar activamente e experimentar, tornando assim as actividades favorecedoras de 

aprendizagem. No entanto, de todas as actividades realizadas apresentamos uma breve síntese 

que possibilita entender melhor o processo por nós desenvolvido. Apresentaremos, de seguida, 

algumas actividades livres, de rotina e orientadas que realizámos. 

Antes de passarmos a essa descrição queremos referir que após realizarmos uma 

actividade, através da observação e da conversa com as crianças podíamos aperceber-nos se 

tudo tinha corrido como desejávamos ou se era necessário planificar de novo a actividade, 

introduzir-lhe alterações e desenvolvê-la de novo de modo a conseguirmos com ela os 

resultados esperados, não fosse a metodologia por nós utilizada a investigação-acção que 

implica uma espiral de ciclos de planificação, acção, observação sistemática, reflexão e logo 

replanificação, novo passo para a acção, novas observações e reflexões (Kemmis & 

Mactaggard, 1988: 30). 



112 
 

As actividades livres no recreio foram realizadas todos os dias de manhã e ao início da 

tarde, durante cerca de uma hora, sempre que as condições atmosféricas o permitiram e com 

elas as crianças desenvolveram bastante a motricidade grossa.  

As actividades livres nas diferentes áreas foram também, realizadas uma vez por dia, 

durante, mais ou menos quarenta e cinco minutos. Quando as crianças faziam recortes, 

colagens, desenhos, construções, no computador, etc., as crianças desenvolviam a motricidade 

fina e durante estas actividades as crianças podiam explorar o material que está na sala à sua 

disposição e faziam produções livremente, recorrendo à sua imaginação. O jogo simbólico foi 

muito utilizado por este grupo de crianças, todas elas tinham uma grande imaginação e 

interpretavam vários papéis tanto na área da casinha como na garagem e mesmo nas 

construções. Algumas vezes, enquanto as crianças estavam em actividades livres eram 

colocadas diferentes músicas para as crianças ouvirem. Ficámos surpresas algumas vezes 

quando algumas crianças mostravam conhecer determinadas músicas que pensávamos não 

identificarem e muitas vezes, as ouvimos cantarem as canções que ouviram no decorrer das 

actividades livres. 

Quando as crianças imitavam, e faziam-nos muitas vezes, na casinha, nas construções, 

na garagem, etc. diferentes personagens da vida real estavam a desenvolver o conhecimento do 

mundo. Este jogo simbólico/ dramático era realizado por todas as crianças do grupo.  

Relativamente às actividades de rotina, com o acolhimento e a marcação das presenças 

pretendíamos que a criança se tornasse progressivamente mais autónoma e independente, sendo 

capaz de vestir a bata e de desinfectar as mãos sozinha (acolhimento) bem como marcar a sua 

presença (marcação de presenças). Com isso pretendíamos também desenvolver a sua 

motricidade fina ao apertarem e desapertarem os botões da bata e colocarem a fotografia na 

janelinha do quadro das presenças.  

Com a marcação do tempo pretendíamos não só desenvolver a autonomia, 

independência e motricidade fina tal como nas actividades anteriores mas, também, a 

linguagem oral, através do diálogo que as crianças estabeleciam para chegar a um acordo sobre 

o estado do tempo, o domínio da matemática uma vez que as crianças tinham que identificar o 

mês, o dia do mês e o dia da semana.  

Através da reunião de grande grupo pretendíamos que as crianças desenvolvessem o 

sentido de responsabilidade ao encarregá-las todos os dias de diferentes tarefas escolhidas pelas 

próprias, sabendo contudo que cada uma só podia ter duas tarefas durante a semana e não podia 

ser a mesma duas vezes na semana. Além disso, pretendíamos desenvolver a socialização e a 

expressão oral pois as crianças contavam as suas novidades, falavam sobre o que fizeram em 
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casa no dia anterior ou contavam o que achavam ser importante para elas. Com a actividade de 

planificação/avaliação da semana pretendíamos também que as crianças desenvolvessem a 

socialização e a expressão oral pois tinham que dar a sua opinião da semana, dizer o que 

queriam fazer na próxima e dizer os aspectos positivos e negativos da semana.  

Com o lanche e com a higiene pessoal, pretendíamos que as crianças desenvolvessem 

hábitos de autonomia e independência, de higiene e saúde ao perceberem que tinham sempre 

que lavar as mãos depois de terem usado a casa de banho e antes das refeições. 

No respeitante às actividades realizadas, orientadas por nós, vamos apenas 

descreveremos apenas as que nos parecem melhor caracterizar o trabalho de desenvolvimento 

pessoal e social das crianças, por nós levado a cabo.  

Uma das actividades realizadas foi o conto da história “Folhas e mais folhas” pois 

explicava às crianças a necessidade de se ajudarem umas às outras, o valor da amizade, da 

ajuda e a importância do trabalho em equipa. Como estávamos no Outono, escolhemos uma 

história que falava desta estação, através da qual pudéssemos abordar o Conhecimento do 

Mundo e falar no final com as crianças sobre a estação do ano em que nos encontrávamos e 

quais as características desta estação. Como pretendíamos com esta actividade desenvolver 

também a linguagem oral, a história foi recontada pelas crianças, através das imagens, e da 

exploração da história falou-se sobre a sua moral, a amizade, a ajuda e sobre o Outono. Esta 

actividade, conto de uma história, foi realizada semanalmente pois pretendíamos que as 

crianças criassem o bom hábito de ouvir e ler histórias. Relativamente à interiorização de 

valores como a amizade, a entreajuda e o trabalho em equipa podemos dizer que, através do 

diálogo com as crianças, todas conseguem dizer o que significa cada um deles, à maneira delas, 

claro e por vezes, com uma linguagem não muito explícita. 

Como já foi referido a nossa intenção era trabalhar o desenvolvimento pessoal e social 

das crianças, recorrendo para o efeito a actividades práticas, nas quais se envolvessem 

directamente, pois, era nossa opinião, que o participarem activamente e experimentarem faz 

com que realizem aprendizagens significativas. Entendemos também que não se podem ensinar 

atitudes e valores recorrendo a um método expositivo, explicando apenas o que são esses 

conceitos. É que “se não podemos acompanhar com a experiência o ensino dos valores a nossa 

actuação não passará de um discurso vazio e inoperante” (Ortega, Mínguez & Gil, 1998: 18). 

Durante o estágio realizámos vários jogos de expressão motora como “o jogo do nome”, 

“a batata quente”, “os amigos”, “o boneco de neve”, com a finalidade de desenvolver a 

motricidade grossa (através de deslocações de várias formas) e a motricidade fina (apanhar e 

atirar bolas), o equilíbrio, a orientação espacial, etc. Além do Domínio da Expressão Motora, 
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também pretendíamos desenvolver a cooperação, o espírito de equipa e a ajuda e a utilização de 

palavras como “obrigado” e “de nada”, ou seja, trabalhou-se a socialização, na Área de 

Formação Pessoal e Social. Pretendia-se, também, que as crianças soubessem distinguir a 

esquerda da direita (lateralidade), o que implicava trabalhar o Domínio da Matemática.  

Com a canção “Ter amigos” pretendíamos, além de desenvolver vários aspectos da 

expressão musical e da linguagem oral, educar para os valores falando na canção da 

importância da amizade. Esta actividade foi realizada em grande grupo. Inicialmente as 

crianças fizeram o aquecimento das cordas vocais com movimentos específicos do corpo e 

reprodução de sons que lhes indicámos. De seguida, procedemos à leitura e interpretação da 

letra da canção para as crianças a perceberem e começarem a decorar. De seguida cantámo-la 

várias vezes.  

Com a actividade “Dramatização da história - Procura-se um amigo” pretendíamos que 

as crianças contassem a história ouvida através dos fantoches criados numa actividade anterior. 

Desta forma, as crianças apresentaram a história de forma diferente, desenvolvendo a expressão 

dramática ao tentarem imitar as diferentes vozes e lembrando-se dos acontecimentos da 

história. As crianças, duas a duas, colocaram-se atrás do biombo e interpretaram as suas 

personagens da forma como se lembravam delas Esta actividade foi realizada em grande grupo. 

Enquanto umas representavam as outras assistiam e iam trocando os papéis de actor e público. 

Esta actividade desenvolveu nas crianças a expressão oral e ajudou a desinibi-las, isto porque 

na dramatização da história a criança “ improvisa, joga com o diálogo, cria situações novas e 

aprende a comunicar, estimula a criatividade, desenvolve a imaginação, coordena o corpo e dá 

largos passos no sentido de vencer inibições e constrangimentos” (Cunha, 2008a: 64). Além 

disso, esta actividade possibilitou ajudar as crianças a desenvolverem-se pessoal e socialmente, 

na medida em que 

 

A Expressão Dramática, porque encerra em si os ingredientes necessários ao desenvolvimento da 

imaginação, é favorecedora da comunicação e do cultivar-se uma atitude de abertura, tolerância e 

respeito em relação aos outros. Desafia para os benefícios do trabalho em equipa, ajuda a estabelecer 

laços a nível pessoal e relacional e proporciona estímulos para o desenvolvimento humano de 

indivíduos com perspectivas e formas de actuação inovadoras, fortemente orientadas para a conduta 

exigida pela nova sociedade que se impõe (Cunha, 2008a: 42). 

  

Outra actividade foi o conto da história “A Estrela cintilante”, contada às crianças 

através de sombras chinesas para que pudessem contactar com diferentes formas de 

dramatização. Através dessa história trabalhou-se o Conhecimento do Mundo uma vez que o 
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conto explica a forma como os três reis magos encontraram Jesus. De seguida, todas as crianças 

tiveram a oportunidade de recontar a história através da utilização das sombras. Para as 

crianças mais tímidas esta foi uma boa estratégia de desinibição, uma vez que atrás do biombo 

elas se exprimiram com mais facilidade. Através do reconto da história, da sua exploração do 

falarem do significado do Natal e da forma como devemos proceder nesta quadra as crianças 

desenvolveram para além da oralidade um conjunto de atitudes e valores que têm a ver com o 

amor, a generosidade, a partilha e a ajuda. 

Com o jogo “Dominó Numérico” pretendi que as crianças identificassem os números de 

1 a 6 e os associem às quantidades respectivas. Através deste jogo, com peças enormes e com 

desenhos bastante coloridos que chamavam a atenção das crianças, pretendemos que elas se 

divertissem aprendendo e se ajudassem umas às outras. Neste jogo não haviam vencedores, 

assim em vez de incentivarmos a competição entre as crianças, incentivámos a cooperação, 

outro dos valores que pretendi desenvolver. Esta actividade foi realizada em pequenos grupos 

O material utilizado no jogo “dominó numérico” foi elaborado por nós, a pensar nas crianças. 

Pensámos em fazer um material diferente do utilizado no dia-a-dia, que fosse apelativo para 

que as crianças se sentissem motivadas e com vontade de o usar. As peças grandes fazem com 

que seja necessário a utilização de um grande espaço como a mesa de actividades ou o chão e 

isso fez com que as crianças sentissem vontade de o usar pois normalmente os jogos de 

matemática são bastante pequenos, sendo considerados jogos de mesa, não apelando tanto à sua 

utilização.  

Uma outra actividade desenvolvida foi a dramatização da história “O que é o Inverno?” 

através de fantoches. Esta dramatização era interactiva uma vez que colocava questões às 

crianças. Durante a sua realização eram atiradas bolinhas de esferovite que imitavam a neve e 

borrifava-se um bocadinho de água a imitar a chuva. Para lembrar o Carnaval, que também tem 

lugar no Inverno, foram atiradas serpentinas. Após esta dramatização as crianças fizeram o 

reconto da história através dos fantoches para que a expressão dramática fosse ainda mais 

trabalhada. Trabalhou-se ainda a oralidade e o Conhecimento do Mundo ao falar-se com as 

crianças sobre as características desta estação que se tinha iniciado. Toda a dramatização foi 

muito bem recebida pelas crianças, elas sabiam o que eram fantoches e até já estavam 

habituadas a manuseá-los mas esta dramatização foi diferente porque era interactiva e as 

crianças nunca tinham feito isso.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

____________________________________________________________________________ 

O PROCESSO AVALIATIVO 
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1. CONCEITO DE AVALIAÇÃO  

 

A avaliação é uma das funções fundamentais impostas pela sociedade à escola. Pelo 

facto de se realizar com frequência e, porque os pais, professores e sociedade em geral lhe 

atribuem grande importância, sempre se teve a ideia de que a função da avaliação prevalece na 

escola sobre a função da aprendizagem (Ferreira, 2007).  

Durante bastante tempo, a avaliação das aprendizagens esteve apenas associada ao 

modelo quantitativo, assente nos propósitos de objectividade, com ostentação no resultado da 

aprendizagem a curto prazo. A avaliação era realizada à parte do processo de ensino - 

aprendizagem e media o grau de conquista dos objectivos por cada aluno. Em função dos 

objectivos que cada aluno conseguia cumprir, a avaliação expressava-se através de uma 

classificação na escala, por uma nota (Ferreira, 2007). 

A avaliação incidia, principalmente, sobre os saberes e capacidades do domínio 

cognitivo apreendidos pelos alunos e previstos nos objectivos.  

 

A avaliação era realizada através de provas estandardizadas, que supostamente permitiam a 

medição rigorosa do nível de consecução dos objectivos por cada um dos alunos. Esta 

concepção de avaliação como medida estava enquadrada numa perspectiva de ensino tradicional, 

entendido como a transmissão de saberes determinados oficialmente e considerados verdades 

absolutas que os alunos tinham passivamente de assimilar (memorizar) (Ferreira, 2007: 14). 

 

As aprendizagens feitas pelos alunos mas que não estavam previstas nos objectivos, 

não eram avaliadas e o erro era punido, não sendo analisado para posteriormente se adoptarem 

estratégias de intervenção individualizada, a fim de se superarem as dificuldades de 

aprendizagem (Ferreira, 2007). 

Foi no século XX, nos anos 60, que apareceu uma outra abordagem de avaliação, 

baseada nos propósitos da compreensão e da intersubjectividade com ostentação no processo e 

resultados da aprendizagem a longo prazo, uma avaliação qualitativa. Esta avaliação na 

opinião de Ferreira (2007), está integrada no processo de ensino – aprendizagem, havendo uma 

inter-relação entre a avaliação, o ensino e a aprendizagem. Segundo Méndez (in Ferreira, 

2007) esta avaliação tem a função de regular o processo de ensino – aprendizagem e intervém 

face às dificuldades dos alunos podendo o professor analisar as estratégias de ensino utilizadas.  

A avaliação prevê três etapas, a primeira é a planificação da avaliação, uma vez que é 

preciso decidir quais as informações a recolher, quem, quando, como e para quê recolhê-las. 
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Depois, é necessária a recolha de informação e a sua análise e por último, a produção de um 

juízo de valor, que se expressa, de forma qualitativa ou quantitativa dependendo da função e da 

finalidade da avaliação (Ferreira, 2007). Na sequência deste processo, é possível na opinião de 

Ferreira (2007: 17) “a decisão de como iniciar ou continuar o processo de ensino – 

aprendizagem e ainda de certificação, ou não, dos alunos” Nesta avaliação, o aluno é sempre o 

centro das atenções, pois “são as suas capacidades, interesses, necessidades, expectativas 

iniciais, é o seu ritmo de trabalho e o seu percurso de aprendizagem, são os resultados 

conseguidos nesse mesmo processo que são objecto de avaliação” (Ferreira, 2007: 16). 

 

 2. FUNÇÕES PEDAGÓGICAS DA AVALIAÇÃO / MODALIDADES DA AVALIAÇÃO  

 

“A função pedagógica é aquela que se torna mais visível, porque é através da avaliação 

que os alunos são hierarquizados em função do seu mérito e que se tomam decisões de 

certificação, ou não, dos mesmos” (Ferreira, 2007: 18). 

Pacheco (in Ferreira, 2007) assinala quatro dimensões nesta função pedagógica da 

avaliação: a dimensão pessoal, onde a avaliação informa os professores e alunos sobre os seus 

percursos de aprendizagem, para que se criem condições que permitam o êxito educativo dos 

alunos; a dimensão didáctica, onde é necessário a recolha de informações durante o processo de 

aprendizagem para diagnosticar as dificuldades dos alunos, os seus diferentes ritmos de 

aprendizagem, as suas necessidades de forma a permitir que o professor desenvolva estratégias 

adequadas que permitam o desenvolvimento de um processo formativo e de aprendizagem 

adequado às diferentes características dos alunos; a dimensão curricular, que traduz adaptações 

curriculares, conseguidas na elaboração de planos individuais de trabalho dos alunos e a gestão 

flexível do programa em função das diferenças dos alunos; e, por fim, a dimensão educativa, 

“funcionando como barómetro da qualidade do sistema educativo, ainda que o sucesso ou 

insucesso educativo não sejam o único factor que contribua ou explique a qualidade desse 

mesmo sistema” (Pacheco in Ferreira, 2007: 19). 

A avaliação tem por finalidade a tomada de decisões, sejam elas de diagnóstico das 

necessidades, interesses e para as novas aprendizagens, guia durante o processo de ensino – 

aprendizagem ou de hierarquização e certificação dos alunos. São estas finalidades e funções 

da avaliação, que distinguem os diferentes procedimentos de avaliação. Podemos assim 

distinguir três funções principais da avaliação das aprendizagens: a avaliação diagnóstica, a 

avaliação formativa e a avaliação sumativa (Ferreira, 2007), a que nos referiremos de seguida. 
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 3. AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA PARA O PROJECTO CURRICULAR DE TURMA 

 

Os projectos curriculares devem ter em conta as situações reais dos alunos e, para isso, 

é preciso que se faça uma avaliação diagnóstica. Deste modo, podemos dizer, então, que “a 

avaliação diagnóstica é um ponto de partida para a concepção e de desenvolvimento de 

qualquer projecto curricular de escola (P.C.E.) e/ou de turma (P.C.T.) ” (Leite, 2002: 46). 

Recorre-se à avaliação diagnóstica sempre que se pretende reconhecer o ponto de 

partida das características da turma e dos alunos, dos conhecimentos que os alunos possuem 

sobre temas relacionados com conteúdos curriculares e das competências que desenvolveram. 

É, depois, a partir desta avaliação diagnóstica que se planeiam estratégias de diferenciação 

diagnóstica, se seleccionam os instrumentos para se desenvolver o currículo e se definem os 

momentos e procedimentos de avaliação (Leite, 2002). 

É através deste diagnóstico que é possível adequar o currículo às situações locais 

através do desenvolvimento do P.C.T. Este diagnóstico permite, ainda, que a aprendizagem dos 

conhecimentos seja progressivamente aprofundada ao longo dos anos de escolaridade (Leite, 

2002). É também o recurso ao diagnóstico que permite concretizar as ideias dos que sustentam 

que “a aprendizagem e a integração do saber e do ser têm mais probabilidades de ocorrer e de 

ser de melhor qualidade, quando se parte do que nos é familiar e próximo para integrarmos 

novas aprendizagens e para ampliarmos competências” (Leite, 2002: 47). 

A avaliação diagnóstica realizada por nós partiu do PCT da professora cooperante. Esta 

cedeu-nos o seu PCT e, a partir dele e com a sua ajuda, verificámos quais as aprendizagens que 

os alunos já tinham realizado, o que já sabiam e o que ainda lhes faltava aprender. Além disso, 

verificámos quais as competências que os alunos já tinham desenvolvido e quais as 

necessidades de aprendizagem que tinham a nível de competências e conteúdos, não só a nível 

de grupo mas também individualmente. Para isso, além da caracterização do grupo, foi feita, 

também, a caracterização dos alunos individualmente. Foi realizado um ponto de situação sobre 

o que já tinha sido cumprido a nível de conteúdos e competências, o que faltava ainda cumprir 

e qual o grau de apropriação desses conteúdos por parte das crianças. Depois de realizada a 

avaliação diagnóstica do PCT, ficámos a saber quais as competências que teríamos que 

desenvolver nos alunos até ao final do ano. Identificámos, assim, quais os objectivos que 

pretendíamos até ao final do ano, em função das competências a desenvolver. 
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 4. AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA PARA LECCIONAÇÃO DOS CONTEÚDOS 

 

A avaliação diagnóstica determina as características dos alunos da turma, no que 

concerne aos conhecimentos que já possuem e cria as condições necessárias para a planificação 

do processo ensino – aprendizagem por parte do professor.  

 

Daí que a principal finalidade da avaliação diagnóstica consista em determinar o grau de 

preparação do aluno antes de iniciar uma unidade de aprendizagem, já que determina o seu nível 

prévio e possibilita averiguar possíveis dificuldades que possa ter no decorrer do processo 

ensino – aprendizagem (Ferreira, 2007: 24). 

 

Esta avaliação permite ao professor verificar o conhecimento prévio dos seus alunos, os 

seus interesses, as suas concepções sobre determinado assunto a leccionar, sobre a escola, a 

aprendizagem, assim como, lhe permite conhecer as atitudes dos alunos e as suas necessidades 

(Santos Guerra in Ferreira, 2007). Permite ainda que o professor altere a sua acção, seleccione 

as actividades e os objectivos adequados às características dos alunos e à situação específica, 

de forma a criar condições que permitam a realização de aprendizagens significativas (Hadji in 

Ferreira, 2007). Podemos considerar a avaliação diagnóstica como 

 

(…) aquela avaliação que visa recolher informações sobre cada aluno no sentido da tomada de 

decisões sobre o ponto de partida do processo de ensino – aprendizagem. Decisões estas que 

consistem na adequação inicial aos alunos das estratégias, actividades, conteúdos, objectivos, de 

modo a criarem-se condições pedagógicas iniciais que proporcionem o sucesso educativo nos 

alunos (Ferreira, 2007: 26). 

 

Nesta turma de 1º ciclo, a avaliação diagnóstica para a leccionação dos conteúdos era 

realizada, antes da apresentação dos novos conteúdos, através de questões aos alunos sobre o 

conteúdo em causa, de forma a identificar que conhecimentos os alunos possuíam sobre o 

mesmo, assim como, as concepções alternativas que possuíam. Deste modo, tentávamos 

adequar as estratégias e actividades levando os alunos a superarem essas concepções e a 

criarem-se condições pedagógicas que os levassem a realizar aprendizagens significativas. 
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 5. AVALIAÇÃO FORMATIVA  

 

A avaliação formativa está integrada no processo de ensino aprendizagem, ocorrendo 

durante a realização das actividades. É a avaliação destas actividades que os alunos realizam, 

que permite descobrir as dificuldades no momento em que ocorrem e diagnosticar as causas da 

ocorrência dessas dificuldades. Além de que o aluno também se apercebe das suas dificuldades 

e capacidades e o professor tem a possibilidade de adaptar as estratégias e actividade ao 

percurso individual de cada aluno (Ferreira, 2007). Deste modo, “a avaliação formativa 

distancia-se de uma avaliação final de resultados conseguidos pelo aluno, porque interessa, 

sobretudo, o percurso individual de aprendizagem do aluno e o seu modo de funcionamento 

cognitivo” (Ferreira, 2007: 60). 

Esta avaliação além de, principalmente, recair sobre o processo de aprendizagem dos 

alunos, também ajuda o professor a reflectir sobre a sua prática educativa, ou seja, a repensar 

na sua estratégia de ensino, nas actividades de aprendizagem e nos recursos utilizados e a 

utilizar (Ferreira, 2007). 

Segundo Ferreira (2007: 63) “a avaliação formativa é realizada em função dos 

objectivos e dos critérios definidos a serem cumpridos pelos alunos, mas com o respeito pela 

individualidade de cada um”. 

Allal (1986) diferencia duas modalidades de aplicação da avaliação formativa, a 

avaliação formativa pontual, de regulação retroactiva, e a avaliação formativa contínua, de 

regulação interactiva.  

A avaliação formativa pontual assenta-se na pedagogia por objectivos. O professor 

inicia o processo de ensino-aprendizagem diagnosticando os pré-requisitos necessários às 

novas aprendizagens e depois determina por onde começa a leccionação dos conteúdos para 

que os alunos cumpram os objectivos. A avaliação formativa só é realizada no final do 

processo de ensino-aprendizagem, com a recolha de informação através de um controlo escrito 

(teste, exercícios), com o objectivo de verificar se os alunos atingiram ou não todos os 

objectivos previstos pelo professor (Allal, 1986). Através da análise e interpretação das 

informações recolhidas, o professor vai adaptar as actividades de ensino e aprendizagem, “mas 

sempre em função das causas atribuídas aos problemas de aprendizagem detectados nos 

alunos” (Ferreira, 2007: 92). Esta avaliação formativa não possibilita um diagnóstico 

aprofundado das dificuldades de aprendizagem dos alunos (Ferreira, 2007).  

Relativamente a este tipo de avaliação formativa, levantam-se algumas questões e 

críticas, nomeadamente no que diz respeito às dificuldades de aprendizagem que não são 



122 
 

detectadas durante a aprendizagem mas no fim (Ferreira, 2007). “As dificuldades encontradas 

pelo aluno não são detectadas durante a aprendizagem, pelo que a função de regulação 

assegurada pela avaliação formativa é de natureza retroactiva: na etapa de remediação, há um 

“retorno” aos objectivos não atingidos durante o primeiro período de estudo” (Allal, 1986: 

189). 

Na avaliação formativa contínua os resultados de aprendizagem dos alunos não têm 

tanta importância como a compreensão do funcionamento cognitivo do aluno relativamente a 

uma actividade que lhe é proposta. É realizada durante todo o processo de ensino - 

aprendizagem (Ferreira, 2007). 

A avaliação formativa contínua tem como objectivo a recolha, análise e interpretação 

contínuas de informação sobre todo o processo de ensino-aprendizagem, levando o professor a 

orientar e diagnosticar as dificuldades de aprendizagem e as suas causas. O professor observa 

os alunos durante as tarefas de aprendizagem e regista os dados obtidos em grelhas de 

observação ou em listas de verificação (Ferreira, 2007). 

Deste modo, “todas as interacções do aluno – com o professor, com outros alunos, com 

um material pedagógico – constituem ocasiões de avaliação (ou de auto-avaliação) que 

permitem adaptações do ensino e da aprendizagem. A regulação destas actividades é, portanto, 

de natureza interactiva” (Allal, 1986: 191).  

Após a recolha da informação o professor dá início à análise e interpretação da mesma, 

analisando as características dos alunos com as características das tarefas. De seguida, o 

professor vai reorganizar e adaptar as actividades às diferenças individuais dos seus alunos, 

procurando minimizar a distância entre a estrutura do aluno e a estrutura da actividade 

(Ferreira, 2007). 

Nesta turma de 1º ciclo, a avaliação formativa realizada, foi a contínua, ou seja, não se 

realizou apenas no final do processo de ensino - aprendizagem, mas durante todo o processo. 

Esta foi realizada através de fichas, mas os resultados das mesmas não eram o mais importante, 

uma vez que o principal objectivo destas fichas era identificar as dificuldades de aprendizagem 

de cada aluno, de forma a adaptarmos as novas estratégias/actividades a essas dificuldades. 

Além das fichas, realizávamos registos foto-videográficos, reuniões com a professora 

cooperante, observações informais não instrumentalizadas e observações informais 

instrumentalizadas, através de listas de verificação (Apresentamos no Apêndice 5 – listas de 

verificação). Nesta última, observávamos os alunos durante as tarefas de aprendizagem e 

registávamos os dados obtidos em listas de verificação. 
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6. AVALIAÇÃO SUMATIVA 

 

A avaliação sumativa, tal como podemos ver no Decreto - Lei n.º 6/2001, artigo 13.º, é 

realizada no final de cada período lectivo. Parte da avaliação formativa, utilizando a 

informação recolhida no âmbito desta avaliação e traduz-se na formulação de um juízo global 

sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos. No 1º ciclo do ensino básico, incide-se sobre as 

diferentes áreas curriculares e expressa-se de forma descritiva. 

A avaliação sumativa é realizada, normalmente, através de testes e exames e tem o 

objectivo de classificar os resultados de aprendizagem obtidos pelos alunos, geralmente do 

domínio dos conteúdos. Esta avaliação é quantitativa, atribuindo-se uma nota de uma 

determinada escala de classificação, levando assim à hierarquização dos alunos (Ferreira, 

2007).  

É esta avaliação que se projecta para o exterior e é a que se comunica ao aluno e aos 

pais os resultados conseguidos. Esta avaliação além de se exprimir quantitativamente ainda se 

manifesta por certas expressões qualitativas utilizadas pelo professor como Muito Bom, Não 

Satisfaz, Muito bem, etc. (Ferreira, 2007). 

 

7. AVALIAÇÃO DO PROJECTO CURRICULAR DE TURMA (PCT) 

 

De modo geral, podemos dizer que realizámos actividades relacionadas com todas as 

áreas curriculares. 

Como tínhamos referido, trabalhámos muito com as crianças o desenvolvimento pessoal 

e social e relativamente aos objectivos que nos propúnhamos alcançar, pensamos, que de uma 

forma geral, foram conseguidos.  

Os recursos por nós utilizados foram em princípio adequados às actividades e muitos 

deles fizeram com que os alunos se tornassem mais interessados e participativos na sua 

realização. Tentámos criar actividades que os alunos pudessem realizar em grande grupo, como 

sessões motoras, trabalhos de audição de histórias, etc. e em pequenos grupos, para actividades 

que necessitassem de um maior apoio da nossa parte.  

Apercebemo-nos de que alguns alunos não tinham aprendido o que se desejava, pois, 

através de questões colocadas aos alunos, das fichas de trabalho e da observação que 

realizamos percebemos que havia uma certa dificuldade em responder a questões e resolver 

exercícios. Por este motivo, foi necessário criar estratégias que se adaptassem às dificuldades 
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encontradas. Foram realizadas fichas de trabalho sobre os diferentes conteúdos trabalhados, em 

grande grupo, para que se pudessem ajudar uns aos outros a ultrapassarem algumas 

dificuldades. Mas, de modo geral, as estratégias e actividades de ensino-aprendizagem 

mostraram-se eficazes, as crianças aderiram mais às actividades que envolviam a sua 

participação activa, nas quais puderam exprimir os seus pensamentos e onde pudessem 

experimentar constantemente e, por esse motivo, houve um grande envolvimento dos alunos 

nas aulas e de forma bastante activa. Também por essa razão, em algumas actividades, os 

alunos criaram um ambiente mais agitado, próprio do entusiasmo, mas que perturbava um 

pouco o funcionamento das mesmas.  

A realização dos panfletos e a entrega, por parte dos alunos à comunidade, o 

explorarem eles próprios calendários e horários verdadeiros que eles sabiam que lhes poderiam 

ser úteis no futuro próximo, e, principalmente, a realização, por eles próprios, do texto que 

iriam mais tarde dramatizar sobre a poluição sonora, a realização da dramatização da peça 

sobre as energias renováveis, entre outras, foram actividades onde as crianças se envolveram de 

forma bastante activa e de forma lúdica e através da realização das mesmas percebemos que os 

alunos tinham percebido o que pretendíamos.  

Através da realização de todas estas actividades, tivemos oportunidade de verificar que ao 

darmos uma vertente mais lúdica e criativa às aulas, conseguimos envolver os alunos em todas 

as tarefas de aprendizagem e houve lugar a uma maior motivação e empenho por parte dos 

mesmos, o que de certa forma funciona como resposta à nossa questão inicial e vai no sentido 

da hipótese por nós formulada, que refere que o recurso a actividades de animação permite o 

desenvolvimento da criança a vários níveis, nestes se incluindo o pessoal e social, na medida 

em que a motivam e envolvem activamente. 

 

8. FORMAS E ESTRATÉGIAS DA AVALIAÇÃO NO JARDIM-DE-INFÂNCIA 

 

É importante clarificar que este item do projecto se refere à avaliação do nosso projecto 

de desenvolvimento, ainda que para a realizarmos tenhamos fundamentado nas aprendizagens 

que as crianças adquiriram ou não.  

Ao longo dos meses da investigação/intervenção adoptamos uma série de estratégias, 

que nos permitiram observar as dificuldades reais de cada criança nos diferentes domínios e os 

seus pontos fortes e simultaneamente, através disto, realizámos a nossa própria avaliação. 
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Pretendemos realizar avaliações semanais, diárias e mensais. Fazemos de seguida uma 

breve referência à avaliação do projecto, que será realizada no final da sua implementação e 

que certamente contribuirá também para uma avaliação do nosso processo de desenvolvimento.  

Nesta etapa, a finalidade básica da avaliação é que sirva para intervir, para tomar 

decisões educativas, para observar a evolução e o progresso da criança e para planejar se é 

preciso intervir ou modificar determinadas situações, relações ou actividades na aula. É que, 

 

Quando avaliamos, não o fazemos somente em relação à evolução da criança, mas também ao 

nosso programa, ao nosso projecto e à nossa intervenção educativa. Desse ponto de vista, a 

avaliação serve para valorizar o que acontece quando colocamos em prática o programa que 

planejamos previamente e para verificarmos se é preciso modificar ou não determinadas 

actuações (Bassedas, Huguet & Sole, 1999: 173) 

 

A avaliação realizada na educação pré-escolar é a avaliação formativa e esta como 

referem Bassedas et al (1999: 176), 

 

 (…) insere-se no processo educativo e tem a finalidade de proporcionar informações que 

servem para ajustar ou mudar a actuação educativa. Trata-se, então, de adaptar o ensino às 

características e às necessidades que as crianças apresentam no decorrer das diferentes 

actividades: enquanto se ensina, enquanto jogam, enquanto trabalham… especialmente através 

da observação e da escuta.  

 

Avaliações diárias: 

Foram feitas diariamente avaliações com base nas observações realizadas no decurso 

das diferentes actividades e através de registos vídeográficos, fotos do que estavam a fazer, 

audição e das próprias produções das crianças como desenhos, pinturas, colagens, recortes, 

reprodução de números e outros 

 

Avaliações semanais: 

As avaliações semanais foram realizadas todas as sextas-feiras em grande grupo e com 

a Educadora Cooperante todas as quartas-feiras.  
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Avaliações Mensais: 

 Estas avaliações foram realizadas no final de cada mês em grupo. Nelas incluímos 

apenas dois instrumentos de gestão do grupo, o quadro do tempo e o quadro das presenças. O 

grupo de crianças que realizou esta avaliação foi escolhido previamente por nós.  

Além destas, outras formas de avaliação foram a nossa auto-avaliação, a avaliação das 

crianças, a avaliação da planificação e o portefólio com as produções das crianças. 

 

9. AVALIAÇÃO DO PROJECTO CURRICULAR DE GRUPO  

 

Durante o nosso estágio procurámos realizar com as crianças actividades diversificadas, 

tentando abordar sempre todas as áreas de conteúdo. Além disso, a maior preocupação era 

desenvolver actividades que fossem ao encontro e necessidades detectadas das crianças e, como 

fazíamos a avaliação da semana e a planificação da próxima juntamente com as crianças, 

procurávamos ter sempre em atenção as actividades que as crianças nos diziam que queriam 

fazer. Por esse motivo, constatávamos uma maior motivação, empenho e interesse por parte das 

crianças na realização das mesmas. 

De modo geral, podemos dizer que realizámos actividades relacionadas com todas as 

áreas de conteúdo. No entanto, depois de uma análise de todo o estágio, verificámos que o 

Domínio da Matemática foi o menos trabalhado. 

Como tínhamos referido no Projecto Curricular de Grupo, trabalhámos muito com as 

crianças os valores. Em grande parte das actividades orientadas que realizámos com as 

crianças, mesmo algumas actividades tendo como principal objectivo desenvolver outra área de 

conteúdo, procurávamos sempre que fossem referidos os valores, por exemplo, com algumas 

canções, onde se pretendia trabalhar a expressão musical, utilizávamos letras que referissem 

valores como a amizade. Por este motivo, podemos dizer que a área de conteúdo mais 

trabalhada foi a Formação Pessoal e Social, mais direccionada para a educação para os valores. 

Relativamente aos objectivos que nos propúnhamos alcançar, pensamos, que de uma 

forma geral, foram conseguidos. Contudo admitimos que nem sempre as actividades e 

estratégias foram bem conseguidas à primeira, dado que por vezes não sentíamos motivação 

por parte das crianças para as diferentes actividades e tínhamos de mudar de táctica, mas  uma 

metodologia de investigação-acção é isso mesmo, ir adequando as actividades à medida que se 

vai verificando a sua não adequação. 
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Os recursos por nós utilizados foram adequados às actividades e muitos deles fizeram 

com que as crianças se tornassem mais participativas e interessadas pois alguns desses 

materiais eram desconhecidos pelas crianças, despertando-lhes a sua curiosidade.   

Tentámos criar actividades onde as crianças pudessem realizar actividades colectivas 

como sessões motoras, reuniões de grupo, audição de histórias, etc., em pequenos grupos, para 

actividades que necessitassem de um maior apoio da nossa parte. Não realizámos no entanto 

actividades, que embora orientadas, as crianças pudessem realizar individualmente, facto de 

que só nos apercebemos mais tarde.  

Os espaços mais frequentados pelas crianças foram a sala de actividades, com uma 

frequência diária deste espaço por cerca de 2 horas, para a maioria das actividades orientadas, 

livres e de rotina; a sala polivalente, para o acolhimento, realizado diariamente por cerca de 15 

minutos, para as actividades orientadas de expressão motora, realizadas uma vez por semana 

por cerca de 45 minutos, e para as actividades realizadas em conjunto por todos os elementos 

da instituição, frequentada só na comemoração de datas festivas, como o dia de S. Martinho e a 

festa de Natal, não havendo um tempo específico de permanência neste espaço, e o recreio para 

actividades livres ao ar livre, frequentado diariamente se o tempo o permitisse por cerca de 1 

hora.  

Como já referimos no Projecto Curricular de Grupo que elaborámos, as alterações ao 

nível dos espaços ocorreram logo no início da nossa intervenção, por acharmos que eram 

realmente necessárias para satisfazer certas carências encontradas como, a visibilidade da 

biblioteca e os espaços não estarem bem definidos. Não havendo necessidade de alterações 

posteriores. 

Quando elaborámos o nosso Projecto Curricular de Grupo verificámos relativamente 

aos materiais, que esta sala estava realmente bem equipada, com material de qualidade e em 

quantidade, o que fez com que não sentíssemos a necessidade de a apetrechar. No entanto, 

mesmo não havendo essa necessidade, com o decorrer do estágio e com a realização das 

actividades, decidimos criar alguns materiais, em vez de os requisitarmos, para que 

pudéssemos, desse modo, enriquecer alguns espaços. Assim, construímos dois jogos de 

matemática, sobre os números e quantidades, em madeira e de grandes dimensões, com o 

objectivo de levar as crianças a uma maior frequência da área da matemática pois eram 

materiais bastante atractivos. Construímos fantoches e sombras chinesas para incentivarmos as 

crianças a realizarem dramatizações na área da biblioteca. Nesta área, já haviam fantoches mas, 

como eram novidade e as crianças precisam de coisas novas, percebemos que com a introdução 

deste material as crianças ficaram entusiasmadas, principalmente com as sombras chinesas 
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porque este material não existia na sala. Construímos, ainda, um jogo de expressão motora para 

a realização de uma actividade que tinha como objectivo, além do desenvolvimento da 

motricidade, a matemática pois as crianças tinham que identificar cores e fazer conjuntos e 

colocámos um jogo, em madeira, o “jogo do galo”, na área dos jogos, já que este é um bom 

jogo para trabalhar a atenção.  

De forma a garantir a funcionalidade dos espaços e conseguir gerir os mesmos, criámos 

um instrumento de gestão do grupo, o quadro de frequência das áreas. Com a elaboração deste 

quadro pretendíamos que as crianças variassem mais as suas escolhas dos espaços durante as 

actividades livres, era nossa vontade que percorressem todos os espaços. Este quadro foi criado 

porque verificámos que muitas crianças frequentavam sempre os mesmos espaços, desfrutando 

pouco, das potencialidades de outros. Desta forma, pretendíamos alterar a situação.  

 

Apreciação da evolução do grupo de crianças 

No decurso do estágio pudemos verificar que no grupo de crianças, haviam as que eram 

muito assíduas, porque gostavam muito de frequentar o jardim e que faltavam só em caso de 

doença, de consultas ou para ficarem com os pais e aquelas que faltavam várias vezes. 

Avaliando o grupo de crianças tendo em conta as diferentes áreas de conteúdo, podemos 

dizer que em relação à Área de Formação Pessoal e Social, houve uma grande evolução no 

grupo. Como já era nossa intenção abordámos com ele principalmente, a educação para os 

valores como a amizade, o respeito, a colaboração, a entreajuda, a utilização de palavras como 

«obrigado», «por favor», «desculpa» etc., e, terminado o estágio, podemos dizer que notámos 

que as crianças se desenvolveram a este nível pois raramente se esqueciam de utilizar as 

palavras acima mencionadas e, quando algum se esquecia, outro relembrava dizendo 

“esqueceste-te da palavra mágica”. Em relação aos valores, percebemos que as crianças se 

ajudavam mais umas às outras e partilhavam com mais frequência os brinquedos.  

Ao nível da higiene as crianças tornaram-se muito mais autónomas, pois quase todas 

iam à casa de banho sozinhas, conseguiam desabotoar e abotoar os botões, assim como abrir e 

fechar os fechos e lavavam as mãos sozinhas sempre depois de irem à casa de banho e antes 

das refeições. 

Contrariamente ao início do estágio, as crianças mais novas, as de três anos, já cuidam e 

arrumam o material nos seus devidos lugares e, por vezes só não o fazem muito bem por 

preguiça ou falta de tempo. Conseguiam realizar algumas tarefas até ao fim sem necessitarem 

da presença constante de um adulto, mas revelam, por vezes, alguma dificuldade em partilhar o 

material.  
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Durante as reuniões ou explicações de alguma actividade as crianças têm de estar 

atentos e sentados no seu lugar, sem falar com o amigo do lado, têm que respeitar o colega que 

fala e esperar pela sua vez de falar. No final do nosso estágio percebemos que as crianças já 

tomaram consciência desse aspecto e já o vão fazendo. No entanto, para algumas isso é ainda 

difícil. 

Em relação à Área de Expressão e Comunicação – domínio da Expressão Motora, 

as crianças realizavam actividades semanais e no decorrer destas actividades notámos um 

maior domínio, por parte da maioria das crianças, a nível da motricidade grossa. Quase todas 

são já capazes de trepar, correr, mover-se de diferentes formas como, saltar com os dois pés, 

com um pé, rastejar, gatinhar, coordenar os seus movimentos com os dos colegas, já são 

capazes de se orientarem e movimentarem num determinado espaço sem embaterem nos 

colegas e controlam a sua postura corporal. No entanto, havia duas crianças com três anos com 

mais dificuldade em realizar as actividades.  

Estas habilidades motoras estão presentes nas brincadeiras livres no recreio e foi 

durante estas actividades que se conseguiu observar a evolução de cada criança em relação aos 

primeiros tempos do estágio no Jardim-de-Infância.  

O desenvolvimento da motricidade fina também é visível, principalmente a nível de 

pegar correctamente na tesoura, no lápis, em colagens, entre outras.   

Relativamente ao Domínio da Expressão Dramática, podemos dizer que o jogo 

dramático/ simbólico era muito realizado pelas crianças em actividades livres na casinha, nos 

jogos e na garagem. Com o decorrer do tempo, fomos, também, realizando actividades 

orientadas onde as crianças tinham que dramatizar e adoravam. Quase todas aderiam a estas 

actividades com entusiasmo, tentando representar da melhor forma possível, recriando 

histórias, personagens e situações. Além disso, verificámos que as crianças mais tímidas, 

quando colocadas atrás do biombo com fantoches e sombras chinesas, desinibiam-se, 

participando activamente na dramatização e, mesmo falando baixinho, acabavam por 

desenvolver não só a expressão dramática como, também, a linguagem oral. 

No que se refere ao Domínio da Expressão Plástica, procurámos, sempre, levar as 

crianças a explorar diferentes materiais e técnicas para que as crianças se sentissem motivadas 

e interessadas, desenvolvendo, assim, a sensibilidade estética, a criatividade e a imaginação. 

Todas as crianças gostavam muito de fazer desenhos, pinturas e colagens e, quando 

experimentaram fazer massa de farinha e a pasta DAS, mostraram-se ainda mais 

entusiasmados. A plasticina também é um material muito usado por estas crianças e são 

capazes de a moldar e apresentar figuras bastante criativas.  



130 
 

Inicialmente algumas crianças não conseguiam pegar correctamente no lápis, tesouras, 

colorir um espaço limitado, mas, com o tempo, essa dificuldade foi-se desvanecendo mas as 

crianças de três anos ainda têm alguma. As crianças mais velhas já conseguem desenhar a 

figura humana, enquanto as mais novas, de três anos, ainda têm dificuldades em realizar 

desenho figurativo.  

Em relação ao Domínio da Expressão Musical, foi possível constatar que estas 

crianças adoram cantar, decoram facilmente as letras das canções e pediam frequentemente 

para ouvir música em actividades livres. Quando utilizam instrumentos musicais é a euforia, as 

crianças adoram, tentando produzir batimentos rítmicos para acompanhar a canção. 

No Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, notámos uma grande 

evolução na linguagem oral por parte de algumas crianças, que, no final do estágio, já 

conseguiam pronunciar correctamente palavras que, no início, eram incapazes. Praticamente 

todas elas conseguem manter um diálogo, falam em grupo e são capazes de fazer recados. 

Ao nível da linguagem escrita, quando iniciámos o estágio haviam crianças capazes de 

escrever o seu primeiro nome correctamente e, no final, mais algumas o faziam já. 

 No que respeita ao Domínio da Matemática, verificámos que a maioria das crianças 

consegue fazer contagens de objectos, conseguem contar até 10, 20 e 30, havendo mesmo uma 

criança que conseguia contar até 69. Muitas conheciam as figuras geométricas (quadrado, 

triângulo, círculo e rectângulo), sabiam identificar as cores, ordenar objectos segundo a cor, o 

tamanho, a forma, fazer correspondências e seriações. Praticamente todas sabiam os dias da 

semana e as estações do ano. 

Por fim, relativamente à Área do Conhecimento do Mundo a maior parte das crianças 

revela bastante desejo em experimentar, curiosidade em saber e atitude crítica, dando, por 

vezes, a sua opinião sobre determinado acontecimento. Conhecem e nomeiam partes do seu 

corpo e conhecem fenómenos naturais como o vento, a chuva e o sol. Estas crianças já 

começam a perceber melhor a estrutura da semana e do mês, têm consciência das épocas 

festivas e tem hábitos de higiene pessoal.  
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CONCLUSÃO/BALANÇO FINAL 

 

Durante o desenrolar desta investigação/intervenção fomos revendo toda a nossa 

prática, reflectimos sobre o que tínhamos feito melhor, o que correu pior, pudemos identificar 

as nossas falhas e pensar e por em prática novas estratégias para melhorar. Além disso, como 

fomos fundamentando toda a prática pedagógica, pudemos identificar o que fizemos 

correctamente e verificar o que não tinha sido feito de forma tão correcta. 

Para a construção deste relatório muito tivemos que aprender, desde o realizar um ponto 

de situação do PCT (Projecto Curricular de Turma) da professora cooperante, que muitas de 

nós nem sabíamos que existia, à experiência de leccionar pela primeira vez um PCG (Projecto 

Curricular de Grupo), ou o de nos responsabilizarmos por um grupo de criança quatro dias por 

semana. Em anos anteriores nem observação nas escolas de 1º ciclo tivemos, assim, o estágio 

foi praticamente o nosso primeiro contacto com o ensino do 1º ciclo.  

No início, tivemos algumas dificuldades e muitos receios. O medo de não sermos 

capazes de leccionar devidamente os conteúdos foi grande, mas também o tínhamos em relação 

ao não conseguirmos corresponder ao perfil do educador e em relação às crianças mais 

pequenas, que podiam não nos aceitar bem. Contudo, aos poucos, fomos ultrapassando os 

medos iniciais e com questionamento, pesquisa e método, fomos obtendo conhecimento, 

alcançando os objectivos que nos propúnhamos e respostas para a nossa questão inicial.  

No desenrolar da intervenção, fomos capazes de: planificar e desenvolver estratégias e 

actividades com as crianças; através da observação directa e participante, quando com elas nos 

embrenhávamos na brincadeira, fomos recolhendo dados que nos permitiam reflectir sobre a 

prática e com isso novas ideias e conteúdos novos iam surgindo, o que nos possibilitava 

verificar as que melhor se adaptavam aos objectivos que nos moviam. Com esta forma de 

actuar que a investigação-acção possibilita, e as actividades por nós desenvolvidas 

conseguimos que as crianças crescessem pessoal e socialmente, porque motivadas e nós 

crescemos com elas, uma vez que aos poucos, nos ensinaram a ensinar e com elas adquirimos 

competências profissionais essenciais. Pudemos assim aperceber-nos que ensinar não é fácil e 

que fazê-lo com crianças pequenas ainda o é menos. Que não há um método de ensino eficaz, 

porque o que funciona numas situações, pode não funcionar noutras, daí que um bom 

professor/educador não é aquele que acha que já sabe tudo, e que os seus alunos ou grupo de 

crianças é que se têm de adaptar a ele, mas é, aquele que está em constante aprendizagem ao 

longo da vida para se adaptar aos seus alunos, às diferentes situações e meios. Aprendemos 
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ainda que desenvolver actividades com recurso a técnicas de animação facilita a aprendizagem 

e o desenvolvimento pessoal e social das crianças, na medida em que estas se sentem mais 

motivadas e por isso se implicam mais nas actividades e na sua relação com o outro. 
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Planificação de 27, 28 e 29 de Abril de 2009 
 

Conteúdos 
 Verbos irregulares; Medidas de massa; Poluição sonora; Desequilíbrios ambientais; Parque 

Natural do Alvão; A água superficial e a água subterrânea; O valor do silêncio.  
 
Competências 
Estudo do meio: 

 Reconhecer a utilização dos recursos nas diversas actividades humanas e como os desequilíbrios 
podem levar ao seu esgotamento, à extinção das espécies e à destruição do ambiente; 

 Participar na discussão sobre a importância de procurar soluções individuais e colectivas visando 
a qualidade de vida; 
 

Língua Portuguesa: 
 Comunicar oralmente com progressiva autonomia e clareza; 
 Desenvolver a capacidade de retenção da informação oral; 
 Desenvolver o gosto pela Escrita e pela Leitura; 
 Desenvolver as competências de Escrita e de Leitura; 
 Utilizar técnicas de recolha e de organização da informação; 
 Descobrir aspectos fundamentais da estrutura e do funcionamento da Língua a partir de situações 

de uso. 
 
Matemática: 

 Compreender o processo de medição e capacidade para fazer medições e estimativas em 
situações diversas do quotidiano utilizando instrumentos apropriados;  

 
Expressão dramática: 

 Explorar diferentes formas e atitudes corporais; 
 Reconhecer e reproduzir sonoridades. 

 
Área de projecto: 

 Recolher seleccionar e organizar informação;  
 Relacionar-se e comunicar com os outros; 
 Desempenhar com rigor as suas funções no grupo, cumprindo as tarefas que lhe são atribuídas; 
 Ajudar os colegas; 
 Ser criativo e participativo; 
 Conhecer e actuar de acordo com as normas do grupo; 

 
Formação Cívica: 

 Respeitar valores de cidadania. 
 

 
Objectivos 
Estudo do meio: 

 Identificar problemas concretos relativos ao seu meio e colaborar em acções ligadas à melhoria 
do seu quadro de vida; 

 Utilizar alguns processos simples de conhecimento da realidade envolvente assumindo uma 
atitude de permanente pesquisa e experimentação. 

 
Língua Portuguesa: 

 Exprimir-se oralmente com progressiva autonomia e clareza; 
 Comunicar oralmente tendo em conta a oportunidade e a situação; 
 Experimentar percursos em grupo que proporcionem o prazer da escrita; 
 Praticar a escrita como meio de desenvolver a compreensão na leitura; 
 Promover a divulgação dos escritos como meio de os enriquecer e de encontrar sentidos para a 

sua produção; 
 Utilizar a leitura com finalidades diversas; 
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 Utilizar diferentes discursos expressivos com uma determinada intenção comunicativa 
(dramatização); 

 Descobrir aspectos fundamentais da estrutura e do funcionamento da Língua, a partir de 
situações de uso. 

 
Matemática: 

 Efectuar medições, escolhendo instrumentos adequados, para resolver problemas simples da vida 
corrente; 

 Fazer e utilizar estimativas em situações de medição; 
 Explicar e confrontar as suas ideias com as dos companheiros, justificar as suas opiniões e 

descrever processos utilizados na realização de actividades. 
 
Expressão Dramática: 

 Explorar as possibilidades expressivas do corpo e da voz; 
 Explorar as capacidades de dramatização. 

 
Área de projecto: 

 Promover o desenvolvimento de atitudes e hábitos de trabalho em grupo; 
 Reconhecer a existência de água superficial e subterrânea. 

 
Formação Cívica:  

 Desenvolver valores, atitudes e práticas que contribuam para a formação de cidadãos conscientes 
e participativos numa sociedade democrática. 

 
Estratégias/ Actividades 
1º Dia – 27/04/2009 
Língua Portuguesa: 
 Produção escrita realizada em pares – “O ser acabado de criar”. As crianças seguem o guião (em 
anexo) para criarem, com diferentes partes do corpo de animais ou pessoas, um ser. De seguida produzem 
uma história sobre ele. No final, cada par apresenta à turma o ser que criaram e a sua história. 
Matemática:  
 Determinar massas em balanças de vários tipos. As crianças, em grupos de 5 elementos, vão 
determinar massas em diferentes balanças. São 5 balanças, uma para cada grupo, estes vão rodando para 
passarem todos pelas diferentes balanças. 
  Cada criança faz a estimativa da massa de um objecto ou pessoa e, de seguida, coloca-a na 
balança para ver a massa real do objecto ou pessoa. Com os diferentes objectos, as crianças vão relacionar 
o quilograma e o grama. 
 
Estudo do Meio: 
 Poluição sonora: audição de sons naturais e ruídos. As crianças vão fazer o máximo de silêncio 
durante 1 minuto de forma a estarem atentas e anotarem no caderno os sons que ouvem (carros, pássaros, 
buzinas, etc), assim como as sensações que eles provocaram (calma, paz, irritação…). Depois é realizada 
uma discussão sobre o que ouviram e o que sentiram. 
 De seguida irão ouvir os ruídos, através de um cd, para identificarem as sensações negativas que 
os mesmos lhes causam. Depois é realizado um diálogo onde serão enumeradas algumas fontes de ruído 
nas ruas, nas habitações e nas indústrias. No final será elaborado um cartaz, em cartolina, onde serão 
colocados por ordem os ruídos que menos incomodam (em decibéis) aos que mais incomodam (em 
decibéis). 
 
Área de Projecto – “A água no mundo”: 
 O tema a abordar será “A água superficial e a água subterrânea”. Será realizado trabalho de 
grupo de 5 elementos. Cada grupo irá pesquisar sobre diferentes subtemas, um grupo realiza a sua 
pesquisa sobre as origens da água, outro sobre o que é a água superficial e onde se encontra; outro grupo 
sobre o que é a água subterrânea e onde se encontra; um outro grupo sobre os aquíferos e o último grupo 
sobre como se faz a extracção da água do solo e rochas. Quando terminarem, cada grupo vai fazer a sua 
apresentação oral sobre o subtema que trabalhou e colocam tudo o que fizeram numa cartolina que terá 
como titulo o tema abordado. No final, irão observar uma maqueta sobre as águas superficiais e 
subterrâneas para terem uma visão mais próxima do real destas águas. 
 
2º Dia – 28/04/2009 
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Matemática: 
 Relacionar as unidades de medida de massa – Jogo sobre as transformações do número. 
Colocarei em cima de uma mesa vários rótulos de embalagens que indiquem diferentes massas. De 
seguida, digo às crianças que foram às compras e que terão que escolher pelo menos um dos rótulos que 
se encontram na mesa. Cada criança vai à mesa escolher um rótulo como se fosse a sua compra e tem que 
fazer uma transformação do número para o poder comprar, porque eu ou uma criança, a vendedora, só 
poderemos vender aquele produto se conseguirem fazer uma transformação. Para ajudar as crianças nas 
transformações terei uma régua grande com as medidas de massa. 
 
Língua Portuguesa:  
 Leitura e interpretação do texto “Alvoroço na Praça Grande”. Será realizada uma leitura por toda 
a turma em simultâneo e, de seguida, individualmente. No final da leitura as crianças irão procurar no 
dicionário as palavras difíceis e depois começarão a realizar a parte da gramática onde serão abordados os 
verbos irregulares. Irei mostrar às crianças que na conjugação de alguns verbos o radical também muda, 
logo encontramo-nos perante os verbos irregulares. 
 
Estudo do Meio: 
 Produção escrita sobre a poluição sonora - “Julgamento da poluição sonora”. As crianças 
escrevem um argumento sobre o julgamento de um menino (aluno) por ter criado a sua própria perda de 
audição. A sua defesa é baseada no argumento de que “o ambiente e a sociedade fizeram tal acontecer”. A 
peça inclui um juiz, advogados e testemunhas. As testemunhas podem representar uma variedade de sons 
ambientais ou ruídos. Outros alunos constituem o júri.  
 
Expressão/ Formação Cívica – “O valor do silêncio”: 
 Debate com toda a turma sobre o silêncio, divido a turma em 2 grupos, um a favor do silêncio e 
o outro contra. As crianças irão expor à vez quais os motivos para gostarem e respeitarem o silêncio e 
quais os motivos para não gostarem dele. No final, para aquelas crianças que ainda são a favor do silêncio 
e não encontram valor algum nele, irei colocar um de cada vez a ler um texto enquanto toda a turma fala 
sem parar, sem lhe dar ouvidos, para que eles percebam que o silêncio é importante e que é uma forma de 
respeitar os outros. 
 
3º Dia – 29/04/2009 
Estudo do Meio:  
 Começarei com uma parte mais teórica onde falaremos sobre os problemas que a exposição ao 
ruído pode causar e de que forma poderemos prevenir essa exposição ou o que podemos fazer para 
diminuir o ruído. A parte mais prática será um concurso de posters, os alunos criam, desenham e pintam 1 
poster (folha A4 branca) com uma cena que descreva um ambiente de perigo de poluição sonora. Os 
posters serão legendados com um título ou slogan escolhidos por eles alertando para os perigos da 
poluição sonora. De seguida serão abordados os desequilíbrios ambientais, irão ler o que diz no livro a 
este respeito e, depois, lêem um texto que fiz sobre o Parque Natural do Alvão, uma das formas de 
prevenção destes desequilíbrios ambientais. 
 
Matemática: 
 Realização de uma ficha individual sobre medidas de massa para consolidarem o que 
aprenderam nos dias anteriores.  
 
Língua Portuguesa: 
 Realização de uma ficha em grande grupo para consolidarem o que aprenderam sobre os verbos 
irregulares. 
 
Expressões (Dramática): 
 Dramatização da peça “Julgamento da poluição sonora”. As crianças vão realizar um pequeno 
teatro sobre o texto que produziram no dia anterior em estudo do meio sobre a poluição sonora. 
 
Avaliação 

Avaliação formativa: - De processo através da observação informal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE II 
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EXEMPLO DE UMA PLANIFICAÇÃO DAS ACTIVIDADES ORIENTADAS 
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Planificação de 23, 24, 25 e 27 de Novembro - Actividades Orientadas 
 

Áreas de Conteúdo 
 Formação Pessoal e Social 
 Expressão/ Comunicação 
 Domínio da Expressão Oral e Abordagem à Escrita 
 Domínio da Expressão Dramática 
 Domínio da Expressão Plástica 
 Domínio da Expressão Musical 
 Domínio da Expressão Motora 

 Conhecimento do Mundo 
 
Objectivos Gerais/ Específicos 
  Interiorizar e aceitar regras 

 Esperar pela sua vez 
 Falar um de cada vez 

 Interiorizar valores  
 Identificar características da amizade; 
 Ser capaz de ter comportamentos de amizade  

 Desenvolver a expressão plástica 
 Explorar diferentes materiais e instrumentos como meias de Lycra, tecidos e lãs. 

 Desenvolver a expressão musical 
 Cantar canções 
 Produzir/ reproduzir batimentos rítmicos com instrumentos musicais simples; 

 Desenvolver a motricidade grossa  
 Deslocar-se de forma coordenada 

 Desenvolver a orientação espacial 
 Ser capaz de percorrer o percurso correcto 

 Desenvolver a coordenação e o equilíbrio  
 Ser capaz de coordenar os seus movimentos com os do colega para ultrapassar obstáculos 
 Controlar a postura corporal 

 Dramatizar histórias 
 Dramatizar a história ouvida através de fantoches 
 Produzir diferentes vozes 

 Reconhecer o significado da amizade 
 Ser capaz de dizer o que é um amigo 
 Ser capaz de referir atitudes de amizade 

 Desenvolver a linguagem oral  
  Recontar a história. 
  Identificar as diferentes personagens. 
  Interpretar imagens  
  Dar a sua opinião expressando-se correctamente 
  Referir características da amizade 
  Dramatizar a história 
  Articular correctamente as palavras 

 
Actividades/ Estratégias 
 História “Procura-se um amigo” 

 Conto da história, oralmente, em grande grupo; 
 Reconto da história pelas crianças a partir das imagens da história; 
 Exploração da história, falando sobre a moral da história, a amizade; 
 Levantamento das ideias que as crianças têm sobre o que é ser amigo, colocando-se essas ideias no 

quadro dos amigos que será exposto na sala; 
 Registo da história, só pelas crianças que o queiram fazer, através do desenho e/ou pintura. 
 Fotografar as crianças com o seu melhor amigo para depois se criar um quadro dos amigos que será 

exposto na sala. 
 
 Construção das personagens da história em fantoches 
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 A actividade será realizada em pequenos grupos; 
 Enquanto as crianças estão em actividades livres vai-se chamando algumas crianças para 

construírem os fantoches; 
 Farão a cabeça de uma das personagens com meia de Lycra, o tronco e braços em tecido e as pernas 

com tranças de lã com umas bolinhas a fazer de pés; 
 A outra personagem será feita com meia de Lycra mais grossa e serão colocadas penas (pintainho); 
 Em ambas as personagens serão colocados olhos e desenhada a boca. 

 
 Dramatização da história 
 As crianças, duas a duas, farão a dramatização da história com os fantoches confeccionados na 

actividade anterior; 
 Esta actividade será realizada em grande grupo, enquanto umas representam as outras assistem e vão 

trocando. 
 
 Canção “Ser amigo” 

 A actividade será realizada em grande grupo. Inicialmente as crianças farão o aquecimento das 
cordas vocais com movimentos específicos do corpo e reprodução de sons; 

 De seguida, procede-se à leitura e interpretação da letra da canção para as crianças perceberem 
primeiro a canção e para a começarem a decorar; 

 Passaremos depois a cantar a canção; 
 De seguida, as crianças irão explorar alguns instrumentos musicais e tentaremos reproduzir 

batimentos rítmicos que acompanhem a canção. 
 
 Jogo de Expressão Motora “Os amigos” 

 Cada criança escolhe um amigo para seu par. De seguida, prende-se o pé de uma das crianças ao pé 
da outra criança e juntas terão que passar alguns obstáculos; 

 Terão que caminhar sobre uma linha de diferentes formas (em frente, para trás e de lado); 
 Saltar juntos entre arcos (para dentro do arco e para fora do arco); 
 Dançar ao ritmo da música. 

 
Recursos 
Materiais: Fotografias; Cartolina ou placar de cortiça; Meias de Lycra; Tecidos; Lã; Penas; Instrumentos 
musicais; Colchão; Arcos; Rádio. 
 
Formas de Avaliação 
 Observação das crianças 
 Registos fotográficos 
 Produções das crianças: Desenhos; Pinturas; Fantoches 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE III 

______________________________________________________________________ 

PLANIFICAÇÃO DAS ACTIVIDADES LIVRES 
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Planificação - Actividades Livres 
Áreas de Conteúdo 

 Formação Pessoal e Social 
 Expressão e Comunicação 

 Expressão Motora 
 Expressão Dramática 
 Expressão Plástica 
 Expressão Musical 
 Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 
 Matemática 

 Conhecimento do Mundo 
 
Objectivos Gerais/ Específicos 
 Aprender a escolher e tomar decisões 

 Ser capaz de escolher as actividades que vai realizar 
 Aceitar e cumprir as regras estabelecidas em conjunto 

 Ser capaz de cumprir as regras de frequência das áreas 
 Desenvolver a socialização 

 Interiorizar diferentes valores através da relação com os outros, como a amizade, a entreajuda, o 
trabalho em equipa; 

 Ser capaz de brincar com todas as crianças que partilham a mesma área. 
 Desenvolver a motricidade grossa 

 Ser capaz de correr, saltar, trepar, etc. 
 Desenvolver a motricidade fina 

 Ser capaz de apertar e desapertar botões; 
 Ser capaz de realizar recortes, colagens, desenhos, construções, etc. 

 Recriar experiências da vida quotidiana, situações imaginárias e utilizar objectos livremente 

 Servir-se de objectos que se encontram na sala para dramatizar. 
 Representar diferentes personagens 

 Desempenhar o papel de mãe, cozinheira, polícia, etc. 
 Explorar livremente diversos materiais e instrumentos 

 Utilizar materiais de desenho, pintura, modelagem e outros. 
 Reconhecer regras para a utilização de materiais 

 Respeitar as regras relativas aos materiais. 
 Pintar livremente 

 Pintar com marcadores e/ou tintas. 
 Modelar utilizando diversos materiais 

 Modelar utilizando plasticina e utensílios próprios. 
 Desenvolver a criatividade 

 Realizar diferentes produções recorrendo à imaginação 
 Desenvolver o sentido auditivo 

 Ouvir diferentes tipos de música 
 Comunicar com as crianças e adultos através da linguagem oral 

 Falar com os colegas e adultos expressando-se correctamente; 
 Produzir correctamente frases simples; 
 Transmitir diferentes situações/vivências; 

 Desenvolver o contacto com a escrita 
 Escrever o seu nome em trabalhos realizados; 
 Reproduzir palavras. 

 Desenvolver o raciocínio e o espírito crítico 
 Resolver problemas que se apresentem. 

 Desenvolver conceitos matemáticos de quantidade, formas geométricas, conjuntos 
 Associar números a quantidades; 
 Identificar formas geométricas; 
 Formar conjuntos. 

 Desenvolver o sentido de responsabilidades 
 Ser capaz de cumprir determinadas tarefas dentro da sala de actividades 

 Desenvolver o conhecimento do mundo que o rodeia 
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 Contactar com material escrito na área da escrita e tentar reproduzir escrita; 
 Explorar o material da área da matemática; 
 Visualizar enciclopédias, dicionários, livros científicos, etc. 

 
 
Actividades/ Estratégias 
 Actividades livres nas diferentes áreas da sala 
 Actividades livres no recreio 
 Na área da casinha, quando realizam o jogo simbólico, despir as batas e vestir diferentes roupas 
 Em diferentes áreas da sala, quando fazem recortes, colagens, desenhos, construções, etc 
 Realizar o jogo simbólico/ jogo dramático 
 Conforme acordado nas regras, colocar os materiais usados nos respectivos sítios 
 Esporadicamente, enquanto estão em actividades livres nas áreas, ouvem diferentes tipos de música 
 Expressar-se oralmente no recreio; 
 Actividades livres na área da escrita; 
 Actividades livres na área da biblioteca; 
 Actividades livres na área do computador; 
 Escrever o seu nome em desenhos, pinturas, colagens, carimbagens e outras produções. 
 Actividades livres na área da matemática 
 Actividades livres na área da casinha, imitando diferentes personagens da vida real, como policias, 

cozinheiras, mãe, pai, etc. 
 Actividades livres na área das construções; 
 
Formas de Avaliação 
 Observação do comportamento das crianças e seu registo; 
 Registo fotográfico; 
 Produções das crianças: Desenhos; Pinturas; Colagens; Recortes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE IV 

______________________________________________________________________ 

PLANIFICAÇÃO DAS ACTIVIDADES DE ROTINA 
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Planificação - Actividades de Rotina 
 
Áreas de Conteúdo 
 Formação Pessoal e Social 
 Expressão/ Comunicação 
 Domínio da Expressão Oral e Abordagem à Escrita 
 Domínio da Expressão Musical 
 Domínio da Expressão Motora 
 Domínio da Matemática 

 Conhecimento do Mundo 
 

Objectivos Gerais/ Específicos 

 Desenvolver hábitos de autonomia e independência 
 Ser capaz de vestir as batas; 
 Ser capaz de desinfectar as mãos sozinho; 
 Ser capaz de lavar as mãos sozinho; 
 Marcar as presenças de forma autónoma. 

 Compreender a importância da higiene para um crescimento saudável 
 Desenvolver hábitos de higiene 

 Desenvolver a responsabilidade 
 Saber qual a sua tarefa e cumpri-la; 

 Desenvolver a socialização 
 Confrontar opiniões e solucionar conflitos; 
 Comunicar o que aconteceu de significativo durante os dias fora do jardim-de-infância; 
 Falar sobre o que o grupo realizou ou não durante a semana; 
 Reconhecer o que aconteceu de positivo e/ou negativo; 

 Desenvolver a motricidade fina 
 Ser capaz de apertar e desapertar os botões da sua bata; 
 Ser capaz de colocar a palhinha nos pacotes de leite; 
 Ser capaz de colocar a sua foto no quadro das presenças 

 Desenvolver a motricidade grossa 
 Ser capaz de subir e descer escadas 

 Cantar de forma coordenada 
 Cantar todos ao mesmo tempo 

 Comunicar com as crianças e adultos através da linguagem oral 
 Falar com os colegas e adultos expressando-se correctamente; 
 Produzir correctamente frases simples; 
 Transmitir diferentes situações/vivências 

 Associar diferentes quantidades à sua representação numérica 
 Contar quantos dias esteve um determinado estado de tempo; 
 Contar quantas produções de diferentes tipos realizaram 
 Representar o número 

 Construir a noção de tempo 
 Identificar o mês, o dia do mês e o dia da semana em que se encontra 

 Desenvolver o raciocínio e o espírito crítico 
 Resolver problemas que se apresentem 

 Observar o tempo que faz 
 Ser capaz de observar o tempo e fazer corresponder uma imagem 

 Compreender e usar regras de higiene e saúde 
 Ser capaz de lavar as mãos antes das refeições de forma autónoma 

 
Actividades/Estratégias 
 Acolhimento 

 Realiza-se na sala polivalente, quando as crianças chegam, vestem as batas e desinfectam as 
mãos. 

 
 Marcação das presenças 
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 As crianças, individualmente e uma de cada vez, dirigem-se ao quadro das presenças e colocam a 
sua fotografia numa das janelas do quadro. 

 
 Marcação do tempo 

 Todos os dias uma criança marca o estado do tempo, depois de todas observarem e chegarem a 
acordo sobre o estado do tempo. 

 
 Reunião de grande grupo 

 Distribuição de tarefas – todos os dias as crianças escolhem o chefe, os ajudantes, o distribuidor 
do leite, o responsável pelos lápis e marcadores e o marcador do tempo; 

 Cantar a canção dos “Bons Dias” 
 Contar novidades. 

 
 Planificação/ Avaliação da semana 

 Diálogo em grande grupo sobre o que fizeram durante a semana, o que querem fazer na semana 
seguinte, o que gostaram de fazer e o que não gostaram. 
 

 Lanchar 
 As crianças, de forma autónoma, vão buscar a mochila à sala polivalente, levam-na para o 

refeitório e tiram o seu lanche para comer. 
 

 Higiene pessoal 
 As crianças fazem a sua higiene da forma mais autónoma possível, vão à casa de banho e lavam as 

mãos sozinhas.  
 Lavam as mãos sempre antes das refeições. 

 
 Quando necessário conseguir apertar e desapertar os botões da sua bata, colocar a palhinha nos 

pacotes de leite, colocar a sua foto no quadro das presenças, etc.; 
 

 Subir e descer as escadas que dão acesso à sala de actividades 
 

 Cantar a canção dos “Bons Dias”, diariamente a seguir ao acolhimento, respeitando o seu ritmo. 
 
 Avaliação do quadro do tempo 

 As crianças contam quantos dias estiveram os diferentes estados de tempo no mês. 
 Assinalam o mês, o dia do mês e o dia da semana em que se encontra 

 
 Avaliação das produções 

 No final de cada mês as crianças contam quantas produções de diferentes tipos realizaram; 
 Registam quantas produções realizaram representando o número através do símbolo ou através de 

traços. 
 
Recursos 
 Quadro das presenças e do tempo; 
 Cartões dos estados do tempo; 
 Fotografias das crianças; 
 
Formas de Avaliação 
 Observação do comportamento das crianças e seu registo; 
 Registo fotográfico e de ocorrências significativas; 
 Avaliação individual/ colectiva dos instrumentos de gestão/ pilotagem do grupo 
 Avaliação das produções das crianças 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE V 

______________________________________________________________________ 

LISTA DE VERIFICAÇÃO 
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Escola Básica de 1º Ciclo de Vila Real nº 2 - “Bairro S. Vicente de Paula”                         Data: ___/___/___ 

Lista de Verificação: Explicar e confrontar as suas ideias com as dos companheiros, justificar as suas opiniões e  

descrever processos utilizados na realização de actividades. 

Legenda: Sim: (+); Não (--); Tem dificuldade (.) 

 
Aspectos a 
observar 

 

Dá a sua opinião 
sobre as propostas 

de actividades 

Exprime e justifica 
as suas opiniões no 

desenrolar das 
tarefas 

Descreve o 
procedimento 
utilizado na 

realização das 
actividades 

Está atento à 
opinião dos colegas 

Não anula a 
opinião dos colegas 

Critérios 
 
 
Nomes 

 
 
Sim 

 
 
Não 

 
 
Obs. 

 
 
Sim 

 
 
Não 

 
 
Obs. 

 
 
Sim 

 
 
Não 

 
 
Obs. 

 
 
Sim 

 
 
Não 

 
 
Obs. 

 
 
Sim 

 
 
Não 

 
 
Obs. 

Ana Isabel                

André                

António 
Luís 

               

António 
Lourenço 

               

António 
Guedes 

               

António 
Mourão 

               

Diana                

Duarte                

Eduardo                

Joana                

João 
Gonçalo 

               

João 
Canadas 

               

José 
Afonso 

               

Marina                

Mário                

Miguel 
Ângelo 

               

Micaela                

Paulo                

Pedro 
Artur 

               

Pedro 
Henrique 

               

Pedro 
Veiga 

               

Pedro 
Wilson 

               

Sara                

Tiago                
Vanessa                


