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RESUMO 

 

Num período em que se presencia um insuficiente investimento nas práticas 

culturais e artísticas locais, assim como, uma diminuição da presença das expressões 

artísticas no sistema educativo e nas escolas, este relatório com feição dissertativa 

procura evidenciar a necessidade do reaparecimento da Educação pela Arte como 

ferramenta de trabalho dos professores. Ao falar-se deste tipo de educação está-se a 

colocar a própria arte em segundo plano e a veicular a ideia de que a arte pode 

contribuir para melhorar a aprendizagem de outros conteúdos. 

Assim, compete ao professor, enquadrado sempre na legislação em vigor, recorrer 

ao saber próprio da profissão, baseado na investigação e na reflexão partilhada da 

prática educativa para aperfeiçoar diariamente a sua prestação no ensino. 

Deste modo, os Estágios I e II foram fundamentais para salientar a eficácia deste 

tipo de ensino nos alunos e o papel preponderante do docente no meio escolar. Daí 

surgiu o interesse em desenvolver e aprofundar As Expressões Artísticas no 1.º e 2.º 

Ciclos do Ensino Básico – uma abordagem interdisciplinar neste relatório de carácter 

dissertativo. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação pela Arte, Expressões Artísticas, Educação, 

Professor, Estágio, Ensino Básico. 
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ABSTRACT  

 

In a period in which we witness an insufficient investment in local, cultural and 

artistic practices, as well as a decrease in the presence of artistic expression in education 

and schools, this feature essay report emphasizes the need of resurgence of Education 

through Art as an education tool work for teachers. While we refer this type of 

education, release the art to a second layer plan and convey the idea that art can 

collaborate to improve the learning of other content. 

The teacher, always framed in legislation, resorting to his personal knowledge of 

the profession, based on research and reflection shared educational practice daily has to 

improve their performance in school. 

Therefore, Stages I and II were crucial to highlight the effectiveness of this type of 

education in students and leading role of the teacher at the school. This way emerged 

the interest to develop and deepen The Artistic Expressions in the 1st and 2nd Cycles of 

Basic Education - an interdisciplinary approach in this report dissertative character. 

 

 

KEY - WORDS: Education through Art, Artistic Expressions, Education, Teacher, 

Stage, Basic Education. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Parafraseando o Despacho (extrato) n.º 3613/2009
1
 Artigo (Art.) 6.º das Normas 

regulamentares dos 2.
os

 Ciclos de Estudo em Ensino, para a concessão do grau de 

mestre é indispensável a 

 

“aprovação em todas as unidades curriculares que integram o plano de 

estudos do curso de mestrado, e a (…) aprovação no acto público de 

defesa do relatório da unidade curricular relativa à prática de ensino 

supervisionada”.  

 

Desta última condição surge a necessidade de construir um relatório de estágio com 

feição dissertativa que apresente de forma reflexiva o trabalho desenvolvido no estágio 

do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico (CEB) subjacente a uma temática.   

Deste modo, este relatório é fundamentado através dos estágios realizados no 1.º 

CEB, do ano letivo 2010/2011, na Escola EB1 de Vila Real n.º7 do Agrupamento 

Vertical de Escolas Monsenhor Jerónimo de Amaral (AVEMJA), nas áreas curriculares 

disciplinares e não disciplinares; e no 2.º CEB, do ano letivo 2011/2012, no 

Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão (AVEDC), em Vila Real, nas áreas 

curriculares disciplinares de Língua Portuguesa, de Matemática, de História e Geografia 

de Portugal e de Ciências da Natureza. 

De acordo com o estágio desenvolvido pela discente, o futuro trabalho abordará a 

importância da Interdisciplinaridade das Expressões Artísticas no 1.º e 2.º CEB, bem 

como a preponderância destas para o desenvolvimento de aprendizagens significativas, 

pois tal como está presente no Decreto-Lei n.º 344/90
2
 de 2 de novembro no preâmbulo 

introdutório “a educação artística é parte integrante e imprescindível da formação global 

e equilibrada da pessoa, independentemente do destino profissional que a pessoa venha 

a ter”.  

Logo, o facto de o professor utilizar as Expressões Artísticas na sala de aula, 

                                                           
1
 http://dre.pt/pdf2sdip/2009/01/019000000/0419904204.pdf consultado em 27-04-2012. 

2
 http://www.educacao-artistica.gov.pt/documentos/legisla%C3%A7%C3%A3o/344-1990.pdf consultado 

em 27-04-2012. 

 

http://dre.pt/pdf2sdip/2009/01/019000000/0419904204.pdf
http://www.educacao-artistica.gov.pt/documentos/legisla%C3%A7%C3%A3o/344-1990.pdf
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permite-lhe apresentar os conteúdos de maneira mais concreta e envolver os alunos no 

processo de ensino-aprendizagem, porque no entender de Sousa (2003a) a criança só 

aprende bem quando pratica a aprendizagem através do processo autoeducativo, ou seja, 

quando realiza individualmente a tarefa por observação, experimentação e reflexão. 

Outro aspeto que também importa salientar baseia-se no desenvolvimento da 

criatividade, do envolvimento e do sentido crítico que as Expressões Artísticas 

estimulam nos indivíduos, tal como Porcher (1982) evidencia ao afirmar que a educação 

artística fomenta uma consciência exigente e ativa em relação ao meio ambiente e que 

promove um desenvolvimento global da personalidade no aluno.  

Com efeito, este relatório divide-se em três capítulos, nomeadamente, o 

enquadramento teórico, o enquadramento legal e a prática pedagógica. 

No primeiro capítulo, depois duma revisão da literatura referente ao assunto que é 

proposto, selecionar-se-ão as teorias e estudos empíricos que fundamentarão o tema 

escolhido. Com base nisto, far-se-á uma alusão ao Ensino Artístico em Portugal, porque 

como está presente no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 344/90 de 2 de novembro, a 

educação artística é um elemento da formação geral dos alunos, visto que se opera em 

todos os níveis de ensino. Para além disto, também será investigado o jogo na educação 

e a sua contribuição para um desenvolvimento integral da criança. Posteriormente 

considera-se pertinente realizar uma referência às competências desenvolvidas através 

das atividades artísticas, a saber no domínio físico, criativo, estético, cognitivo e 

emocional. Por último, mencionar-se-ão os Modelos Pedagógicos de interesse geral, 

nomeadamente, os que foram desenvolvidos por Jean-Jacques Rousseau e por John 

Dewey; e depois será dado enfâse aos modelos os mais relevantes para as Expressões 

Artísticas, designadamente, Montessori, Reggio Emília, Escola Cultural, que também 

pode ser designado por educação pluridimensional, uma vez que Marques (1998), 

fundamentando-se nas diversas obras de Patrício, acredita que esta possui uma 

intencionalidade cultural, quer isto dizer que a dimensão curricular da escola deve estar 

associada à dimensão extracurricular, interagindo uma com a outra. E no seguimento 

desta lógica, explanar-se-á, por fim, o Movimento da Educação pela Arte, pois segundo 

Read (1958, p. 21),  

 

“o objetivo geral da educação é o de encorajar o desenvolvimento 

daquilo que é individual em cada ser humano, harmonizando 
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simultaneamente a individualidade assim induzida com a unidade 

orgânica do grupo social a que o indivíduo pertence”.   

 

No segundo capítulo do trabalho será apresentado e explorado todo o 

enquadramento legal mais pertinente relacionado com a temática do relatório, em 

destaque, a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), o Plano Nacional da Educação 

Artística (PNEA), o Decreto-Lei n.º 310/83 e o Decreto-Lei n.º 344/90. Além disto, 

efetuar-se-á uma menção às Expressões Artísticas presentes no Programa do 1.º CEB 

referentes a cada Arte, assim como também assinalar-se-ão as diferenças existentes 

relativamente à organização curricular para as Expressões Artísticas no 2.º CEB. Para 

finalizar este capítulo, desenvolver-se-á uma reflexão crítica sobre a pertinência da 

implementação das Atividades de Enriquecimento Curricular no Ensino Básico.  

O terceiro capítulo assentará em quatro momentos distintos. No primeiro, far-se-á 

uma elucidação sobre os principais os documentos que orientam as instituições de 

ensino onde decorreram as práticas pedagógicas a analisar nos pontos seguintes. O 

segundo momento caracterizar-se-á pela descrição do estágio desenvolvido no 1.º CEB. 

Para além disso, descrever-se-ão as três planificações individuais implementadas pela 

discente neste ciclo de ensino, bem como as reflexões sobre cada uma das 

responsabilizações. No terceiro momento, a caracterização da prática pedagógica será 

relativa ao 2.º CEB. No que diz respeito à descrição da planificação esta incidirá 

somente sobre a Planificação de Língua Portuguesa N.º1 e posteriormente, refletir-se-á 

relativamente à implementação desta. Já no quarto momento far-se-á uma análise e 

reflexão final sobre as respetivas práticas educativas nos dois níveis de ensino. 

Finalmente, a conclusão deste trabalho debruçar-se-á sobre a análise e discussão 

dos resultados das Expressões Artísticas no 1.º e 2.º CEB e, para além disto, apresentar-

se-ão as perspetivas futuras. 

As planificações e os materiais inerentes ao estágio encontram-se em CD-ROM e 

seguem-se (em anexo) no presente relatório. 
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CAPÍTULO I – Enquadramento Teórico 
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INTRODUÇÃO 

 

Por natureza, qualquer trabalho de índole científica carece de uma componente 

indispensável, que comummente é designada por fundamentação teórica, a qual por 

norma, comporta o estado da arte de um tema ou área, assim como tende a rever toda a 

investigação realizada (trabalhos e autores de referência), que acabarão por alicerçar o 

tema escolhido para o presente Relatório de Estágio com caráter dissertativo.  

Portanto, neste capítulo far-se-á a revisão da literatura sobre a importância da 

educação artística no ensino (1.º e 2.º CEB) e o papel que esta tem no desenvolvimento 

cognitivo, físico e emocional do aluno. Essa abordagem será realizada sempre de forma 

interdisciplinar, tendo como objetivo fundamentar a prática pedagógica patente no 

Capítulo III.   

Como vai ser possível verificar ao longo de todo o trabalho, este baseia-se 

ininterruptamente na interdisciplinaridade das expressões artísticas, por isso é do 

máximo interesse esclarecer o significado deste conceito para se compreender a 

essência deste relatório. 

Assim, Pombo, Guimarães e Levy (1993, p.11) salientaram que o vocábulo 

interdisciplinaridade pertence a uma extensa família de palavras todas coligadas entre si 

através do mesmo radical “disciplina”, acentuando ainda mais esta indefinição.  

 

“daqui se pode inferir que (…) a interdisciplinaridade, a 

multidisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a transdisciplinaridade, 

e todos os outros conceitos congéneres têm em comum o facto de 

designarem diferentes modos de relação e articulação entre 

disciplinas”.  

 

Neste sentido, Fazenda (1993, p.31) caracteriza a interdisciplinaridade 

 

“pela intensidade das trocas entre os especialistas e pela integração 

das disciplinas num mesmo projeto de pesquisa. (...) Em termos de 

interdisciplinaridade ter-se-ia uma relação de reciprocidade, de 
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mutualidade, ou, melhor dizendo, um regime de co-propriedade, de 

interação, que irá possibilitar o diálogo entre os interessados”. 

 

Para Zabalza (2002, p. 33) a multidisciplinaridade consiste na organização dos 

conteúdos mais tradicionais, isto é,  

 

“os conteúdos escolares apresentam-se por matérias independentes 

uma das outras. As cadeiras ou disciplinas são propostas 

simultaneamente sem que se manifestem explicitamente as relações 

que possam existir entre elas”. 

 

No que diz respeito à pluridisciplinaridade e à transdisciplinaridade, Pombo et al. 

(1993, pp.12-13) explicam que a primeira é  

 

“qualquer tipo de associação mínima entre duas ou mais disciplinas, 

associação essa que, não exigindo alterações na forma e organização 

do ensino, supõe contudo algum esforço de coordenação entre os 

professores dessas disciplinas”. 

 

Já a segunda refere-se ao “nível máximo de integração disciplinar que seria possível 

alcançar num sistema de ensino. Tratar-se-ia então da unificação de duas ou mais 

disciplinas”.  

Morin (2000, p. 43) sintetiza a importância da necessidade de uma abordagem 

interdisciplinar no ensino ao declarar que  

 

“a inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista, disjuntiva e 

reducionista rompe o complexo do mundo em fragmentos disjuntos, 

fraciona os problemas, separa o que está unido, torna unidimensional 

o multidimensional”.  

 

Ou seja, o autor considera que o modo de como as disciplinas são muitas vezes 

trabalhadas (saberes divididos) nas salas de aulas não está em consonância com o 
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mundo exterior, que é global, o que impede os alunos de produzirem aprendizagens 

significativas. 

No 1.º e 2.º CEB esta fragmentação é evidente e associada à ampliação da 

escolaridade obrigatória, ao aumento do número de alunos por turma, ao tempo cada 

vez mais escasso das famílias para acompanhar as crianças e à desvalorização da escola 

e dos profissionais de ensino provoca, consequentemente, um acentuado crescimento de 

casos de insucesso escolar.  

Por isso, ao longo do Estágio I e II procurou-se utilizar estratégias/atividades 

motivadoras e inovadoras no sentido de cativar os alunos e com o objetivo de estes 

melhorarem as suas aprendizagens ou as suas assimilações relativamente aos novos 

conhecimentos.  

Admitindo esta ideologia foi necessário enveredar pelo caminho dos Modelos 

Pedagógicos para fundamentar as decisões tomadas nas planificações do Estágio I e II. 

Deste modo, numa fase inicial, optou-se por se fazer uma alusão aos modelos de 

interesse geral mais reconhecidos, para posteriormente se explanarem outros exemplos 

que se apliquem especificamente no 1.º e 2.º CEB e retirar deles o que diz respeito 

apenas ao jogo, à ludicidade e às expressões artísticas e, numa fase final, especificarem-

se os modelos pedagógicos na área das expressões artísticas, ou seja, partindo do geral 

para o particular. 

 Assim, para trazer uma lufada de ar fresco às responsabilizações, optou-se, 

sempre que possível, por uma abordagem interdisciplinar das expressões artísticas para 

consolidar os conteúdos lecionados nas diferentes áreas curriculares disciplinares. Pois, 

acredita-se que, promovendo um ambiente descontraído e prazeroso (juntamente com a 

promoção do raciocínio, da argumentação e da interação entre professores e alunos), o 

educando para além de adquirir os novos conhecimentos também desenvolve várias 

capacidades.  
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1. O ENSINO ARTÍSTICO EM PORTUGAL  

 

O ensino artístico em Portugal, oficialmente organizado, regular e sistemático, só 

tardiamente é que foi viabilizado. Neste sentido Porcher (1982, p. 13) refere que “não 

há dúvida de que até uma época recente a arte sempre teve na sociedade uma conotação 

aristocrática, enquanto exercício de lazer e marca registrada da elite”. Goulão (1989, p. 

21) é a prova evidente disso ao aludir que “até ao reinado de D. Maria, não existiram no 

nosso país mais do que alguns estabelecimentos dispersos, ministrando um ensino 

parcelar”.  

No passado, este desinteresse provocou diversos entraves para o desenvolvimento 

de disciplinas artísticas no sistema escolar, ultrapassados por Henrique Nogueira em 

1835, que nos seus “Estudos sobre a reforma em Portugal” sugere, pela primeira vez, a 

implementação da música vocal e instrumental nos planos curriculares do sistema 

escolar. Posteriormente foi admitido o canto coral que juntamente com o desenho eram 

as disciplinas artísticas presentes nos currículos das escolas portuguesas até aos anos 70. 

O primeiro homem que se manifestou para apoiar o ensino das artes em Portugal 

foi Almeida Garrett, em 1829. Ele sustentou que a educação deveria basear-se numa 

formação estética e artística, ou seja, que incluísse todas as áreas artísticas de maneira a 

proporcionar ao aluno um convívio com diversos temas do saber. Isto torná-lo-ia mais 

erudito e possibilitar-lhe-ia descobrir se tinha aptidões para as áreas artísticas. Além 

disso, Garrett também formou o Conservatório Nacional, que permitiu colocar em 

prática os seus discursos teóricos, bem como a formação de inúmeros artistas.  

Foram variados os homens que seguiram esta ideologia pedagógica, tais como, A. 

F. Castilho, A. Quental, J. Deus, J. Barros, Cardoso Júnior, Leonardo Coimbra, António 

Sérgio, Adolfo Lima, César Porto, Álvaro Viana de Lemos e Adolfo Coelho. Este 

último defende, tal como foi evidenciado por Sousa (2003a, p. 30), “o valor educativo 

das artes como elemento essencial na formação do homem”. 

As primeiras conceções relativas à educação pela arte começaram a surgir em 

Portugal, no ano de 1950, fundamentadas por pedagogos como João dos Santos, Calvet 

de Magalhães, Alice Gomes, Almada Negreiros, Chiró, João de Freitas Branco, António 

Pedro, Adriano Gusmão, Cecília Menano, entre outros, que, em 1956, conseguiram 

fundar a Associação Portuguesa de Educação pela Arte. Este modelo pedagógico foi 
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implementado tendo em consideração uma educação executada através das artes, uma 

vez que, reconheceu, nas distintas áreas artísticas, as estratégias de ensino-

aprendizagem mais frutuosas para conseguir alcançar uma educação global que 

comporte os níveis afetivo, cognitivo, social e motor. O modelo aqui em discussão foi o 

único, que até hoje, sugeriu esta finalidade.  

Sousa (2003a, p. 31) descreve que mais tarde, em 1965, foram desenvolvidos 

estudos no Centro de Investigação Pedagógica da Fundação Gulbenkian, por Rui 

Grácio, Breda Simões, Bernard da Costa, Arquimedes Santos e outros pedagogos que 

também se basearam na perspetiva da Educação pela Arte. Arquimedes Santos ainda 

criou uma área de estudos interdisciplinar que se “designou por psicopedagogia da 

expressão artística” pois “não há sociedade democrática que possa viver progredindo 

sem o culto da arte” (BARROS, apud CARDOSO, SILVA & BASTOS, 2002, p.27). 

Já no ano de 1971, Sousa (2003a, p. 31) acrescenta que Madalena Perdigão, 

presidente da reforma educativa, funda o Curso de Professores de Educação pela Arte, 

no Conservatório Nacional, “tendo como professores Arquimedes Santos, Wanda 

Ribeiro, Graziela Gomes, Freitas Branco, José Sasportes, Francisco d`Orey, Raquel 

Simões, Maria de Lurdes Martins, Helena Cidade, João Mota e outros”. Este curso teve 

repercussões que se manifestaram no sistema educativo, principalmente após o 25 de 

Abril de 1974, devido à inserção de áreas relacionadas com o movimento, a música e o 

drama nos programas de escolaridade primária.  

Em 1978 é determinado oficialmente o projeto de PNEA, em que se distinguem os 

conceitos de “Educação pela Arte” e “Educação para a Arte”. Nesta linha de 

pensamento, Santos (1989, p. 42) preconiza que 

 

 “nele se considera que a educação pela arte propõe o 

desenvolvimento harmonioso da personalidade, através de actividades 

de expressão artística, e que a educação para a arte visa a formação de 

artistas profissionais e processa-se através do ensino artístico”.  

 

Posteriormente, através do despacho n.º 379/80, o ministro Vítor Crespo, em 

Outubro de 1980, suspende a Educação pela Arte. 

No entanto, Porcher (1982, p. 14) descreve que  
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“foi preciso esperar muito tempo, até uma época bem recente, para 

perceber um fenómeno hoje em dia amplamente conhecido: a 

sensibilidade estética, o dom, o talento, a abertura para o mistério da 

arte não se repartem por igual entre as categorias sociais. (…) As 

classes favorecidas abundam em indivíduos detentores dessas 

capacidades; as classes mais baixas, pelo contrário, só possuem tais 

indivíduos em proporção reduzida”. 

 

Foi necessário aparecer a LBSE de 1986 (Lei n.º 46/86 de 14 de outubro
3
) para 

homologar o ensino em arte nos currículos da escola pública. No que diz respeito à 

formação integral do indivíduo, este decreto evidencia o papel inequívoco da mesma, 

pois determina que nos currículos dos níveis Pré-Escolar, Ensino Básico, Ensino 

Superior, Educação Extra-Escolar e Ensino Especial as áreas disciplinares 

pressuponham também o desenvolvimento das capacidades de expressão, da atividade 

lúdica, bem como, a promoção da educação artística, da sensibilidade estética e da 

imaginação criativa.  

A 2 de novembro de 1990 é apresentado o Decreto-Lei n.º 344/90, comummente 

designado por «Decreto-Lei da Educação Artística», que determina o ensino pela arte 

em Portugal. No preâmbulo introdutório é criticado o sistema escolar português 

comparativamente a este tipo de ensino, através das seguintes afirmações:  

 

“a educação artística tem-se processado em Portugal, desde há várias 

décadas, de forma reconhecidamente insuficiente, incompatível com a 

situação vigente na maioria dos países europeus. A extrema 

complexidade intrínseca desta área da educação e a sua sempre 

problemática inserção e articulação no sistema geral de ensino (...) são 

alguns dos factores que explicam este estado de coisas. (…) O 

Governo tem consciência de que a educação artística é parte integrante 

e imprescindível da formação global e equilibrada da pessoa, 

independentemente do destino profissional que venha a ter”. 

 

                                                           
3 http://dre.pt/pdf1sdip/1986/10/23700/30673081.pdf consultado em 02-05-2012. 

http://dre.pt/pdf1sdip/1986/10/23700/30673081.pdf
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Aqui, o Ministério da Educação, através do Artigo (Art.) 1.º, “estabelece as bases 

gerais da organização da educação artística pré-escolar, escolar e extra-escolar” e define 

que a educação artística refere-se às áreas da música, da dança, do teatro, do cinema e 

audiovisual e das artes plásticas. Os objetivos da educação artística, expressos no Art. 

2.º deste diploma, são congruentes com os que foram expostos na Educação pela Arte, 

ou seja, visam promover a expressão artística, a imaginação criativa, a sensibilidade 

estética, etc. 

Pelas palavras de Sousa (2003a, p. 33), os responsáveis pela educação em 

Portugal só compreenderam as ideologias de Garrett tardiamente no que diz respeito a 

“uma educação artística e estética global, decorrente de uma Educação pela Arte e um 

Ensino Artístico específico naturalmente evoluído destas bases”. A maneira de como 

está a ser colocada em prática esta ideia no sistema educativo poderá ser questionada, 

porque ainda existem muitas lacunas para preencher, todavia, os princípios gerais estão 

irreversivelmente projetados. 
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2. O JOGO NA EDUCAÇÃO 

 

As lacunas existentes na educação, referidas por Sousa (2003a), que prejudicam a 

execução de uma educação pela Arte e um Ensino Artístico, podem ser contornadas pela 

utilização de atividades lúdicas, uma vez que a criança encara a Arte de um modo 

completamente diferente do adulto. No entender de Sousa (2003a), de Santos (1999) e de 

Stern (1974), a arte é essencialmente uma atividade, uma experiência, um fazer agradável 

e não uma obra para a criança se conter. Esta pode assumir uma forma lúdica ou um 

sentido de jogo, uma vez que a ação em si é mais significativa e gratificante do que o 

produto final. 

O alemão Froebel (2001) declara que para além das artes plásticas, também o jogo 

é uma maneira de as crianças expressarem livremente a sua riqueza interior. Pois na 

opinião deste teórico, o ato de brincar é o que potencia o desenvolvimento humano na 

infância.  

Por isso, no princípio n.º 7 da Declaração dos Direitos da Criança
4
 é reconhecido, 

desde 1959, que “a criança deve ter plena oportunidade para brincar e para se dedicar a 

actividades recreativas, que devem ser orientados para os mesmos objectivos da 

educação”, sendo, portanto, jogar e brincar um direito dela. Aliás, é possível afirmar-se 

que quando uma criança não quer brincar, porventura pode significar que algo não está 

normal, já que, para Olivier (1976, p. 24), “brincar é uma necessidade” básica e ela 

“precisa tanto disso como do ar que respira”. 

Deste modo, Murcia (2005, p. 9) sustenta que 

 

“o jogo é um fenômeno antropológico que se deve considerar no 

estudo do ser humano. É uma constante em todas as civilizações, 

esteve sempre unido à cultura dos povos, à sua história, ao mágico, ao 

sagrado, ao amor, à arte, à língua, à literatura, aos costumes, à guerra. 

O jogo serviu de vínculo entre povos, é facilitador da comunicação 

entre seres humanos”. 

 

Neste sentido, os jogos refletem da sociedade os costumes, as diferenças culturais 

                                                           
4
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dc-declaracao-dc.html 

consultado em 19-05-2012. 

http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dc-declaracao-dc.html
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e as influências provenientes do contexto em que divergentes grupos de crianças 

brincam. Brotto (1999) caracteriza-os como um fenômeno antropológico e social 

próprio do ser humano desde o seu aparecimento na terra. 

Levi-Leonido (2009, p. 2) demonstra que já nos tempos primitivos as atividades 

lúdicas eram uma constante, devido à presença de registos de brinquedos infantis em 

múltiplas culturas antigas. Efetivamente,  

 

“desde a pré-história, este aspecto teve a sua intervenção, dado que era 

caracterizado como actividade fundamental, por ser efectivamente 

intrínseco à alma humana, pois brincar é inerente à natureza humana de 

cada ser, seja qual for a sua proveniência, descendência ou origem mais 

remota”. 

 

Na visão de Volpato (2002), já na Grécia Antiga, quer Aristóteles (385-322 a.C.) 

quer Platão (427-347 a.C) colocaram em destaque a atividade lúdica no 

desenvolvimento infantil. Por um lado, Aristóteles defendia que o jogo era antagónico 

ao trabalho, ou seja, para além de este preparar para a vida adulta, também tinha como 

função proporcionar momentos de descanso e prazer para a criança. Por outro lado, 

Platão afirmava que era necessário fomentar a brincadeira no ensino, pois para ele isto 

iria refletir-se, posteriormente, na construção da personalidade das crianças. Logo, estas 

atividades deveriam ser supervisionadas pelos adultos para que as leis e as virtudes se 

mantivessem preservadas. Assim, é possível deduzir que os dois filósofos gregos já 

atribuíam aos jogos um papel extremamente importante no que concerne o 

desenvolvimento pessoal e social. 

Kishimoto (2005) descreve que, na Idade Média, com o aparecimento do 

Cristianismo, é associado ao jogo uma conotação repressiva e controladora, pois este era 

considerado imoral, uma vez que estava relacionado com o prazer profano. O mundo da 

criança era completamente ignorado e só era tido em conta o do adulto. Isto tudo 

depauperou os ideais lúdicos do jogo e do brinquedo. Consequentemente, o ensino sofre 

profundas alterações e passa a caracterizar-se pela disciplina e pela imposição de 

dogmas, adotando, por isso, uma índole plenamente transmissiva, dado que o professor 

assume um papel autoritário e o aluno passa a ser um agente passivo neste processo. Na 

sala de aula era imposto o silêncio absoluto e, como explica Levi-Leonido (2009, p. 2), 
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“em resultado desta prática, surge um completo alheamento e 

desinteresse por parte das crianças na pedagogia e nos princípios que 

norteavam a educação de então, restando-lhes apenas fugir da escola 

para encontrar as brincadeiras, os brinquedos, as actividades lúdicas e 

de prazer, enfim fugiam na procura do que a escola não lhes dava. 

Fazendo lembrar e estabelecendo um paralelismo com a situação 

educativa actual, relembrando que os problemas mantêm-se, alguns 

deles na sua essência inalteráveis, neste início de milénio 

comparativamente com as primitivas razões para o alheamento dos 

discentes em relação à escola”. 

 

A partir do século XVI, tal como sustenta Kishimoto, (2005, p. 28) o 

Renascimento traz uma perspetiva diferente do jogo, pois nesta época acredita-se que a 

brincadeira é 

 

“uma conduta livre que favorece o desenvolvimento da inteligência e 

facilita o estudo. É uma nova forma de perceber o jogo e a criança 

passa a ser dotada de valor positivo, de uma natureza boa que se 

expressa espontaneamente por meio do jogo, perspectiva que irá fixar-

se com o romantismo”. 

 

Levi-Leonido (2009, p. 3) alega que já no século XVII e XVIII emergem outras 

tendências e movimentos culturais, sendo os modelos pedagógicos mais direcionados 

para HOMEM – ADULTO, posto que as crianças, mulheres e as pessoas portadoras de 

deficiências passam a ser consideradas como seres distintos na sociedade. É, portanto, 

criada uma divergência entre a criança e o adulto, já que esta possui “um papel próprio 

dentro do processo evolutivo e dos valores que lhes são atribuídos (fantasia, igualdade, 

comunicação etc.)”.  

Simultaneamente, neste período, Rousseau (1727-1778) apresenta o ensino 

através do jogo, evidenciando a individualidade de cada criança, bem como os seus 

ritmos de crescimento e aprendizagem. De acordo com Brougère (2001), foi a ideologia 

de Rousseau que estimulou a implementação dos jogos como estratégias pedagógicas.  
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Tal como afirma Wajskop (1995), não foi só Rousseau, que conjeturou o ensino 

através do jogo, tendo como objetivo principal a recreação; mas também outros 

pesquisadores como Pestalozzi (1746-1827), Comenius (1592-1671) e Froebel (1782-

1852) que idealizaram a educação de modo a proteger a criança e a valorizar a sua 

infância. 

Após ter terminado a Revolução Francesa, no início do século XIX, aparecem 

novas práticas pedagógicas, como Montessori (1870-1952) e Décroly (1871-1932). 

Wajskop (1999) assegura que estes foram os primeiros pedagogos da educação pré-

escolar a sugerir uma educação através dos sentidos, recorrendo ao uso de materiais 

didáticos e de jogos. Com isto, fomentaram a convicção na educação natural dos 

instintos infantis, fugindo à educação tradicionalista em vigor naquele período. 

Segundo Levi-Leonido (2009, p. 3), posteriormente, Piaget e Vygotsky “trazem 

novas propostas científicas que valorizam a participação activa do sujeito na 

aprendizagem”. Nesta fase presencia-se uma inflação da utilização dos jogos como 

recursos didáticos nas salas de aula, para promover tanto o desenvolvimento infantil, 

como o aperfeiçoamento dos estudos psicológicos e educacionais. No fundo, é 

despoletada uma valorização em seu redor. 

Atualmente, a palavra jogo é muito ambígua e é através do seu contexto que as 

pessoas lhe atribuem significado, porque, tal como assevera Sousa (2003a, p. 150), este 

vocábulo pode ser referido de variadas formas, tais como, “«jogo de lençóis», «o João 

está a fazer o jogo do Rui», «a gravata não joga com a camisa», «o jogo do amor», 

«jogo de cartas», «jogo de futebol», «jogo da criança»”.  

O autor supramencionado (2003a, p. 150) recorre às “origens latinas das palavras 

«jogo» e «lúdico»” para procurar esclarecer estes conceitos. Assim, ele associa-as ao  

 

“«jocus» e «ludus», ambas se referindo a jogo, prazer, divertimento, 

brincadeira, a primeira mais no sentido de zombar, escarnecer, divertir 

e a segunda mais no sentido do jogo propriamente de jogar. A 

adjectivação ligada a «jocus» é «jocoso» (gracejo, escárnio) e a ligada 

a «ludus» é «lúdico» (jogo, divertimento)”. 

 

Torna-se evidente, neste momento, que os conceitos de jogo e brincadeira nem 
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sempre surgem na literatura científica abordados com clareza e são diversas as ocasiões 

em que são usadas indiscriminadamente para significados semelhantes. Os dicionários da 

língua portuguesa e enciclopédias são a prova convicta da afirmação anterior, dado que 

um jogo pode configurar uma brincadeira e uma brincadeira pode ser um jogo. 
5
 

Para Piaget (1971, p. 115), “o jogo é essencialmente assimilação, ou assimilação 

predominando sobre a acomodação”, dado que é, efetivamente, pelo jogo, como diz 

Caillois (1990, p. 15), que a criança se “auto-afirma”, começa a compreender realidade 

do dia-a-dia, aprende quais são as suas limitações e a superá-las, encarando as derrotas 

calmamente e não como fatalidades, porque como já Olivier (1976, p. 24) proferia “o 

jogo permite-lhe descobrir o mundo, integrar-se na comunidade e efectuar as suas 

próprias experiências”. 

Pelas palavras de Neto (1998, p. 162) é através do jogo que se “edificam as 

estruturas mentais e a flexibilidade do corpo”, visto que este é imprescindível na 

formação, estruturação e desenvolvimento do indivíduo. Além disto, o jogo também é 

responsável pela transmissão da realidade social para o interior de cada ser. 

Chateau (1975, p. 142) ainda acrescenta que “no jogo, a criança mostra não só a sua 

inteligência, mas também a sua vontade, o seu carácter dominante, numa palavra a sua 

personalidade”.  

Na verdade, Huizinga (2003, p. 45) assume um lugar de destaque ao afirmar que o 

jogo institui a disciplina, a descoberta de novas emoções e afetos nos participantes, uma 

vez que este 

“é uma actividade voluntária, ou uma ocupação, que tem lugar dentro 

de certos limites estabelecidos de tempo e lugar, de acordo com regras 

livremente aceites, mas estritamente vinculativas, e que se institui como 

um fim em si mesmo, sendo acompanhado por um estado de espírito de 

tensão e de alegria, bem como pela consciência de ser «diferente» da 

«vida normal»”. 

 

Embora o jogo seja caracterizado pela imposição de regras que determinam a sua 

emergência, a brincadeira também tem embutida a “mais verdadeira e pura essência da 

noção de jogo”, como referiu o autor supracitado (2003, p. 33) na sua obra Homo Ludens. 

                                                           
5
 Cf. Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa; Grande 

Enciclopédia Portuguesa e Brasileira; Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
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Ao realizar o estudo das interações lúdicas nas crianças, Winnicott (1975, p. 79) 

reconhece que a brincadeira e o brincar, na sua totalidade, são os momentos, porventura 

únicos, que a criança possui para desfrutar da “sua liberdade de criação”, detalhe que 

torna a brincadeira tão pertinente nas suas vidas. Admitindo esta reflexão, Vygotsky 

(1998, pp. 134-135) salientou que é através desta atividade que a criança adota uma 

conduta inovadora que ultrapassa a rotina que preenche o seu quotidiano, transformando 

esta ação lúdica num estímulo para o desenvolvimento inerente à “zona de 

desenvolvimento proximal”. 

Apesar de Brougère (2001, p. 104) encontrar, na brincadeira, aspetos benéficos para 

a criança, como criar um “espaço de aprendizagem cultural fabuloso e incerto”, o facto de 

esta ser indomável, aleatória e incerta não permite que haja fundamentação exata para um 

programa pedagógico, posto que a ambiguidade estará sempre presente no que se refere 

aos produtos esperados, porque quem brinca tem a oportunidade de esquivar-se daquilo 

que não gosta ou conformar-se com a cultura que lhe é impingida. 

Em suma, Levi-Leonido (2009, p. 13) estabelece esta dicotomia ao afirmar que as 

brincadeiras são desorganizadas e de carácter plenamente livre, ou seja, destituídas de 

regras, o que consequentemente leva a frequentes modificações. No que diz respeito aos 

jogos, estes assumem um papel completamente contrário, pois têm conotados a si uma 

quantidade de regras e resultados desmesurada. Por outras palavras,  

 

“brincar é por natureza um acto espontâneo e livre na sua configuração, 

enquanto que jogar é efectivamente mais limitado em termos de 

liberdade de acção, pois grande parte da sua existência deve-se à 

preconcepção de ideias e organização de regras, capazes de elucidar e 

regular o participante”. 

 

Quando se estuda a criança no desenvolvimento das suas funções deve-se ter 

sempre em consideração o jogo, pois não o fazer seria esquecer uma parte dela. Chateau 

(1975, p. 17) dilata esta linha de pensamento ao declarar que   

 

“pelo jogo, ela põe em acção as possibilidades que dimanam da sua 

estrutura peculiar, realiza as potencialidades virtuais que afloram 
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sucessivamente à superfície de seu ser, assimila-as e desenvolve-as, 

une-as e complica-as, coordena o seu ser e dá-lhe vigor. Se o jogo 

desenvolve assim as funções latentes, compreende-se que o ser mais 

bem dotado é aquele que mais joga”.  

 

Ao longo dos anos, foram várias as correntes que se dedicaram ao estudo do jogo, 

procurando responder à questão “Porque joga a criança?” e acabando por salientar a sua 

importância no mundo infantil. 

Sousa (2003a, p. 153) aponta que o primeiro teórico a debruçar-se sobre este 

assunto foi Groos que realizou pesquisas nos jogos dos animais e dos humanos. Para este 

autor o jogo seria uma maneira de preparar a criança para a vida adulta, significa isto que 

as brincadeiras relacionadas com a guerra treinariam para as atividades de luta, as 

brincadeiras com bonecas para o amor, o casamento, os filhos, etc. Groos divide a sua 

teoria em dois aspetos: o primeiro designa-se por “a teoria geral do jogo como pré-

exercício”, em que “« - o jogo é pré-exercício e não apenas exercício porque contribui 

para o desenvolvimento de funções cujo estado de maturidade só é atingido no fim da 

infância, como por exemplo a inteligência»”; por sua vez, o segundo intitula-se por “a 

teoria especial da ficção simbólica” e aqui o jogo em vez de se cingir ao pré-exercício, 

estende-se à “«imaginação, ou seja, faculdade de presumir como reais simples 

representações mentais… numa ilusão voluntária e consciente»”. 

Para além de Groos, segundo Haydt & Rizzi (2001) também Claparède adota como 

critério de classificação a função e divide os jogos nas duas  categorias referidas 

anteriormente. Na perspetiva de Claparède (1973), para promover o desenvolvimento da 

criança e implementar a educação, o jogo é o melhor método natural. Segundo Kishimoto 

(2005), Claparède pretendeu avaliar psicologicamente o jogo e a brincadeira, evocando a 

psicologia da criança, influenciada pela biologia e pelo romantismo.  

Haydt e Rizzi (2001) referem que Querát recorre à origem dos jogos como critério 

de classificação e divide-os em três categorias distintas. Relativamente à primeira, mais 

precisamente os jogos de hereditariedade, o autor insere as lutas e perseguições. 

Recupera-se novamente a interferência da biologia na definição da utilidade do jogo. Na 

segunda, denominada por jogos de imitação, as crianças aprendem comportamentos 

sociais e culturais. Já na terceira categoria, nomeada por jogos de imaginação, é 

estimulada a criatividade e a imaginação através das metamorfoses de objetos, das 



19 

 

vivificações de brinquedos, das criações de brinquedos imaginários, das transformações 

de personagens e da representação de histórias e contos.  

Piaget (1971, p. 142) indica que Stern classificou os jogos analisando as estruturas 

em si, tal como em cada jogo são reveladas. Ele procedeu à divisão dos jogos em duas 

classes: os jogos individuais e os jogos sociais.  

 

“Na primeira distingue diversas categorias por ordem de complexidade 

crescente: conquistado corpo, conquista das coisas e jogos de 

interpretação. Os jogos sociais abrangem os jogos de imitação simples, 

os jogos de papéis complementares e os jogos combativos”. 

 

De forma análoga a Stern, Bühler usa o mesmo critério estrutural para construir 

uma classificação discrepante. Aqui, tal como demonstram Haydt & Rizzi (2001), os 

jogos apresentam-se separados em cinco classes, mais especificamente, os jogos 

funcionais ou sensórios-motores, os Jogos de ficção ou de ilusão (que se baseiam em 

estimular a criação e a imaginação), os jogos recetivos (que incluem a audição de 

histórias e a observação de imagens), os jogos de construção e os jogos coletivos. No 

seu estudo, Bühler não distingue jogo de brinquedo e estes dois de brincadeira, porém, 

engrandece as ramificações sugeridas por Stern, uma vez que ele concebe mais 

vertentes para as atividades individuais.  

Piaget (1971) classifica os jogos segundo as suas estruturas mentais. Ele organiza 

estas categorias por ordem crescente de complexidade, com a finalidade de abranger 

desde o jogo sensório-motor elementar até ao jogo social superior.  

Santos (2004, p. 81) explica que  

 

“a taxonomia de Piaget evidencia o que as crianças podem fazer em 

cada período, segundo o seu esquema de desenvolvimento, 

acentuando três tipos de jogo, que assentam na noção de inteligência: 

sensório-motora, representativa e reflexiva”.  
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Piaget (1971) agrupou os jogos em três grandes classes que correspondem, 

principalmente, às três fases do desenvolvimento infantil. A fase sensório-motora é a 

primeira e inicia-se no nascimento e prolonga-se até aos dois anos aproximadamente. 

Nesta fase, a criança brinca sozinha, sem recorrer à imposição de regras. A segunda fase 

é a pré-operatória e varia dos dois aos cinco ou seis anos, sensivelmente. Aqui, as 

crianças começam a ganhar consciência da existência de regras e iniciam jogos com 

outras crianças, como os jogos de faz de conta. A terceira e última fase designa-se por 

fase das operações concretas e estabelece-se, normalmente, entre os sete e os onze anos. 

Aqui as crianças assimilam as regras dos jogos mais complexos e jogam em grupos, 

como acontece, por exemplo, no futebol e nas damas. 

Tal como afirma Santos (2004, p. 81), a primeira categoria criada por Piaget 

designa-se por jogo de exercício,  

 

“também designado de jogo funcional ou exploratório cuja função 

reside em exercitar as condutas por simples prazer funcional. Consiste 

na repetição de movimentos, enquanto forma mais elementar da 

actividade lúdica”.  

 

Estes jogos não supõem qualquer tipo de técnica particular e, por isso, são a forma 

mais rudimentar de atividade lúdica. 

O jogo simbólico ou dramático corresponde à segunda categoria criada por este 

autor e, como referem Ferran, Mariet & Porcher (1979, p. 16), “o nascimento deste 

novo tipo de jogo não suprime os antigos; coexistem”. Segundo Piaget (1971), opondo-

se aos jogos de exercícios, o jogo simbólico não requer o uso do pensamento nem de 

qualquer outra estrutura representativa, este implica a representação de um objeto 

ausente, isto é, são jogos de ficção, imaginação e de imitação. Este tipo de representação 

possibilita à criança realizar sonhos e fantasias, revelar conflitos, medos e angústias, 

aliviar, no fundo, tensões e frustrações.  

Porém, entre os sete e os doze anos o simbolismo esmorece e começam a surgir 

frequentemente desenhos, trabalhos manuais, construções com materiais didáticos, 

representações teatrais, etc. O autor referido anteriormente (1971) não cria uma fase 

específica para este tipo de jogo, prefere antes afirmar que este se situa entre os jogos 
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simbólicos e os de regras. Haydt & Rizzi (2001, p. 27), ao parafrasearem Piaget, 

sustentam que  

“é evidente que os jogos de construção não definem uma fase entre 

outras, mas ocupam, no segundo e sobretudo no terceiro nível, uma 

posição situada a meio de caminho entre o jogo e o trabalho 

inteligente”. 

 

A terceira categoria diz respeito ao jogo de regras. Este sobrepõe-se, no decurso 

do desenvolvimento da criança, aos jogos simbólicos, pois pressupõe obrigatoriamente 

relações sociais ou inter-individuais e a superação do egocentrismo. Courtney (1980, p. 

94) define que “o jogo de regras implica o relacionamento social, uma vez que são 

regulamentações impostas pelo grupo e a sua violação acarreta uma sanção”.  

Perante os quatro géneros de jogos, que foram evidenciados por Piaget (1971), 

fica em relevo o jogo de regras, dado que dá a possibilidade à criança de lidar com 

diversas limitações (espaço, tempo e tipo de atividade válida) com que é confrontada no 

seu dia-a-dia. 

Pelas palavras de Levi-Leonido (2009, p. 3), “Vigotsky confere funções 

pedagógicas às actividades lúdicas, nomeadamente nos jogos, as brincadeiras e o faz de 

conta”. No estudo de Vigotsky (1998), a brincadeira apresenta três fases distintas. Na 

primeira, vigora a imaginação que permite à criança iniciar o seu distanciamento do 

meio social, representado pela mãe. A fase subsequente é representada pela imitação e aqui a 

criança copia o modelo dos adultos. Já a última fase é caracterizada pelas convenções que emergem 

através das regras e normas relacionadas com a brincadeira. Divergindo de Piaget, este autor (1998) 

dá menos relevância à herança biológica do que à cultura para o desenvolvimento cognitivo, isto é, 

salienta o papel do jogo da criança na proporção permitida pela produção da “Zona de 

Desenvolvimento Proximal”, que determina a discordância entre o progresso atual da criança e o 

nível que esta alcança quando consegue resolver um problema. O conceito de jogo é caracterizado 

por este psicólogo bielorrusso (1998) através da regra e da situação imaginária.  

Por último, Wallon (1998) classifica os jogos conforme a evolução psicológica 

geral e de acordo com uma perspetiva globalizante de desenvolvimento. Este autor expõe 

a sua classificação seguindo uma ordem evolutiva e tendo em consideração determinadas 

características. A primeira diz respeito a movimentos muito simples relacionados com 

atividades à procura de efeitos, apelidando-se por jogos funcionais. A segunda trata-se de 

jogos que apreciam todas as atividades de brincadeiras com brinquedos, usados em 
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combinações de faz de conta, que têm como nome jogos de ficção. No final surgem os 

jogos de fabricação. Neste tipo de atividades, a criança usa os brinquedos para reunir, 

separar, combinar, transformar e criar novos objetos.  

Feito o percurso sobre algumas correntes de pensamento do jogo é possível 

perceber que a sua diversidade contribui para que nenhuma delas seja suficientemente 

abrangente para explicar o jogo. A investigação contemporânea exige que a biologia seja 

revigorada e associada a outras ciências de forma complementar, para criar perspetivas de 

estudos multidisciplinares, nomeadamente, as que surgem de problemas sociopolíticos 

atuais, principalmente, aqueles que se refletem nos direitos da criança, nos direitos à sua 

cidadania, nos seus direitos de jogar e brincar. Neto (2002) acredita ainda que o caminho 

provável para o progresso futuro da teoria e investigação do jogo seja influenciado pelo 

desenvolvimento teórico da biologia.  

Esta investigação teórica refletir-se-á positivamente no ensino, porque como 

observa Levi-Leonido (2009, p. 17), atualmente, os jogos 

 

“ainda são pouco explorados nas escolas e, quando isso acontece, 

inúmeras vezes, erroneamente, há pouca receptividade por parte de 

alguns pais, directores de escolas e pela sociedade em geral. Pois estes 

conceitos são por norma confundidos com actos de menor importância 

educativa e pedagógica”. 

 

Como Claparède (1959, p. 126) já salientava, na sua obra intitulada por A Escola 

sob Medida, o conhecimento desvinculado das vivências do aluno interessa ser abolido 

do ensino e ainda defende que a  

 

 “a educação deve visar a desenvolver as funções intelectuais e 

morais, muito mais do que empanturrar o crânio com massa de 

conhecimentos que (quando não são logo esquecidos) se tornam mais 

frequentemente conhecimentos inoperantes, morando na memória 

como corpos mortos, sem relação com a vida”. 

 

Porque na perspetiva de Almeida (1987, p. 195)  
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“a esperança de uma criança, ao caminhar para a escola é encontrar um 

amigo, um guia, um animador, um líder – alguém muito consciente e 

que se preocupe com ela e que a faça pensar, tomar consciência de si e 

do mundo e que seja capaz de dar-lhe as mãos para construir com ela 

uma nova história e uma sociedade melhor”. 

 

Por isso, como destaca Levi Leonido (2009, p. 8), evocando Rocha, cabe ao 

professor “organizar o brincar e, para isto, é necessário que ele conheça suas 

particularidades, seus elementos estruturais, as premissas necessárias para seu surgimento 

e desenvolvimento”. Deste modo, o ato de jogar, como mencionam Ferran, Mariet e 

Porcher (1979, p. 18), “é insubstituível dentro do processo pedagógico. Conservando 

assim, o dinamismo do vivente, do motivante, do prazer, e, ao mesmo tempo, milita as 

fileiras do sério, do formal”, uma vez que colabora para a estruturação intelectual sem 

compelir o aluno a enfrentar um ensino transmissivo, aborrecido e rígido.  
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3. COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS 

 

Como é possível deduzir ao longo deste trabalho, as atividades artísticas 

proporcionam o desenvolvimento integral do indivíduo, dado que fomentam a 

aprendizagem em diversos domínios, como por exemplo, físico, criativo, estético, 

cognitivo e emocional. Deste modo, é relevante esclarecer resumidamente as ideias 

subjacentes a cada idoneidade. 

 

3.1. DOMÍNIO FÍSICO 

 

Quando uma criança entra para a escola, os conhecimentos e as competências que 

se ambicionam ver transmitidos e desenvolvidos desvalorizam comummente o corpo, 

ou seja, espera-se que trabalhem apenas a componente cognitiva, como se o educando 

fosse um ser fragmentado.  

Na visão de Neto (1998, p. 11),  

 

“o esforço em manter a criança intelectualmente activa e 

corporalmente passiva implica uma atenção especial (…) A 

necessidade de actividade física e jogo espontâneo nesta fase de 

desenvolvimento [na infância] é crucial, se não mesmo decisiva na 

delimitação de hábitos saudáveis para uma vida activa”. 

 

Neste sentido, Barret e Landier (1994) referem que é através das atividades 

artísticas que se manifesta a comunicação e a expressão. O corpo é o veículo principal 

dessa expressão. A educação artística contribui para o desenvolvimento integral do 

indivíduo, porque exige não só a cabeça, mas o corpo no seu todo. A maioria dessas 

atividades coincidem com exercícios que promovem o melhoramento da motricidade 

fina e desenvolvem a consciência corporal. Lowenfeld e Brittain (1970, p. 29) afirmam 

que “o trabalho criativo realizado pela criança, revela o seu desenvolvimento físico, 

através da sua capacidade de coordenação visual e motriz, pela forma como controla o 

seu corpo, guia o seu grafismo e executa certos trabalhos”. 
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3.2. DOMÍNIO CRIATIVO 

 

Para Aguirre (2005, p. 173), a utilização do pensamento criativo emerge como 

uma ferramenta indispensável “num mundo em mudança, onde é preciso estar 

constantemente disponível perante novas situações que exigem respostas divergentes”, 

isto é, as frequentes alterações da sociedade moderna exigem uma capacidade de 

adaptação e dinamismo muito forte dos seus atores sociais, para estes conseguirem 

resolver os novos e exigentes desafios que aparecem diariamente. Robinson (1982, p. 

29) considera que “a criatividade não é uma faculdade especial de algumas crianças”, 

então o professor deve procurar o potencial criativo de cada criança e procurar as 

estratégias necessárias para o estimular e desenvolver, com o objetivo de impulsionar 

atitudes de participação ativa e inovadora. 

Pelas palavras de Lowenfeld e Brittain (1970, p. 37), “as experiências artísticas 

foram sempre consideradas a base da actividade criadora dentro da escola”. Então, em 

estreita ligação com a arte, Robinson (1982, p. 29) definiu a criatividade como “uma 

forma de inteligência que, como tal, pode ser desenvolvida e treinada como qualquer 

outra forma de pensamento”. Eisner (1997) e Robinson (1982) explicaram que a 

utilização da imaginação reflete a criação ou produção de algo inexistente até ao 

momento, que não é uma cópia. Por último, Sousa (2003a, p. 197) sustentou que 

habilidade de imaginar e construir coisas novas fornecerá ao indivíduo meios para 

“avançar para além do conhecimento e da mera inteligência associativa”. 

 

3.3. DOMÍNIO ESTÉTICO 

 

Porcher (1982) investiga a contribuição das atividades artísticas como fatores de 

desenvolvimento da sensibilidade estética para responder à pergunta “A Educação 

Artística – Para Quê?”. Daqui, ele (1982, pp. 25-29) concluiu que a educação estética 

deve estimular nos alunos a sensibilização para o meio ambiente – “por meio ambiente 

devemos entender a totalidade dos valores sensíveis do panorama da vida”, o que 

significa que “a sensibilização ao meio ambiente pressupõe um desvio do caminho 

habitual: é preciso perceber o mundo como uma paisagem, como uma soma de 
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estímulos, não como uma série de utensílios”. A vivência artística é intrínseca ao 

desenvolvimento estético. Anteriormente já foi determinado o que é a educação estética 

e que de forma sucinta se pode entender como o conhecimento da arte, da sua 

descodificação e da sua leitura. Porém, Aguirre (2005, p. 338) diz que a evolução do 

conceito “já não aspira, exclusivamente, a formar o gosto e a sensibilidade para a 

beleza”, modificando-o “numa perspectiva específica de enfoque sobre a realidade que 

fornece categorizações úteis para obter significado das práticas humanas e, 

definitivamente, para gerar conhecimento”. 

Tal como foi evidenciado por Lowenfeld e Brittain (1970, p. 34), a educação 

estética é aproveitada “como um meio de organizar o pensamento, os sentimentos e as 

percepções numa forma de expressão que sirva para comunicar aos outros estes 

pensamentos e sentimentos”, por outras palavras significa que a experiência artística, 

numa visão educativa, colabora para o conhecimento do mundo, através do 

desenvolvimento do espírito crítico, do conhecimento de códigos que possibilitam a 

leitura da obra de arte e o gosto pela arte.  

 

3.4. DOMÍNIO COGNITIVO 

 

Para Caldas e Pacheco (1999, p. 78), “tradicionalmente, a escola tende a valorizar 

os saberes científico-tecnológico, referenciados ao papel dominante que esse tipo de 

saberes, competências e valores exprimem na modelação das sociedades 

contemporâneas”. Contudo, há cada vez mais estudos, maioritariamente da área da 

psicologia
6
, que provam que o recurso às expressões artísticas tem contribuído para a 

aquisição do conhecimento. 

Segundo Aguirre (2005), a conceção de transmissão de conhecimentos pela escola 

alterou-se na sociedade atual. Em vez da antiga reprodução e repetição mimética de 

conteúdos, almeja-se uma escola que desenvolva o pensamento discrepante e crítico. 

As investigações de Piaget e Inhelder (1997), no domínio da psicologia da 

criança, contribuíram para esse efeito, na medida em que indicaram um 

desenvolvimento progressivo do conhecimento através dos vários estádios, designados 

                                                           
6
 Através de investigações realizadas no âmbito das conceções do desenvolvimento infantil, o que 

possibilitou justificar a prática de atividades artísticas na escola. 
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por sensório-motor, pré-operacional, operatório concreto, operatório formal. 

Aguirre (2005, p. 87) descreve que os fundamentos da teoria de Piaget basearam-

se na ideia de que 

 

“cada estádio constitui uma sequência estável e definida no processo 

de crescimento”; 

“quando uma criança atravessa uma destas etapas numa área do 

conhecimento, está, necessariamente, no mesmo estádio nas outras 

áreas”; 

“[a criança] só alcança uma fase quando domina as operações lógicas 

da fase anterior, de modo a que o pensamento se desenvolva 

progressivamente rumo à complexidade e equilíbrio”. 

 

As teorias construtivistas que criaram a renovação pedagógica fortaleceram o 

conceito de que há diferenças colossais entre a criança e o adulto e que estas precisam 

de ser respeitadas. Consequentemente, estas ideologias abalaram as perspetivas que 

existiam à volta do ensino e da arte, dado que na opinião de Aguirre (2005, p. 87), “o 

construtivismo pedagógico põe em questão as tradicionais formas de memorização (…). 

As artes servem para transmitir ideias, valores e perspectivas que encontram sentido 

num determinado contexto”. Desta maneira, a educação artística fica responsável por 

proporcionar uma aprendizagem direcionada para a construção do saber, em que é 

privilegiado o crescimento do aluno como um todo. 

Na opinião do mesmo autor (2005) Piaget é uma referência na justificação das 

artes na educação e na explicação do desenvolvimento do ser humano, porém a diversas 

investigações nesta área revelaram outra perspetiva sobre a inteligência e a aquisição do 

conhecimento. De acordo com Gardner (1995), a equipa do Projecto Zero, da Harvard 

Graduate School of Education iniciou um trabalho que trouxe uma lufada de ar fresco à 

discussão dos processos criativos, relativamente ao sistema de símbolos e à sua 

relevância para o aperfeiçoamento e ampliação do conhecimento. Este autor (1995) 

defendeu a teoria das inteligências múltiplas que derivou das investigações do projeto 

supracitado. Opondo-se a Piaget, Siegesmund (1998, p. 207) afirmou que Gardner 

“chama a atenção para diferentes tipos de comportamento decorrentes de diferentes 
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tipos de inteligências”, ou seja, “existem diferentes centros no cérebro para diferentes 

tipos de inteligência. Cada um pode ser desenvolvido sequencialmente, sendo mais uma 

questão de escolha do que uma inevitabilidade”. 

Tendo em conta a teoria das inteligências múltiplas, Gardner (1995) enunciou sete 

tipos de inteligência, designadamente, a musical, a corporal–cinestésica, a lógico–

matemática, a linguística, a espacial, a interpessoal e a intrapessoal. Todavia, nenhuma 

está relacionada, unicamente com as aptidões artísticas, uma vez que as decisões 

individuais ou culturais podem determinar se uma inteligência se desenvolve ou não ao 

nível artístico. Porém, há momentos em que a associação entre a cognição e as artes 

acontece, o que levou aos investigadores do Projecto Zero sugerirem e assumirem uma 

abordagem apropriada da conceção de arte e educação. Os motivos que conduziram a 

estas conclusões foi o fato da arte proporcionar a possibilidade de experimentar, tocar e 

trabalhar os materiais. Estas vivências permitem envolver mais o aluno e fazer com que 

este construa aprendizagens significativas.  

O autor supracitado (1995, p. 119) mencionou também que   

 

“entre leigos, mas também perceptível entre os educadores e teóricos, 

havia a crença de que as artes eram primariamente um domínio de 

emoção, mistério, magia ou intuição. A cognição estava associada à 

ciência e à solução de problemas, não à criatividade necessária para 

produzir e apreciar obras-primas artísticas. (…) Hoje em dia (…) 

aqueles que questionam as dimensões cognitivas da arte constituem 

uma minoria”. 

 

Isto só foi possível através da ajuda dos estudos efetuados pelo projeto citado, 

dado que surgiram dados muito significantes para o enquadramento das artes na 

educação. 

 

3.5. DOMÍNIO EMOCIONAL 

 

A criança vive envolvida numa sociedade que assenta nas relações estabelecidas 

com os outros e para isso é fundamental o ato de comunicar. Desta forma, a capacidade 
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de controlar, identificar e reconhecer as suas próprias emoções contribuem 

consideravelmente para um relacionamento estável num determinado grupo. Goleman 

(2003) assevera que a educação emocional tem sido descurada e a prova evidente disto 

está presente no aumento da violência e agressividade no meio infantil, tal como o 

agravamento de perturbações emocionais, como por exemplo a depressão. Na visão do 

autor aludido anteriormente (2003), uma maneira de reverter esta situação seria juntar o 

coração e a mente na sala de aula, com a finalidade de expandir a inteligência das 

emoções. 

Figueira (2002) destaca que é essencial desenvolver as capacidades relacionadas 

com a autoexpressão, autocontrolo, comunicação, domínio das frustrações e 

motivações, aptidão em tomar decisões e resolver problemas, pois a incapacidade de 

gerir estas emoções embaraça o processo de aprendizagem. Assim, é aqui que entra 

aprendizagem em arte e através da arte, porque as experiências artísticas criam 

oportunidades para as crianças viverem situações que levem à expressão de sentimentos 

e emoções, isto significa que as várias maneiras de expressão artística disponibilizam ao 

aluno as ferramentas necessárias para este descobrir a sua própria identidade. Gardner 

(1990, p. 124) refere ainda que “os alunos encontram seus próprios sentimentos, assim 

como dos outros indivíduos. Os alunos precisam de veículos educacionais que lhes 

permitam essa exploração” e é a aprendizagem artística que lhes abre caminho para esse 

conhecimento pessoal. 
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4. MODELOS PEDAGÓGICOS 

 

Diversas pessoas investigaram e trabalharam com o objetivo de reunirem as 

estratégias de ensino/aprendizagem ou referências mais eficientes para desenvolverem 

as competências enumeradas anteriormente nos alunos. Assim, surgiram os Modelos 

Pedagógicos, que segundo Ataíde (1986, p. 26), 

 

“são conjuntos coerentes de referências nas quais assentam o trabalho 

do educador e a relação pedagógica; não são guias, receituários nem 

manuais, ou se forem, deixam talvez de ser pedagógicos e passam a 

ser apenas modelos. Acima de toda a base teórica ou teorizada, está o 

educador-pessoa e as crianças-pessoas, como sujeitos da relação 

educativa. As reacções das crianças por um lado, o espírito crítico e as 

convicções do educador, por outro lado, permitem avaliar e corrigir 

constantemente o processo. O eco das famílias, a opinião interessada 

dos colegas, o próprio poder de reflexão dos educadores são factores 

essenciais, qualquer que seja o modelo pedagógico ou estilo de 

trabalhos seguidos. (...) Os conhecimentos, a experiência e a 

maturidade de cada educador, aliados a um profundo desejo de 

contribuir para o progresso de todas e cada uma das suas crianças, são 

os requisitos que irão assegurar o êxito do modelo pedagógico que ele 

escolher em cada etapa da sua vida pessoal e profissional”.  

 

Oliveira-Formosinho (2003, pp. 6-7) defende que um Modelo Pedagógico tem que 

comprovar na prática tudo o que teoriza, ou seja, "parece que pode dizer-se que o termo 

modelo pedagógico se refere a um sistema educacional compreensivo que se caracteriza 

por combinar a teoria e a prática". 

Esta preocupação pela educação das crianças não é atual, pois já diversos nomes 

conhecidos se interessavam por este tema na Antiguidade e foram eles que incutiram 

variadas características nos Modelos Pedagógicos: enquanto Platão (427 - 347 a. C.) 

intercedeu pela educação através do jogo e Aristóteles (384 - 322 a. C.) deu relevância à 

individualidade da criança como forma de desenvolvimento desta, Lúcio Eneu Séneca 

(40 a. C. - 65 d. C.) sustentou que, apelando à análise de temas, a educação deveria, 

principalmente, incidir numa dimensão ética.  
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De acordo com Luzuriaga (2001, p. 67), Quintiliano (40 d. C - 120 d. C.) 

ressalvou que "a educação começa na primeira infância, no seio da família", o que faz 

com que seja relevante ter cuidado com o ambiente em que a criança está inserida, visto 

que esta guarda tudo o que aprende na infância. Do mesmo modo, deve-se realçar o 

caráter humanístico da Educação, assim como, enfatizar o estudo psicológico do aluno e 

destacar o Educador como pessoa. 

Angotti (1994, p. 2) ao citar Comenius, afirmou que a infância é muito importante 

para o progresso da Humanidade e declarou 

 

 "que é semelhante a condição do homem e da árvore. Efectivamente, 

da maneira que uma árvore de fruto (...) pode crescer por si e por sua 

própria virtude, mas, sendo brava, produz frutos bravos, e para dar 

frutos bons, doces tem necessariamente de ser plantada, regada e 

podada por um agricultor perito, assim também o homem, por virtude 

própria, cresce com feições humanas (como também qualquer animal 

bruto cresce com as suas feições próprias), mas não pode crescer 

animal racional, sábio, honesto e piedoso, se não plantam os germens 

de sabedoria, da honestidade, e da piedade. Agora importa demonstrar 

que esta plantação deve ser feita enquanto as plantas são novas". 

 

Isto é, a criança precisa de ser ensinada para poder ser uma pessoa racional e 

pertencer à sociedade, posto que se não aprender a ter todas as características que a 

diferenciam de um animal, ela será apenas um humano com comportamento irracional. 

Cauly (1999, p. 125), sobre o autor acima referido, defende que 

 

"o projecto de construir uma ciência da educação não surge, porém, de 

imediato, não obstante a experiência que Comenius podia ter do 

ensino. Comenius é, em primeiro lugar, um teólogo e um filósofo que 

vai reatar com a realidade escolar por necessidade, sem ter um 

projecto de conjunto no que se refere à pedagogia". 

 

No entanto, como normalmente as crianças não gostam de estudar, Luzuriaga 
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(2001, p. 67) destaca que estas devem aprender através do jogo "para que não aborreça 

o estudo quem ainda não lhe tem afeição", fazendo com que, desde cedo, o gosto pelo 

estudo esteja presente. 

Em Portugal, os Modelos Pedagógicos mais utilizados, na visão de Carvalho 

(1996, p. 39), eram 

 

"a Pedagogia de Projecto, que parte de motivações concretas, 

directamente associadas à realidade social. (...) O Movimento da 

Escola Moderna que assenta fundamentalmente numa organização 

cooperativa de classe, funcionando em áreas específicas bem 

diferenciadas. (...) O Método João de Deus que privilegia 

fundamentalmente as aprendizagens no domínio da leitura, da escrita, 

e da aritmética, como forma de desenvolver aptidões com o objectivo 

de preparar a criança para a escola. (...) O Currículo de Orientação 

Cognitiva que se fundamenta nas teorias do desenvolvimento de 

Piaget e se enquadra numa pedagogia activa. (...) A Pedagogia de 

Situação que é inspirada nas pedagogias não directivas". 

 

Vasconcelos (2004) alega que, de acordo com as experiências de Silva no 

Projecto Alcácer, os Modelos Pedagógicos podem ser executados seguindo as práticas 

Montessori, Décroly e Freinet, do mesmo modo que se podem edificar como 

consequência da aplicação de uma teoria à prática, o que acontece nos modelos 

maturacionistas (Pedagogia de Situação), comportamentalistas (Método João de Deus) e 

cognitivistas (High-Scope). 

A escrita sobre os modelos pedagógicos de interesse geral foi determinada por 

uma preocupação muito peculiar: promover o contato com autores clássicos mais 

conhecidos que deram forma à pedagogia e marcaram as ideias educacionais da 

atualidade, uma vez que de acordo com Antunes (2001, p. 128) 

 

“com as suas inovações pedagógicas, superaram progressivamente os 

estreitos horizontes de uma concepção de educação escolar e visaram 

atingir com ideia unitária e referencial do processo educativo uma 

concepção de educação permanente e intervenção comunitária, através 
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de tentativas de superação da contradição vivida na sua própria 

experiência entre pensamento e acção educativa”.  

 

Estes autores, baseados nas suas vivências, desenvolveram uma crítica rigorosa e séria 

ao sistema educativo vigente e iniciaram uma verdadeira revolução pedagógica, que 

permite, contemporaneamente, ao professor crítico refletir sobre os meios e os fins 

educacionais. 

Dos muitos autores que criaram modelos pedagógicos torna-se fulcral realçar 

Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778). Este pioneiro da corrente naturalista é o autor de 

Emílio (1762), uma obra relevante para a pedagogia moderna e para a conceção de 

Educação, pois encaminhou ambas para um padrão deveras discrepante da sua época. 

Mota (2003, p. 61) corrobora o pensamento anterior, ao afirmar que "tanto no seu 

tempo como depois, a sua obra foi um marco, por defender sempre (mesmo quando 

exagerou) o papel fundamental da Educação em qualquer sociedade e os direitos da 

criança enquanto ser humano em formação, portanto "ser específico". 

Rousseau (1964, p. 62), na sua obra, escreveu:  

 

"Homens, sede humanos: é o vosso primeiro dever, sede-o para com 

todos os estados, para com todas as idades, para contudo não é 

estranho no homem. Que sabedoria há para vós fora da humanidade? 

Amai a infância; favorecei os seus jogos, os seus prazeres, o seu 

amável instinto, quem de vós, um dia, não teve saudades desta idade, 

em que o sorriso está sempre nos lábios e a alma sempre em paz? 

Porque quereis tirar a estes pequenos inocentes o fruir dum tempo tão 

curto que lhes foge, e dum bem tão precioso de que não seriam 

capazes de abusar?". 

 

Associando à infância uma nova imagem e destacando as necessidades da criança 

e as condições propícias ao seu desenvolvimento em cada uma das suas etapas. Além 

disso, deu relevância à atividade como forma de aprendizagem, recusou a memorização 

e a formação moral conseguida pelas fábulas e também propôs o respeito pela 

individualidade da criança. 
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Neste sentido, Lepade (1975, p. 114) afirma que 

 

"o respeito pela infância, o amor da infância, a importância da infância 

põem em causa a obscuridade opressiva das relações espontâneas do 

adulto e da criança, nas quais o homem adulto tem tendência para não 

julgar verdadeira e razoável senão a própria imagem, e para impor, 

pela força do seu poder arbitrário, o seu sistema de valores e a sua 

linguagem". 

 

Na perspetiva de Rousseau (1964, p. 198), as crianças devem aprender em 

contacto direto com as coisas, utilizando os sentidos. Relativamente à ideia 

anteriormente mencionada, o autor realça 

 

"as noções que aprendemos por nós próprios através das coisas, são 

indiscutivelmente mais claras e mais seguras do que as que 

aprendemos através de outrem; e, além de que não habituamos a nossa 

razão a submeter-se sensivelmente à autoridade, tornamo-nos mais 

hábeis em encontrar relações, em ligar ideias, em inventar 

instrumentos, do que quando, ao aceitar passivamente o que nos dão, 

deixamos cair o nosso espírito na moleza e na apatia, como o corpo 

dum homem que, por ser sempre vestido, calçado, servido pelos seus 

criados e puxado pelos seus cavalos, acaba por perder a força e o uso 

dos seus membros". 

 

Deste modo o autor pretende veicular que ensinar não é fazer a criança decorar 

fatos e noções, é auxiliar esta a pensar e a raciocinar, desenvolvendo-lhe assim o 

raciocínio e fazendo-a gostar de aprender coisas novas. 

Na adolescência, a aprendizagem não deve ser apenas conseguida através dos 

livros, mas também da experiência. Em suma, o caráter da pessoa molda-se de acordo 

com a prática do bem e com a convivência com homens bons e não com a leitura de 

histórias morais, pois conhecer o bem não é sinónimo de o praticar, pois só o praticando 

é que nos transformamos. Então, considera-se que a razão sem o hábito não é suficiente 

para construir um bom carácter.  
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Relativamente a esta temática, é de realçar que o sentimento é relevante para o 

progresso do carácter, uma vez que este último é o resultado da reflexão, do hábito e dos 

sentimentos e que a cabeça, o coração e a ação são fundamentais para a sua criação. 

Para concluir, é necessário destacar que Lepade (1975, p. 123) acrescenta que  

 

"a originalidade de Rousseau foi o ter proposto uma nova análise de 

distância que separa o adulto da criança: na educação tradicional, a 

criança era a miniatura do adulto e o macaco imitador do adulto; era 

tudo o que adulto rejeitava em si mesmo, como fonte de erros e 

preconceitos. Rousseau vê na criança o começo do adulto, a sua 

origem, assim como vê no selvagem do Discours sur l'Origine de le 

Inegalité, o começo do homem civilizado. A criança, como selvagem, 

não fala ou fala pouco. O homem civilizado racional, é um cidadão 

racional com os outros cidadãos. Para Rousseau, o homem livre é um 

homem adulto. Mas ao mesmo tempo, a verdade da linguagem 

racional do homem livre encontra o seu fundamento na sua realidade 

original de ser natural, do mesmo modo que a verdade do adulto se 

funda na realidade sensível da infância".   

 

Ou seja, o adulto não é nada sem a criança, uma vez que esta é substancial na 

estruturação de um adulto equilibrado. 

Château (1992, p. 171) faz alusão à escolha de Rousseau pela educação pública ao 

declarar que  

 

"hay, pues, que reconecer en Rousseau una preferencia por una 

educacíon pública de índole mancomunada, que concuerda 

perfectamente con la política del Contrato. Pero semejante educacíon 

sólo puede convenir a muy pocos pueblos, como algunos de la 

Antiguidad, los polacos, y menos a algunas repúblicas suizas". 

 

Todavia, Rousseau (1964) aceita que é inexequível realizar a universalização 

desta educação, devido à corrupção da sociedade do seu tempo, se bem que, isso não o 

impede de escrever, no Emílio, os alicerces da sua teoria de uma sociedade correta. 
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Em síntese, este último (1964) concebeu a Educação como o progresso natural e 

coerente de todas as capacidades da pessoa e que é necessário aprender através da 

prática e do contato direto com os objetos, sendo assim a criança recolhe as 

informações, não através de livros e lições de moral. Igualmente, este autor (1964) 

defende que a criança deve crescer num ambiente de liberdade e que esta não deve ser 

tratada como se fosse um adulto, acrescentando que a educação sensorial na infância é 

de extrema relevância na instrução da criança.  

John Dewey foi outro pedagogo clássico que serve de referência até à atualidade, 

pois estruturou a sua ideologia pedagógica como reação contra a escola tradicional, que 

era criadora de desigualdades sociais e essencialmente autoritária. Como tal, o principal 

objetivo da sua educação era ensinar ao aluno saberes que o habilitassem a ajudar a 

transformar a sociedade. 

Rondileau (1946, p. 257) diz que Dewey tinha como função estudar “as 

consequências do pragmatismo na lógica, na ética, na educação, na sociologia, nas artes 

e em todos os demais domínios da vida humana”, devido à sua corrente que era 

denominada de pragmatismo. 

Pelas palavras de Marques (1998, pp. 51-52), 

 

 "John Dewey terá sido um dos primeiros autores a evidenciar a 

importância do clima moral da escola para as aprendizagens de 

qualidade. Essa atmosfera, marcada pela participação, pelo espírito de 

colegialidade, pelo primado do grupo face ao sujeito e pela ênfase na 

ideia de comunidade, devia, no entender do filósofo norte-americano, 

permitir que os alunos desenvolvessem a auto-disciplina, ganhassem 

hábitos de auto-organização e desenvolvessem o apreço pelos valores 

democráticos do tipo solidariedade, espírito crítico e participação 

comunitária". 

 

Roldão (1994, p. 69) refere que as 

 

"actividades significativas e relevantes na escola pressupõem a 

aplicação a situações concretas, implicando uma possibilidade de 
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transposição para o domínio da vida real. Assim, a escola devia 

encorajar a aprendizagem através de actividades baseadas na 

resolução de problemas que iriam unificar e integrar as várias áreas de 

conhecimento em situações problemáticas tal como surgem na vida 

real". 

 

Parafraseando, o princípio da utilidade é elementar neste modelo, já que o aluno 

deve aprender apenas o que é proveitoso para ele no quotidiano. 

Tal como sustenta Rondileau (1946, p. 275), John Dewey defendia que a 

educação "não só ensina a saber, mas a fazer", isto é, o ensino visava satisfazer as 

necessidades quotidianas, uma vez que o objetivo fundamental do modelo deste 

professor era aliar o saber ao fazer. 

A escola, vista com uma sociedade, realçava o dia-a-dia, por conseguinte, o 

programa educativo abrangia atividades como a carpintaria e a costura, que satisfaziam 

algumas das necessidades básicas. Assim, o aluno, como explica Mendonça (1956, p. 

227), tornava-se num "ser autônomo, com vida própria, qualitativamente diferente do 

adulto". 

Teixeira (1955, p. 6) diz que, segundo Dewey, o conhecimento é "o resultado de 

uma atividade que se origina em uma situação de perplexidade e que se encerra com a 

resolução desta situação". Esta ideologia desenrola-se de acordo com o princípio da 

atividade, que sustenta que o verdadeiro conhecimento é aquele que resulta da 

experiência, fazendo assim com que a atividade do aluno seja o motor da aprendizagem. 

Osório (1960, pp. 156-157) descreve que os métodos sugeridos pelo filósofo 

norte-americano apresentam obstáculos no âmbito educacional "por representarem 

quebra de tradição, ou então por exigirem equipamento mais dispendioso, professores 

melhores preparados e menores turmas de alunos". 

Em relação ao método experimental do modelo de Dewey, este, para Marques 

(1998, pp. 52-53), tinha  

 

"duas dimensões: fazer e experimentar. Primeiro, estabelece-se, com 

rigor, a natureza do problema. Depois, formula-se a hipótese. De 

seguida, procede-se ao ensaio. O conhecimento é o resultado da 
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relação observada entre o que se ensaiou e o seu resultado. Se o 

resultado confirmar as previsões, a hipótese sai confirmada. Caso 

contrário, é preciso modificar o processo de experimentação, tantas 

vezes quantas as necessárias, e, caso necessário, alterar a hipótese. O 

processo experimental não conduz nunca a verdades imutáveis ou 

definitivas. Os resultados estão sempre a ser revistos à medida que a 

informação avança. Nesta medida, o conhecimento é sempre relativo e 

provisório". 

 

Na opinião de Brubacher (1992, p. 282), para John Dewey, a experiência 

 

"tem um duplo aspecto. Consiste, por um lado, em ensaiar, por outro 

lado, em experimentar. Uma pessoa procura fazer uma coisa e a dita 

tentativa altera as circunstâncias e as consequências. Essa pessoa 

experimenta essas consequências. A experiência, no seu conjunto de 

acções e de provas, é a chave que faz compreender a natureza da 

realidade". 

 

Por fim, Marques (1998, pp. 53-54) realça que  

 

"uma vez que os fins educacionais derivam das actividades da vida 

real, então as finalidades são tão variadas como a vida. A diversidade 

das actividades obriga, também, à diferenciação dos métodos. Neste 

aspecto, é de realçar a enorme influência que os novos métodos de 

investigação científica tiveram no pensamento pedagógico de Dewey. 

Segundo o filósofo norte-americano, tanto os métodos de ensinar 

como as formas de aprender constituem fases do método mais geral de 

investigação científica. Daí que o método dos problemas seja eleito, 

por Dewey, como o mais adequado. A primeira etapa do método do 

problema começa com a experiência actual do aluno. O ponto de 

partida deve ser uma situação específica actual da vida real da criança. 

A segunda parte do método ocorre quando se torna necessário a 

definição do problema e a elaboração de hipóteses. A terceira parte do 

método consiste na procura de uma solução através da recolha e 
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análise dos dados da experiência. A quarta etapa exige que se 

confronte a hipótese com os resultados da experiência". 

 

Dewey (1959, p.8) defende que a educação "é um processo de reconstrução e 

reorganização de experiências, pelo qual lhe percebemos mais agudamente o sentido e 

com isso nos habilitamos a melhor dirigir o curso de nossas experiências futuras", nesse 

sentido, esta tem que estar disponível para todas as pessoas, porque caso não haja 

possibilidades idênticas para os alunos a educação não será democrática. 

De acordo com Marques (1998, p. 50),  

 

"John Dewey sonhava com uma sociedade igualitária e com um 

regime político onde houvesse equilíbrio entre a democracia 

representativa e a democracia participativa. A escola pública, laica, 

republicana e socialista era, no entender de John Dewey, o espaço de 

eleição do intervencionismo estatal e o instrumento privilegiado para a 

formação de cidadãos empenhados na democracia". 

 

Face a este tema, os alunos tinham que tomar diversas decisões, pois a 

democracia aprendia-se através do fazer. 

 

4.1. MODELOS PEDAGÓGICOS DE INTERESSE ESPECÍFICO – ÍNDOLE ARTÍSTICA 

 

Admitindo o tema deste relatório de carácter dissertativo e as responsabilizações 

assumidas ao longo do mestrado, é indispensável abordar os Modelos Pedagógicos que 

recorram ao uso do jogo, da ludicidade e das expressões artísticas para desenvolver 

aprendizagens significativas no 1.º e 2.º CEB.  

Apesar de a maioria destes modelos serem direcionados para o jardim-de-infância, 

fica aqui destacado que estes também podem ser adaptados para o 1.º e o 2.º CEB 

disponibilizando para o docente uma maior diversidade de estratégias de 

ensino/aprendizagem. A predominância dos modelos pedagógicos para a idade pré-
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escolar justifica-se pelo facto das brincadeiras, tal como sustentava Froebel
7
, serem o 

princípio do desenvolvimento de aprendizagens significativas. 

Ferrari (2011)
8
 descreve que é através delas que a criança se diverte e cria 

representações do mundo concreto com a intencionalidade de o compreender, ou seja, 

ela recebe os conhecimentos do mundo exterior (interiorização) e uma vez manifestado 

no seu interior a criança passa a ter autoconsciência de si. Concordando com esta 

ideologia, Arce (2008)
9
, através do princípio de Froebel - “unidade vital” – afirma que a 

criança, na primeira infância, precisa de trabalhar os aspetos de forma concreta, 

recorrendo à arte ou ao jogo, para a exteriorização do seu autoconhecimento. Para 

reforçar este pensamento, a mesma autora (2008, p.1) ainda declarou que  

 

“Froebel foi pioneiro ao reconhecer no jogo a atividade pela qual a 

criança expressa sua visão do mundo. Segundo Froebel o jogo seria 

também a principal fonte do desenvolvimento na primeira infância, 

que para ele é o período mais importante da vida humana, um período 

que constitui a fonte de tudo o que caracteriza o indivíduo, toda a sua 

personalidade”.  

 

Assim, este pedagogo admitia que o jogo tinha de ser adaptado à idade da criança 

e cabia ao professor trabalhá-lo de forma adequado para orientar e implementar nas 

crianças a sua essência. 

Neste seguimento do jogo, o Modelo High-Scope surge como defensor do 

progresso cognitivo da criança e da promoção da sua autonomia na aprendizagem, uma 

vez que pode edificar o seu desenvolvimento de forma ativa. Isto é, de acordo com 

Hohmann e Weikart (2009, p.22), as crianças são "agentes activos que constroem o seu 

próprio conhecimento do mundo enquanto transformam as suas ideias e interacções em 

sequências lógicas e intuitivas de pensamento e acção”. 

Neste Modelo Pedagógico, as salas da educação pré-escolar são dispostas de 

maneira diferente ao longo do ensino, uma vez que a sua organização vai depender do 

                                                           
7
 Friedrich Wilhelm August Froebel (21 de abril de 1782 - 21 de junho de 1852) foi um pedagogo 

alemão com raízes na escola Pestalozzi e fundou o primeiro jardim-de-infância. 
8
http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/friedrich-froebel-307910.shtml consultado em 31-

10-2012. 
9
http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/5756/brincar-o-jogo-e-o-desenvolvimento-infantil-

na-teoria-da-atividade consultado em 01-11-2012. 

http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/friedrich-froebel-307910.shtml
http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/5756/brincar-o-jogo-e-o-desenvolvimento-infantil-na-teoria-da-atividade
http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/5756/brincar-o-jogo-e-o-desenvolvimento-infantil-na-teoria-da-atividade
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desenvolver do jogo educativo.  

Formosinho (1998, p. 73) diz que o trabalho do adulto   

 

“é basicamente o de criar situações que desafiem o pensamento actual 

da criança e, assim, provoquem o conflito cognitivo. Com esta 

colaboração do adulto, a criança por si renova o seu empenhamento 

activo e individual com a situação ou com o problema (…) o 

contributo do adulto, constitui verdadeiramente o motor da construção 

do conhecimento”.  

 

Assim, o professor tem como principais funções observar, planificar, interpretar e 

avaliar os comportamentos das crianças, ajudando a desenvolver a sua autonomia. 

A organização do espaço e dos materiais também é fundamental, pois segundo 

Barros (2011, pp. 27-28)
10

 é importante "o estabelecimento de um ambiente aberto e 

favorável ao relacionamento com os outros, ao respeito pela diferença, ao 

desenvolvimento da socialização, da imaginação, da criatividade e de uma 

aprendizagem activa”.  

Continuando esta conceção, Serrão (2009)
11

 assevera que o espaço tem de estar 

decomposto em áreas específicas, como, por exemplo, a área de carpintaria, a área de 

atividades artísticas, as áreas de dramatização e as áreas de jogos. Lá, as crianças 

defrontam-se com materiais que ajudem no desenvolvimento da sua oralidade e escrita. 

Estas características avaliadas e analisadas, ajudam assim os alunos a superarem as suas 

dificuldades e fortalecerem os seus conhecimentos. 

A Pedagogia de Projetos também entra neste leque de Modelos Pedagógicos, uma 

vez que o aluno tem um papel ativo na sua educação, pois é incitado a colocar dúvidas, 

a investigar e a sociabilizar, desenvolvendo assim o seu conhecimento. Aqui, o 

professor apenas orienta e observa os comportamentos da criança, para estas 

desenvolverem a criatividade, a sociabilidade e a autonomia. 

Varela (2010)
12

 define que é necessária uma planificação feita com a ajuda dos 

                                                           
10

https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/5931/1/RELAT%C3%93RIO%20PR%C3%81TICA%20DE%20EN

SINO%20SUPERVISIONADA.pdf. consultado em 31-10-2012. 
11 http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/3440/1/ulfc055580_tm_Emilia_Serrao.pdf consultado em 31-10-2012. 
12 http://repositorio.utad.pt/handle/10348/550 consultado em 31-10-2012. 

https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/5931/1/RELAT%C3%93RIO%20PR%C3%81TICA%20DE%20ENSINO%20SUPERVISIONADA.pdf
https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/5931/1/RELAT%C3%93RIO%20PR%C3%81TICA%20DE%20ENSINO%20SUPERVISIONADA.pdf
http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/3440/1/ulfc055580_tm_Emilia_Serrao.pdf
http://repositorio.utad.pt/handle/10348/550
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alunos, onde as atividades estão dispostas de modo a beneficiar a pintura, a modelagem, 

o contar histórias e o brincar ao faz de conta.  

O mesmo autor (2010, p. 288; citando Vasconcelos) refere que 

 

 "falar de pedagogia de projecto em jardim de infância ou em qualquer 

outro grau de ensino, é falar numa abordagem pedagógica centrada em 

problemas. (…) É este o caminho para a ciência ou para a filosofia. 

Acreditamos ser também este o caminho para uma proposta educativa 

que prepare crianças e jovens para, dinâmica e criativamente, fazerem 

face às interrogações do mundo de hoje e às complexidades da 

sociedade do futuro" 

 

Neste sentido, um trabalho de projeto deve ter um tema que se possa aplicar à vida 

real do aluno, de modo a ajudar no enriquecimento curricular da criança. Além disso, os 

componentes do projeto devem ser à volta de atividades de investigação, construção e 

jogo dramático, para se conseguir alcançar os objetivos determinados 

Por fim, é de sublinhar que este Modelo Pedagógico tem mais benefícios do que o 

ensino tradicional, pois o aluno participa mais e as suas curiosidades e dúvidas são 

levadas em conta, como tal, a criança ganha autonomia e participa ativamente na sua 

aprendizagem. 

Para além destes Modelos Pedagógicos, há outros de índole artística que também 

se mostraram bastante relevantes para a criança desenvolver aprendizagens 

significativas. Seguem-se, de maneira mais aprofundada, os que são considerados mais 

pertinentes para o tema deste relatório com carácter dissertativo. 

 

4.1.1. Maria Montessori 

 

Maria Montessori (1870-1952) foi uma médica que trabalhou com crianças que 

tinham deficiências mentais e, posteriormente, decidiu criar um espaço dedicado a 

crianças sem problemas, designado Casa dei Bambini. Esta denominação deve-se ao 

facto de que tanto o lugar como a participação no seu funcionamento pertencia às 

crianças. 
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De acordo com Resweber (1995, p. 148), "Maria Montessori (1870-1952) situa-se 

na corrente sensualista procedente de Condillac, segundo a qual a educação do 

conhecimento efetua-se através do trabalho comparativo e associativo das sensações". 

Significa isto que, como as ideias da criança traduzem as suas sensações em linguagem 

abstrata, era necessário dar-lhes relevância, uma vez que a falta de interesse nas 

sensações era a causa da fragilidade infantil.  

Como salientam Spodek e Brown (1996, p. 20), 

 

"tal como codificado por Maria Montessori, o currículo Montessori 

incluía treino sensorial, exercícios da vida prática, educação muscular 

e o ensino de competências académicas básicas (...) levava a 

educadora (...) a assumir uma função de ensino indirecto, preparando 

o meio e demonstrando o uso dos materiais. As crianças tinham 

liberdade para seleccionar o material de aprendizagem que pretendiam 

e podiam usá-lo durante o tempo que quisessem".  

 

Isto é, como Montessori defendia que a criança se desenvolvia naturalmente, não 

se devia manipular os objetos com representações abstratas. Neste âmbito, originou 

variados materiais e atividades para exercitar os sentidos, uma vez que, segundo ela, o 

conhecimento das crianças formava-se a partir das perceções do mundo. Também eram 

vulgares os exercícios do quotidiano, para que as crianças trabalhassem a sua 

autonomia. Deste modo, elas vestiam-se e levantavam a mesa depois das refeições, 

preparando-se, desta maneira, para a vida em grupo. Além disso, o seu programa 

educacional tinha presente a aprendizagem da leitura e da escrita, os estudos da 

natureza, a jardinagem, a aritmética e a geografia.  

Para Montessori (2009, pp. 82-83), o conceito de ambiência é uma parte 

indispensável do método, pois  

 

"as salas claras, luminosas, de janelas baixas e floridas, com móveis 

pequenos, de todas as formas, como no mobiliário de uma casa 

moderna; as cadeiras e mesas pequenas, as cortinas bonitas, as 

cómodas baixas, ao alcance da mão da criança e onde ela dispõe os 

objectos e mexe em tudo o que lhe apetece, tudo isso constitui um 
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melhoramento prático, importante na vida da criança". 

 

Para a autora o ambiente, que é uma extensão do corpo da criança, tem de fazer 

com que ela se sinta confortável e se consiga exprimir.  

Grácio (1973, p. 181) explicou ainda que 

 

"os aspectos mais fecundos do método montessoriano procedem 

afinal, se não erramos, menos dos pressupostos psicológicos em que 

pretendeu alicerçar a sua «pedagogia científica» do que das suas 

intuições e da sua imaginação de pedagoga e do seu amor da infância, 

cujos direitos não tiveram defensora mais inflamada e persuasiva". 

 

Esta médica mostrava uma preocupação científica que não era usual no seu tempo 

e evidenciava a liberdade e o amor na educação da criança. 

Montessori (2009, p. 354) defendia que o professor não devia recorrer à 

autoridade e deveria estar sempre ao alcance da criança. Deste modo, era a criança que 

tomava as suas decisões e definia a sua aprendizagem. Assim,  

 

"a figura do professor foi uma das inovações que despertaram mais 

interesse e polémica: do professor passivo que faz cair diante a criança 

o obstáculo da sua própria actividade, da sua própria autoridade, que 

se contenta em a ver agir por si própria e progredir por si própria, sem 

reivindicar para si o seu mérito". 

 

Os dois pontos centrais das pedagogias que explicam o método de Montessori são 

a imagem do corpo e a alteração da relação entre o adulto e a criança. Estas duas 

características são atingidas a partir de jogos múltiplos que têm como objetivo 

desenvolver as sensações e formar uma abertura ao vínculo entre os dois. 

Como salienta Resweber (1995, p. 150), 

 

"esses jogos, porque são representações e re-criações, colocam de 
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certo modo a ordem simbólica ao alcance da criança. E através dessa 

abertura assim constituída, a criança apresenta-se como sujeito. O 

recurso ao jogo é necessário à constituição do Eu". 

 

 Montessori (2009, p. 117) defende que devem ser anular os prémios e os castigos, 

uma vez que, de acordo com a mesma,  

 

"a criança castigada contemplava indiferente aquele penderucalho 

olhando tranquilamente em redor sem o menor sentimento de castigo. 

Este primeiro fato já reduzia a zero prêmios e castigos - mas se 

quisermos observar de modo mais sistemático, e depois de larguíssima 

experiência encontramos uma tão constante repetição do fato que a 

professora acabou por sentir uma espécie de vergonha pelos prêmios e 

castigos que atribuía àquelas crianças que ficavam indiferentes a 

ambos". 

 

Por fim, citando Resweber (1995, p. 150), 

 

"Montessori insiste no facto de que o que é necessário é disciplinar a 

actividade e não a criança. Porque a educação visa o domínio do 

mundo exterior através da descoberta da ordem simbólica que 

distingue, separa, classifica e hierarquiza". 

 

Uma vez que, a criança para aprender tem que, em primeiro lugar, descobrir tudo 

e, em segundo, memorizar a sua ordem. 

 

4.1.2. Reggio Emília 

 

Este Modelo Pedagógico, que tem o nome da cidade italiana Reggio Emília, 

defende que o desenvolvimento social da criança forma-se através da expressão 

simbólica. 
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Para Lino (1996, p. 101) "um dos primeiros objectivos dos educadores de Reggio 

Emília é criar um ambiente agradável e familiar, onde as crianças, educadores e famílias 

se sintam como em casa". 

Gandini (1999, p. 147) cita Rinaldi quando declara que "as crianças devem sentir 

que toda a escola, incluindo o espaço, materiais e projectos, valoriza e mantém sua 

interacção e comunicação", desta forma, este Modelo tem como princípios elementares 

as relações, as interações e a cooperação. 

Segundo Lino (1996, p. 101), 

 

"as actividades realizadas pelas crianças incluem: saber observar; 

saber colocar questões (…) saber representar. Elas devem ser capazes 

de representar observações, ideias, memórias, sentimentos e novos 

conhecimentos, numa variedade de formas que vão desde o jogo ao 

desenho". 

   

Respeitando assim as diversas etapas do desenvolvimento da criança e as suas diferentes 

formas de expressão, havendo um grande cuidado na educação para a beleza e o bem-

estar. A criança é estimulada a investigar o meio que a envolve, instigada a fazer 

questões e a escolher, incitadas a tomar decisões e a resolver problemas. 

Forman (1999, p. 247) destaca que  

 

"a instrução, nestas escolas, surge na maior parte das vezes no decurso 

de um projecto a longo prazo que as crianças conceberam e em que os 

professores servem de facilitadores. Os professores oferecem às 

crianças uma série de meios (tais como o desenho, o barro e materiais 

reciclados) para que elas representem os seus planos e ideias". 

 

Assim, quando as crianças confrontam as diversas representações das suas conceções, 

ideias ou hipóteses descobrem novas conceções e conceitos e desenvolvem o seu 

espírito crítico.  

Para Leekeenan e Nimmo (1999, p. 254), 
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"a arte e a estética são vistas como uma parte central da maneira como 

as crianças percebem e representam seu mundo. A arte não é vista 

como uma parte separada do currículo, mas ao invés disso é vista 

como uma parte integral da aprendizagem cognitiva/ simbólica plena 

da criança em desenvolvimento". 

 

Tendo subjacente esta ideia, as crianças são acompanhadas por educadores e por 

artistas plásticos que lhes ensinam técnicas de expressão, tanto de pintura, como de 

escultura.  

Lino (1996, p. 103) salienta que  

 

"a arte não se ensina, nem é o principal objectivo dos educadores de 

Reggio Emília. É claro que as técnicas são importantes para saber 

desenhar, mas não são menos importantes as discussões e os debates 

que se organizam em grupo, com crianças e adultos, para analisar os 

desenhos, as pinturas, as esculturas que as crianças fazem". 

 

Desta forma, as relações com os seus pares têm maior relevância e as relações 

pessoais são reforçadas.  

Forman (1999, p. 250) destaca que os conceitos das crianças 

 

"são o produto das suas recordações comuns do acontecimento, 

recordações paralelas de experiências similares (…) e o conhecimento 

de que começarão em breve a construir algo que foi definido ao longo 

dessas trocas de impressões. Para ajudar as crianças a revisitarem as 

suas ideias, os professores ensinaram-lhes como tornar os seus 

pensamentos mais explícitos através do uso de meios 

representacionais - o desenho, o barro, simulações, cartão e, 

obviamente, as suas palavras". 

 

A este processo denomina-se Revisitação, onde as crianças recordam o que 
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aconteceu anteriormente e adicionam novas ideias e conceções à sua memória. Para tal, 

utilizam a fotografia e as gravações de áudio. 

Por fim, para Vasconcelos (1994, p. 41)  

 

"o cuidado posto até ao pormenor na organização do espaço é 

característica fundamental das escolas municipais. Segundo os 

educadores de Reggio Emília, "o espaço é o terceiro educador". 

Através de um ambiente que promova a criatividade, a interacção, a 

descoberta, (…) atribuem ao espaço funções educativas". 

 

Mostrando assim como o espaço é muito importante para este Modelo Pedagógico.  

Loris Malaguzzi, pedagogo e educador, foi o criador deste modelo, sendo o seu 

incentivador primordial. A sua pedagogia, de acordo com Faria (2007, p. 285), tenta 

colocar  

 

“de lado a «amnésia aguda» que os adultos geralmente trazem, 

atravessar fronteiras rumo a essa empreitada não só pedagógica, mas 

«extraordinariamente política», que vai do «ensina-me a fazer 

sozinho» de Montessori à produção das culturas infantis de 

Malaguzzi, através das múltiplas relações e das linguagens que as 

crianças constroem”.  

 

O projeto Reggio Emília ambicionava proporcionar às crianças uma infância 

divertida, prezando a observação das suas necessidades e dos seus desejos. Logo, na 

perspetiva do mesmo autor (2007), esta pedagogia é muito complexa e rica, pois 

consegue juntar de forma homogénea os ideais políticos, sociais e profissionais. E para 

tal este pedagogo investiu nas crianças, nos professores e no poder da imaginação para 

evidenciar a dificuldade de separar o homem, da pedagogia e da política. 
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4.1.3. Escola Cultural 

 

A situação atual do país induziu a profundas alterações no sistema educativo 

português, pois o excessivo emagrecimento da administração pública, o elevado número 

de alunos por turma
13

 e a diminuição do número de professores conduziu a um 

esvaziamento das escolas. Todas estas reformas tornaram o ensino exclusivamente 

curricular, porque as instituições formais procuraram cumprir uma tarefa que é 

pluridimensional através de uma estrutura unidimensional.  

Assim, de acordo com Patrício
14

 (1996), cabe à educação localizar o ser humano 

no seu tempo, nos seus problemas e nas suas necessidades. Para resolver estas questões, 

a escola e a sociedade devem andar sempre associadas, complementando-se. Ou seja, os 

meios que a escola dispõe não são suficientes, portanto a sociedade tem a 

responsabilidade de contribuir para se agilizar uma melhor adequação às necessidades 

sociais e pessoais dos alunos.  

Embora existam vários modelos pedagógicos, como foi possível expor alguns 

anteriormente, a escola cultural, também denominada por educação pluridimensional, é 

um dos modelos que melhor pode responder às necessidades contemporâneas do 

sistema educativo português. Nesta ordem de ideias, considera-se pertinente retomar 

uma discussão que foi suspensa há vinte e três anos: a Escola Cultural. 

Para Patrício (1987, p. 32) é conveniente a existência da escola cultural para os 

alunos, para os professores e para a sociedade.  

 

“convém aos alunos, só ela pode corresponder aos seus mais fundos 

anseios da expressão e realização humana. Convém aos professores, 

porque só ela lhes permite a ansiada combinação do ensinar com o 

permanente aprender. Convém à sociedade, porque ela transcende a 

atitude iterativa pela atitude criativa”.   

 

                                                           
13

 Despacho n.º 5106-A/2012 disponível em  

https://www.portaldasescolas.pt/imageserver/plumtree/portal/matnet/Despacho_5106A_2012.pdf 

consultado em 15-08-2012. 
14

 Manuel Ferreira Patrício fez parte da Comissão de Reforma do Sistema Educativo, é filósofo da 

educação, é dirigente da Associação Portuguesa de Professores, é professor catedrático na Universidade 

de Évora e membro fundador da Associação da Educação Pluridimensional e da Escola Cultural. 

https://www.portaldasescolas.pt/imageserver/plumtree/portal/matnet/Despacho_5106A_2012.pdf
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Patrício (1995, p. 18), baseando-se no Art. 73.º
15

 da Constituição da República
16

 e 

na Lei de Bases do Sistema Educativo
17

  decretou a escola cultural como  

 

“aquela que se define e assume como promotora e realizadora da 

educação entendida como um processo intrínseco e integralmente 

cultural. Toda a menorização da substância e do sentido cultural do 

acto educativo é, pois, contrária ao espírito que deve habitar na escola 

cultural. A escola cultural implica ainda a sua abertura a todas as 

formas da cultura humana, já existentes ou a constituírem-se no 

futuro”. 

 

Como evidência Patrício (1997, p. 21), esta estrutura não é igual à da escola 

tradicional, uma vez que a escola tradicional é unidimensional, isto é,  

 

“as actividades educativas que promove são de um só tipo. Mesmo 

quando aparentemente diversas, essas actividades são 

substantivamente de ensino e não de aprendizagem. A aparente 

diversidade é, na verdade, apenas metodológica, constituindo as 

metodologias meras estratégias, mais ou menos hábeis, de 

subalternização do acto de aprender ao acto de ensinar”. 

 

De acordo com Marques (1998, p. 118), “as origens do modelo da escola cultural 

remontam aos (…) finais dos anos 60 e princípios da década de 70” e surgiu através da 

concretização de um projeto. Porém, depois de 1990 o Ministério da Educação 

suspendeu os apoios oficiais, mais especificamente, na altura em que se publicou a 

proposta da reorganização dos planos curriculares, e criou a área-escola como área 

curricular não disciplinar. Esta traz de novo a essência da escola curricular e 

unidimensional, opondo-se ao que foi estabelecido tanto pela Lei de Bases do Sistema 

                                                           
15

 Respeitando este artigo, “todos os portugueses têm direito à educação e à cultura” e é da 

responsabilidade do Estado desenvolver condições para que a “educação realizada através da escola e de 

outros meios formativos contribua para o desenvolvimento da personalidade, para o progresso social e 

para a participação democrática da vida coletiva”.  
16

 http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx consultado em 

17-08-2012. 
17

 Lei nº. 46/86, de 14 de outubro, que ainda está em vigor e que aponta para o modelo pedagógico da 

Escola Pluridimensional. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
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Educativo como pela Proposta Global de Reforma. Por outras palavras, a disparidade 

essencial assenta no facto da área-escola possuir um carácter obrigatório e curricular e a 

escola cultural ter um carácter facultativo e livre. Apesar disto, o movimento da escola 

cultural continuou em todo o país, quer no ensino público quer no ensino particular, 

tornando os clubes escolares uma realidade incontestável.  

Tal como sustenta Patrício (1996, p. 158), a escola deve ser encarada sempre 

numa perspetiva multidimensional, pois 

 

“a Lei
18

 recusa explicitamente a Escola Unidimensional, quando 

declara a insuficiência programática das actividades lectivas e quando 

determina que elas sejam complementadas por acções orientadas para 

a formação integral e a realização pessoal dos educandos no sentido 

da utilização criativa e formativa dos seus tempos livres. A Lei exige, 

por outro lado, uma Escola Pluridimensional, porque as actividades de 

complemento curricular (…) constituem, realmente, uma segunda 

dimensão pedagógica da escola, (…) a dimensão extracurricular”.  

 

Indo ao encontro da Lei de Bases do Sistema Educativo, o programa escolar 

deverá conter três dimensões, nomeadamente, a dimensão letiva, a extraletiva e a 

interativa. Estas estão distinguidas no quadro que se segue. 

 

Quadro 1 - As Três Dimensões da Escola 

Dimensão Lectiva Dimensão Extralectiva Dimensão Interactiva 

Definida pelo plano de 

estudos; obrigatória e 

heteroprogramática; 

corresponde ao elenco 

disciplinar obrigatório; 

é objecto de uma 

avaliação que se irá 

traduzir numa 

classificação. 

Definida em cada estabelecimento de 

ensino, pelo conselho pedagógico, sob 

proposta de professores e alunos; é livre e 

facultativa; é autoprogramática; ocorre 

sobretudo no âmbito dos clubes escolares; 

corresponde a um espaço de criação 

cultural; diz respeito ao saber a constituir; 

dispensa avaliação e o seu produto não é 

objecto de classificação.  

Definida em cada 

estabelecimento de ensino, pelo 

conselho pedagógico, sob 

proposta de professores e alunos; 

é livre e facultativa; corresponde 

a momentos de interacção das 

dimensões lectiva e extralectiva 

com envolvimento de toda a 

escola.  

Fonte: MARQUES, 1998, p. 121. 

 

                                                           
18

 Lei de Bases do sistema Educativo, designadamente, Art. 48.º. 
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Para o educando usufruir de uma educação integral, os recursos educativos não 

podem ser determinados somente em função da dimensão letiva, mas sim em função das 

necessidades e exigências das três dimensões referidas anteriormente. Patrício (1987, p. 

46-47) alega que a escola pluridimensional deve dispor de diversos recursos educativos 

e culturais, como por exemplo,  

 

“a biblioteca; o centro de documentação; a reprografia; o pavilhão 

gimnodesportivo; os campos de jogos; o atelier das artes plásticas; o 

auditório musical; o salão de festas p, preparado para representações 

teatrais; a sala de exposições; os laboratórios; a aparelhagem de som e 

imagem (incluindo, naturalmente, equipamento fotográfico); discos, 

fitas magnéticas, cassettes, vídeo-cassettes, etc.; diapositivos diversos 

(ciência, arte, história, geografia, etc.); instrumentos musicais; 

material desportivo; material para jogo de xadrez; etc.”. 

 

Estes equipamentos educativos possibilitam a realização de  

 

“exposições; concertos; recitais literários; conferências; colóquios; 

palestras; sessões de cinema; sessões de vídeo; jornadas desportivas; 

provas desportivas; concursos científicos, literários, artísticos, 

técnicos; publicações de jornais ou revistas escolares; sessões de 

teatro; etc.”.  

 

Na visão de Patrício (1996), todas as atividades explanadas com os alunos, no 

âmbito da Escola Pluridimensional, têm como finalidade: 

 Permitir e promover a sua expressão e formação cultural; 

 Permitir e promover a sua expressão e formação desportiva; 

 Dar oportunidade de emergir e desenvolver as vocações dos educandos; 

 Desenvolver todos os objetivos da escola curricular; 

 Beneficiar o processo de socialização e integração das crianças e jovens; 

 Promover o processo de personalização através da livre seleção de 

atividades; 
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 Atribuir intencionalidade cultural ao trabalho realizado nas escolas; 

 Incutir a dimensão curricular dos bens e valores culturais; 

 Preencher educativamente os tempos livres; 

 Promover a educação moral e cívica; 

 Promover o desenvolvimento do ser do educando; 

 Promover a capacidade de discernir o ter e o ser; 

 Promover a capacidade de diferenciar a quantidade e a qualidade. 

Estes objetivos só serão cumpridos se existir um professor competente para esse 

efeito, o professor cultural. De acordo com Patrício (1987, p. 48), este professor tem 

características muito genuínas, pois é um professor animador; é um professor exigente e 

estimulante, porque reivindica a qualidade; “o professor cultural, ou animador, não é 

iterativo, mas criativo; não é mimético, mas poético. É, por isso mesmo, professor 

situado: educa onde está, educa quem está ali, educa nas condições em que se está ali”; 

apostando assim a fundo no aperfeiçoamento da pessoa do educando; é amador, porque 

ama o educando e a sua profissão; estimula os alunos a admirarem os bens culturais; 

exige que o professor tenha que refletir continuamente sobre a sua prática pedagógica e 

que tenha de conjugar a teoria com a prática constantemente; extrapolando o referido, 

também é um professor democrático, uma vez que permite que todos os projetos sejam 

amplamente discutidos e analisados.  

A escola pluridimensional visa promover a aprendizagem constituinte. Esta, na 

perspetiva de Marques (1998, p. 122), “é a que é integrada e una, É a que é integradora, 

orientando-se para a formação de personalidade unas, É a que é multidimensional, 

atende ao corpo e ao espírito, à alma e ao sensível, à acção e à emoção, ao sentimento e 

à cognição”. Baseando-se ainda “no desenvolvimento da capacidade de produzir ou 

construir conhecimento” e “no confronto directo com as realidades e os problemas”. 

 

Quadro 2 - Explicação dos Clubes Escolares 

Tipo de Núcleo ou Clube Designação dos Clubes 

Clubes Científicos 

Matemática; Física; Química; Biologia; 

Geologia; Ecologia; Filosofia; Psicologia; 

Português; Francês; Inglês; Alemão; 

Espanhol; Arqueologia; Astrofísica; 

Antropologia; Geografia. 
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Clubes Tecnológicos 
Agricultura; Pecuária; Mecânica; 

Electricidade; Informática. 

Clubes Artísticos 

Música; Pintura; Escultura; Desenho; 

Gravura; Banda Desenhada; Cinema; Vídeo; 

Poesia; Teatro; Escrita Literária; Dança; 

Fotografia; Artes Gráficas. 

Clubes Lúdicos Xadrez; Damas; Filatelia; Numismática. 

Clubes Desportivos 
Futebol; Andebol; Basquetebol; Voleibol; 

Hóquei; Natação. 

Clubes Cívicos 
Defesa do Ambiente; Defesa do Património; 

Defesa do Consumidor. 

Clubes de Artesanato Cerâmica; Olaria; Traje; Cestaria; Tapeçaria. 

Clubes Etnográficos Cantares; Danças; Banda; Tuna. 

Clubes de Comunicação Jornal; Revista; Internet.  

Fonte: Adaptado de PATRÍCIO, 1996. 

 

Tal como foi evidenciado por Marques (1998, p. 125), os clubes escolares 

organizam-se através de princípios e características, nomeadamente, 

 

“O princípio da autonomia - Cada escola pode criar os clubes 

escolares que pretender; a criação e a dissolução dos clubes escolares 

fica ao critério de cada escola. 

O princípio da liberdade - O clube escolar é constituído por um 

grupo de alunos que nele livremente se inscreve e funciona sob a 

responsabilidade de um professor. 

O princípio do primado da cultura - O clube escolar tem como 

finalidade o desenvolvimento de actividades de natureza cultural, 

lúdica, artística ou desportiva, no quadro do plano de actividades 

aprovados pelo conselho pedagógico. 

O princípio da gestão participada - Os alunos participam na 

organização e coordenação dos clubes, bem como na organização, 

desenvolvimento e avaliação das actividades. 

O princípio da participação comunitária - O clube escolar pode ter 
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a colaboração pedagógica de mais de um professor e também de 

outros elementos da comunidade educativa desde que considerados 

competentes pelo conselho pedagógico. 

O princípio da colegialidade - Os clubes de âmbitos afins podem 

constituir-se em núcleo e cada núcleo é coordenado pelo colégio de 

professores responsáveis dos clubes constituintes, sendo este presidido 

pelo professor responsável e eleito pelos colegas”. 

 

Patrício (1987) diz que a escola cultural encontra-se permanentemente numa luta 

contra os entraves que lhe são colocados, uma vez que os edifícios que a nossa rede 

escolar possui atualmente são incompatíveis com este tipo de modelo, até os próprios 

equipamentos são pobres, quer quantitativa quer qualitativamente. Não obstante, o 

modelo da escola pluridimensional é criticado por ser imobilista e conservador, ou seja, 

não contribui para a transformação da sociedade. Outra característica que também é 

considerada menos positiva, segundo o ponto de vista de alguns autores, é o facto de 

este modelo salientar a transmissão do legado cultural, o que conduz à associação da 

escola cultural à escola tradicional, dado que a defesa do património cultural pode 

constituir uma proposta elitista e desfavorecer as minorias culturais e grupos sociais 

carenciados.  

No entanto, Marques (1998, p.127) acredita que este modelo defende que “a 

escola deve formar pessoas livres e cultas, capazes de atingirem o máximo de que são 

capazes e fortemente imunes ao poder da propaganda e da coacção”, significando que a 

escola cultural deve promover a individualidade, a autonomia e a criatividade dos seus 

alunos.   

 

4.1.4. Movimento da Educação pela Arte 

 

Outra maneira de desenvolver estas características no ser humano é ensinar 

recorrendo ao movimento da educação pela arte. Como alega Lopes (2008) no seu artigo 

«O lugar da Educação Artística: para dar uma voz ao futuro», a arte esteve sempre 

patente em todas as manifestações culturais, desde os primórdios da história da 

humanidade. No entanto, só após a Segunda Guerra Mundial é que se procurou 
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estabelecer a paz entre os europeus, a United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organisation (UNESCO) contribuiu para a pacificidade, alertando que o percurso 

passaria pelo investimento na educação. No ano de 1951, foi fundada a International 

Society for Education Through Art (INSEA) e foram proliferadas pela Europa as 

ideologias de Herbart Read, pois a necessidade de recomeçar um futuro promissor era 

urgente. Posteriormente, estas teorias difundiram-se pelo resto do mundo, o que 

despoletou o confronto com novas práticas educativas e realidades diferentes. Inicia-se a 

investigação em educação tendo como foco o pleno desenvolvimento das potencialidades 

da criança. 

Read foi o crítico e o estudioso da arte com maior prestígio nos países de língua 

inglesa devido aos seus trabalhos divulgados no âmbito da filosofia da arte, da história 

da arte, da sociologia da arte e, principalmente, da Educação pela Arte. 

Sousa (2003a) afirma que como consequência, na segunda metade do século XX, 

fundamentando-se na tese original de Platão, Read explorou o conceito de Educação 

pela Arte no livro que foi a sua tese de doutoramento, «Education Through Art». Este 

teve uma influência incalculável quer na educação artística quer na educação em geral. 

No que diz respeito à tese de Platão, esta representava o Belo, o Lógico e o Perfeito. No 

entanto, para os seus diversos seguidores esta só seria exequível numa civilização 

perdida. Apenas Schiller apoiava esta teoria, acreditando também que na base da 

educação devia estar a Arte. Em contrapartida, Read, abalado com o final da segunda 

Guerra Mundial, já defendia que educar pela Arte era Educar para a Paz. Então, na sua 

tese, Read (1958, p. 21) defendeu que 

 

“o objetivo geral da educação é o de encorajar o desenvolvimento 

daquilo que é individual em cada ser humano, harmonizando 

simultaneamente a individualidade assim induzida com a unidade 

orgânica do grupo social a que o indivíduo pertence”. 

 

Segundo o mesmo, qualquer tipo de educação é uma prática social que tem como 

objetivo munir o indivíduo de competências suficientes para se adaptar a um sistema 

específico de normas e regulamentos sociais. Para além disto, Leontiev (2000) também 

considera que é indispensável o aperfeiçoamento de uma identidade social que consista 

na apropriação da experiência, de valores e de significados que são transmitidos através 

do sistema de ensino. Assim, a educação deve procurar promover a autorrealização dos 
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alunos e o seu desenvolvimento pessoal, ajudando-os a ampliar melhor o seu potencial. 

Admitindo esta reflexão, Reis (2003) salientou que seria mais relevante para o 

progresso do indivíduo implementar o primeiro objetivo do educador pela arte, que 

assenta na determinação do vínculo entre os modos de expressão e o temperamento da 

criança.  

Porém, Santos (1996) defende que as instituições de atendimento educativo 

formal e os seus profissionais de educação insistem em expandir o conhecimento 

científico dos seus educandos através do processo de memorização. Com isto, destroem 

o fomento do raciocínio, da iniciativa, da observação e, consequentemente, da 

curiosidade. Neste sentido, a Educação pela Arte vem colmatar esta lacuna, porque 

proporciona ao aluno a estruturação da sua personalidade em diferentes níveis, mais 

precisamente, cognitivo, físico, emocional ou espiritual.  

Robinson, em Ted Talks Portugugese (2008)
19

, vem reforçar esta ideia ao declarar 

que  

 

 

“a criatividade, hoje, é tão importante na educação quanto a 

alfabetização e de que devíamos tratá-la com a mesma importância 

(…) as crianças assumem riscos. Quando elas não sabem a resposta, 

arriscam. (…) Elas não têm medo de errar. (…) O que sabemos é que, 

se não estiver preparada para errar, nunca vai ter uma ideia original. E 

quando se tornam adultas, a maioria dessas crianças já perdeu essa 

capacidade”. 

 

A Arte deve ser utilizada para alargar a aprendizagem e tornar o ensino/educação 

mais criativo, livre e lúdico. O que entra em conformidade com a Teoria de Platão, que 

defendia que as lições deviam ser ministradas em forma de jogo às crianças para elas 

terem a oportunidade de desvendarem as suas verdadeiras aptidões. Sousa (2003a, pp. 

81-82) também refere este aspeto ao afirmar que a finalidade da Educação pela Arte não 

é ensinar conceitos artísticos, como a história, o artista, as técnicas, a forma de 

interpretar obras de arte, nem torná-los futuros artistas, mas sim 

 

“educar o sensível, tendo em vista a estimulação e enriquecimento 

racional, numa interacção benéfica entre o pensar, o sentir e o agir, 

                                                           
19

http://www.youtube.com/watch?v=yFi1mKnvs2w consultado em 07-05-2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=yFi1mKnvs2w
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dirigindo-se com especial interesse para os problemas que afectam a 

criança e o adolescente”.   

 

É nesta perspetiva que a educação estética manifesta um papel muito relevante, 

porque, tal como sustenta Levi-Leonido (2006) esta pode compreender todos os modos 

de expressão existentes, mais precisamente, verbal (literária e poética), musical ou 

auditiva, não se circunscrevendo apenas ao conceito fechado da Educação Artística 

(visual ou plástica). A educação estética é, portanto, uma educação para os sentidos, 

visto que a inteligência, a consciência e as ideias do homem resultam dos sentidos. 

Deste modo, os objetivos enumerados por Read (1982), para promover uma 

dimensão estética, variam desde a concessão de todas as maneiras de perceção e 

sensação, a coordenação das várias formas de perceção e sensação entre si e em relação 

ao meio envolvente e a expressão comunicável de sentimentos, da experiência mental e 

do pensamento correto. 

A aprendizagem através da educação estética é pertinente, pois tal como autor 

mencionado anteriormente (1982) releva, esta abordagem educa os sentidos em que se 

fundamentam a consciência, a inteligência e o raciocínio do indivíduo. Isto é, o ser 

humano só alcançará uma personalidade integrada se for capaz de relacionar estes 

sentidos de forma harmoniosa e usual com o meio envolvente.  

Segundo Sousa (2003a, pp. 71-72), a estética pode adotar três sentidos distintos, 

mais especificamente, o sentido sensorial
20

 que assenta na estimulação sensorial no ser 

humano, sentir com os sentidos físicos; o sentido emocional
21

, que resulta das emoções 

e sensações que se manifestam no inconsciente do indivíduo; e, por último, o sentido 

racional
22

, que deriva dum objeto de estudo científico, como por exemplo, a análise de 

obras de arte, em que se procura determinar leis que comandam a «harmonia estética».  

No seu artigo da Educação pela Arte, Levi-Leonido (2006) ainda acrescentou 

mais duas valências neste âmbito. A primeira designa-se por sentido transcendente, em 

que não é preciso que a obra de arte seja Bela, no entanto, esta tem de estimular a nível 

sentimental, moral e espiritual o Belo e o Bem. Já a segunda valência chama-se de sem 

sentido, porque se dirige ao conceito de estética utilizado no cabeleireiro, calista ou 

massagista. 

                                                           
20

 Denominação de Estética atribuída por Baumgartem, em 1759, partindo da palavra grega «Aisth». 
21

 Designação de Estética atribuída por Huisman, em 1988, que tinha origem noutra palavra grega 

«Aisthetike». 
22

 Definição de Estética apresentada nos dicionários e enciclopédias de Arte.  
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Neste seguimento, convém então questionar quais são os resultados esperados da 

Educação Estética. Leontiev (2000, p. 128) explica que, primeiramente, o que deve ser 

ensinado e desenvolvido na Educação Estética é a aptidão para compreender a Arte e a 

beleza em geral. Todavia, esta simples afirmação levanta muitos problemas, como por 

exemplo, chegar a uma definição do que é, efetivamente, a Arte. Isto acontece porque “a 

arte genuína tem uma natureza multifacetada”, ou seja, pode estabelecer uma relação de 

diversas maneiras e níveis com apenas uma pessoa ou com pessoas distintas. 

Recuando ao étimo da palavra Arte, Machado (1997, p. 323) declara que esta 

deriva do latim e o termo que lhe deu origem foi “arte-”, que significa “talento, saber, 

habilidade, arte (em sentido geral e moral); aquilo em que se aplica o talento; profissão, 

mister; arte, ciência; conhecimentos técnicos, teoria, corpo de doutrina, sistema, arte”. 

Por um lado, no Grande Dicionário da Língua Portuguesa (1981), o mesmo autor 

continua a referir que a Arte trata-se de uma estratégia ou orientações para concretizar 

uma determinada tarefa.  

Por outro, Read (1958, p. 49) demonstra algumas dificuldades em apresentar uma 

explicação clara e breve sobre este conceito. Ele começa por asseverar que a Arte 

pertence a um mecanismo orgânico do desenvolvimento no ser humano, tornando-se 

completamente divergente das atividades que não são reguladas por uma lei ou praxe e 

ornamentais. Posto isto, ele reformula a resposta anterior e diz que tudo aquilo que 

fazemos para satisfazer os nossos sentidos é o que se designa por Arte. Deste modo, a 

obra de arte é dotada de qualidades ou pormenores que cativam os nossos sentidos, 

permitindo-lhe, através de padrões precisos, criar uma espécie de hierarquia. Além 

disso, este autor ainda refere os dois objetivos fundamentais da Arte, nomeadamente, o 

princípio da forma e o princípio da invenção. O primeiro resulta “do mundo orgânico, e 

do aspecto objectivo universal de todas as obras de arte”, sendo uma função da 

perceção. Já o segundo é inato ao homem, porque o induz a inovar, de maneira 

prazerosa, símbolos, fantasias ou mitos. Isto é reconhecido universalmente através do 

princípio da forma e é uma função da criação. É de todo interessante sublinhar que 

“estas duas actividades mentais esgotam, no seu intercâmbio dialéctico, todos os 

aspectos psíquicos da aparência estética”.  

Na opinião de Marcuse (2007), a Arte esforça-se para compreender os indivíduos 

que são alienados, quer na sua existência quer na atuação funcional na sociedade, pelo 

mundo.  

Sousa (2003a), em vez de criar uma definição com o seu cunho pessoal (como se 
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verificou nos autores mencionados previamente), optou por confrontar as diversas 

conceções já existentes sobre este vocábulo, evidenciando ainda mais a dificuldade de 

encontrar um significado exato para a palavra Arte. Deste modo, ele inicia este percurso 

citando Abel Salazar e a sua afirmação que dita a impossibilidade de definir Arte, assim 

como a vida. Depois analisa a perspetiva de Sócrates, que o leva a concluir que o termo, 

aqui em questão, é uma maneira de expressar a beleza espiritual evidente no Belo. 

Então, por sua vez, refere que Platão também defendia a arte como o Belo Espiritual, ou 

seja, era algo que transcendia o homem. Posteriormente, afirma que Aristóteles tinha 

uma opinião completamente oposta, pois acreditava que ela era inata ao ser humano. 

Seguidamente, relata que os clássicos gregos ainda não utilizavam o termo «Arte», mas 

sim «Musiké» quando pretendiam referir-se concomitantemente à música, ao teatro, ao 

canto e à dança. Mais tarde, também indica o estudo do povo romano sobre esta matéria, 

pois eles relacionam a Arte com ideia de trabalho e de produção, como já foi 

mencionado antes através da investigação desta palavra no Dicionário Etimológico da 

Língua Portuguesa. Algum tempo depois, defende que, de modo idêntico a Platão e a S. 

Tomás de Aquino, também Leibniz, Hegel, Schelling e Hebart sustentaram que a arte 

está relacionada com o bem e com as virtudes morais, isto é, que permite ao homem 

evoluir espiritualmente. De seguida, destaca que, divergindo de Aristóteles, Hume dizia 

que a arte era como um sentimento que se manifestava de maneira diferente no espírito 

de cada indivíduo que contemplava a obra de arte. Ulteriormente, explanou que para 

Diderot o belo era exclusivamente racional. Depois, alegou que Kant aprofundou esta 

ideologia alegando que os requisitos da vida moral coincidem com o facto do juízo 

estético ser um pensamento reflexivo, que tem como finalidade o prazer pelo belo, 

sendo o gosto que julga esse prazer. Assim, a beleza artística identifica-se com a 

natural, dado que a arte bela é aquela que é semelhante à natureza. Ou seja, não é o 

objeto em si que satisfaz ou dá prazer ao indivíduo que aprecia uma obra de arte, mas 

sim a representação interna que este faz dele. Além disso, também mencionou que 

Schiller simplificou a diversas teorias existentes, dizendo apenas que o belo restringe-se 

a tudo o que é vida e que Schopenhauer alegou que a vida não é o apogeu de todas as 

coisas, mas sim a arte. Posteriormente, evidenciou que embora Nietzche concorde com 

Schiller e Kant, ele vai mais longe nesta perspetiva, pois não reconhece produtivo a 

invocação do belo e o princípio da arte pela arte. Deste modo, ele defende que a arte é a 

forma mais arrebatadora de vida, uma vez que esta compreende o que há de controverso 

e de trágico na vida. Em seguida, destacou que Gentile referiu que a arte só é objetiva 
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no pensamento, senão é um momento de subjetividade pura. Enquanto a expressão 

estética é o pensamento, a arte é ele próprio, em vez de ser apenas a sua expressão e 

que, segundo Croce, o termo aqui em discussão é fundamentalmente formado como um 

conjunto de imagens e sentimentos, o que significa que é uma perceção que estimula 

sentimentos diferentes. Entretanto, salientou que os Neo-empiristas compararam a 

estética e arte a um estudo, em que a primeira se inclina sobre as emoções e a segunda 

sobre a linguagem. Eles também discriminaram o significado cognitivo do significado 

emocional na obra de arte. E, por último, Sousa (2003a) faz referência a Heyl e à 

importância que este atribuiu ao significado artístico, porque mencionou que o conteúdo 

do objeto artístico e da forma é dependente do significado artístico.  

Neste ponto, Reis (2003, p. 28) também optou por reunir alguns exemplos citando 

Herbert Read, em vez de formular uma definição própria, entre os quais merecem 

destaque “a arte é a representação, a ciência a explicação da mesma realidade” e “toda a 

criança é um artista de qualquer tipo cujas capacidades, mesmo que insignificantes, 

devem ser encorajadas como contributo para a riqueza infinita de uma vida em comum”, 

uma vez que os outros já foram mencionados anteriormente. A mesma autora (2003, p. 

30) ainda entende que, contemporaneamente, o ato do artista e do artesão são 

discriminados pelo ato de criação. Por outras palavras,  

 

“o primeiro cria, na verdadeira acepção da palavra, inventando a sua 

própria maneira de dizer, de comunicar, fazer; o segundo repetirá com 

sensibilidade, gestos artísticos mas não autónomos. Na verdade o acto 

criativo pressupõe a não repetição”. 

 

Por conseguinte, Fróis, Marques e Gonçalves (2000) alegam que a Arte deve ter 

como intuito aperfeiçoar a sensibilidade e expandir a criatividade dos indivíduos. Isto é 

de tão modo relevante na Educação que possibilita o desenvolvimento cognitivo, afetivo 

e expressivo. Não obstante a Arte ter estas finalidades, a Educação pela Arte não tem 

como alvo gerar pequenos génios que criem obras de arte (com o objetivo de impingir 

uma competição no plano quase profissional), pois seria devastador para o progresso da 

criança, tal como Santos (1991) salienta na sua obra intitulada por Ensaios sobre 

Educação – I – A criança quem é?, dado que estimularia comportamentos egoístas e 

antissociais relacionados com o mal e com o negativismo, o que entraria em conflito 

com os princípios orientadores deste movimento, a educação não se deve basear na 
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repressão e na imposição pura e dura. Cruz, Valente e Charreu (1998) destacam ainda 

que as ideias-chave da Educação pela Arte assentam no facto de a Arte ser uma 

linguagem universal e que, consequentemente, em qualquer tipo de ensino, desempenha 

um papel de relevo; e ainda propicia o bem-estar entre os povos, o que mostra o carácter 

pedagógico e sociocultural deste movimento. 

Em relação ao mesmo tema, Reis (2003, p. 57) refere similarmente que “a 

aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos, objectivos da Educação e do 

Ensino, envolvem a percepção, a memória, a imaginação, a ilusão, as imagens, as 

sensações, o sentimento”. O que leva a concluir que se o professor procurar articular os 

conhecimentos da criança com as suas experiências ou situações vivenciadas vai induzir 

a ativação de mecanismos cerebrais que exercitam mais facilmente a memória. E, como 

consequência, o seu desenvolvimento cognitivo será mais aprimorado quanto mais 

enriquecedoras forem as suas experiências. Além da Educação pela Arte, também o 

jogo pode ser utilizado para proporcionar práticas palpáveis aos educandos. Portanto, 

Neto (1998, p. 162) reforça esta afirmação ao sustentar que é através do jogo que se 

“edificam as estruturas mentais e a flexibilidade do corpo”, acrescentando que este é 

fundamental na formação e estruturação do indivíduo, sendo responsável por transmitir 

a realidade exterior para o interior de cada ser, aliando, como evidenciou Piaget (1971, 

p. 216), o indivíduo com “as exigências da reciprocidade social”, através da assimilação 

lúdica. Em suma, tal como foi evidenciado por Levi-Leonido (2006, p. 11), “importa 

pois devolver o ensino à experimentação e à progressiva aprendizagem a partir de uma 

base teórica forte, mas com uma base prática bem mais consistente”, ou seja, é essencial 

colocar a criança no centro da aprendizagem educativa e tornar o professor o mediador, 

que conhece, respeita e orienta o processo educativo numa parceria permeada de afeto e 

respeito, que fomenta a confiança mútua e que ao mesmo tempo se revela um 

investigador que estimula a descoberta e curiosidade infantil. 
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CONCLUSÃO 

 

Como forma de conclusão, este capítulo teve a finalidade de elucidar e conduzir 

os leitores a uma reflexão mais profunda acerca d’As expressões artísticas no 1.º e 2.º 

CEB – uma abordagem interdisciplinar, ou seja, a temática em estudo. 

A investigação desenvolvida à volta deste assunto permitiu a aquisição de novos 

conhecimentos, bem como a consolidação de aprendizagens compiladas ao longo do 1.º 

e 2.º Ciclos de Estudos nesta área do ensino superior.  

Todavia, fica a perfeita consciência de que haveria muito mais para abordar sobre 

esta temática, pois as expressões artísticas no ensino português ainda possuem muitas 

lacunas que são necessárias explorar minuciosamente para as colmatar. 

Assim, para finalizar a componete teórica deste relatório destaca-se o facto da 

Educação pela Arte e das Expressões Artísticas estarem sujeitas a um processo contínuo 

de desmitificação através dos estudos desenvolvidos no âmbito da investigação 

científica e, consequentemente, ganharem cada vez mais relevância no sistema 

educativo português. 
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INTRODUÇÃO  

 

A educação é um direito transversal para todas as crianças, porém, sabe-se que 

atualmente ainda não há condições suficientes para que esta seja garantida de forma 

equitativa. Deste modo, para a educação aproximar-se da uniformidade no país inteiro 

tem de haver um agregado de leis que a regule, ou seja, tem de existir um conjunto de 

normas jurídicas construídas através de processos próprios do ato normativo que sejam 

implementadas por autoridades competentes para o efeito. Daqui surge a necessidade da 

existência deste capítulo, uma vez que, desde o início, o ensino anda umbilicalmente 

ligado à legislação. 

Assim, partir-se-á do conhecimento basilar da LBSE, para se fazer o 

enquadramento do tema apresentado através dos normativos legais em vigor. Também 

será feito um breve percurso pela legislação mais relevante para esta área do saber, 

como são exemplos o Plano Nacional de Educação Artística, o Decreto-Lei n.º 310/83 e 

o Decreto-Lei n.º 344/90.  

Posteriormente referir-se-ão às Expressões Artísticas referentes ao 1.º e 2.º CEB e 

apresentar-se-ão as suas divergências mais evidentes, uma vez que a própria 

organização do sistema educativo nestes dois ciclos também é completamente diferente. 

Em último lugar, serão explanadas as Atividades de Enriquecimento Curricular 

(AEC) no 1.º CEB, visto que de acordo com Araújo (2008,p. 127)  

 

“as actividades de enriquecimento curricular devem ser encorajadas 

(nos domínios da educação física e desporto, das artes, das tecnologias 

e da experimentação científica) uma vez que o currículo não se esgota 

nas componentes obrigatórias”.  

 

E no futuro também poderão ser uma saída profissional para os discentes que 

finalizem o Mestrado em Ensino do 1.º e 2.º CEB. 
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1. ORGANIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO 

 

 

A LBSE, também denominada por Lei n.º 46/86 de 14 de outubro, “estabelece o 

quadro geral do sistema educativo” (Art. 1.º, 1.) e reconheceu em Portugal, pela 

primeira vez, uma formação de valores estéticos na integração curricular. Isto está 

evidente na alínea b do 3.º Art., pois este sublinha que o sistema educativo deve  

 

“contribuir para a realização do educando, através do pleno 

desenvolvimento da personalidade, da formação do carácter e da 

cidadania, preparando-o para uma reflexão consciente sobre os valores 

espirituais, estéticos, morais e cívicos e proporcionando-lhe um 

equilibrado desenvolvimento físico” (Art. 3.º, b)). 

  

Posteriormente, a LBSE reitera novamente este assunto ao assegurar que  

 

“a organização curricular da educação escolar terá em conta a 

promoção de uma equilibrada harmonia, nos planos horizontal e 

vertical, entre os níveis de desenvolvimento físico e motor, cognitivo, 

afectivo, estético, social e moral dos alunos” (Art. 47.º, 1.).  

 

De acordo com o Art. 4.º, o sistema educativo português compreende quatro 

níveis de escolaridade, mais exatamente, a Educação Pré-Escolar, o Ensino Básico, o 

Ensino Secundário e o Ensino Superior. Porém, considerando o tema deste relatório será 

feita apenas uma abordagem ao segundo nível de escolaridade, nomeadamente, o 1.º e o 

2.º CEB. 

Deste modo, o Ensino Básico, como é salientado no Art. 6.º, é universal, 

obrigatório e gratuito, sendo a faixa etária das crianças compreendida entre os seis e os 

quinze anos. Este nível de ensino tem como objetivo geral na expressão artística  

 

“proporcionar o desenvolvimento físico e motor, valorizar as 

actividades manuais e promover a Educação Artística, de modo a 
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sensibilizar para as diversas formas de expressão estética, detectando e 

estimulando aptidões nesses domínios” (Art. 7.º, c)). 

 

Já no que diz respeito aos objetivos específicos de cada ciclo, são salientadas as 

seguintes peculiaridades: “para o 1.º Ciclo, o desenvolvimento (…) das expressões 

plástica, dramática, musical e motora” (…) e “para o 2.º Ciclo, a formação humanística, 

artística, física” (Art. 8.º, 3., a) e b)). 

Importa salientar que de acordo com o Art. 8.º, a organização do Ensino Básico é 

diferente da Educação Pré-Escolar, pois este está organizado em três Ciclos distintos e 

sequenciais, correspondendo o 1.º a quatro anos, o 2.º a dois anos e o 3.º a três anos. Em 

que, considerando o tema deste relatório com feição dissertativa, 

 

“no 1.º ciclo, o ensino é globalizante, da responsabilidade de um 

professor único, que pode ser coadjuvado em áreas especializadas; No 

2º ciclo, o ensino organiza-se por áreas interdisciplinares de formação 

básica e desenvolve-se predominantemente em regime de professor 

por área”.  

 

Para consagrar os objetivos que estão patentes na LBSE, para este nível de ensino, 

surgiu o Decreto-Lei n.º 6/2001 de 18 de janeiro
23

, que visa  

 

“a garantia de uma educação de base para todos, entendendo-a como 

início de um processo de educação e formação ao longo da vida, 

objectivo que implica conceder uma particular atenção às situações de 

exclusão e desenvolver um trabalho de clarificação de exigências 

quanto às aprendizagens cruciais e aos modos como as mesmas se 

processam”. 

 

No Art. 3.º deste Decreto-Lei é apresentada a organização curricular do Ensino 

Básico que considera a Educação para a cidadania uma componente transversal a todas 

                                                           
23

 http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/015A00/02580265.PDF consultado em 13-06-2012. 

 

http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/015A00/02580265.PDF
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as áreas curriculares. Dentro desta, ainda é feita uma divisão entre as diferentes 

componentes do currículo, designadamente, as áreas curriculares disciplinares e a 

formação pessoal e social. 

No que diz respeito à organização curricular do 1.º CEB, nas áreas curriculares 

disciplinares estão inseridas a Língua Portuguesa, a Matemática, o Estudo do Meio e as 

Expressões Artísticas e Físico-motoras. Porém, na nota de rodapé (c), visível na 

Formação pessoal e social, as estruturas pedagógicas dos Agrupamentos (Conselho 

Pedagógico, em consenso com todos os Departamentos Curriculares) podem ainda criar 

atividades de carácter facultativo, pois nos termos do Art. 9.º 

 

“as escolas, no desenvolvimento do seu projecto educativo, devem 

proporcionar aos alunos actividades de enriquecimento do currículo, 

de carácter facultativo e de natureza eminentemente lúdica e cultural, 

incidindo, nomeadamente, nos domínios desportivo, artístico, 

científico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, de 

solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia na educação”. 

 

Continuando no 1.º CEB, o Despacho n.º 19 575/2006
24

 veio discriminar que 

“vinte e cinco horas lectivas de trabalho semanal sejam orientadas para o reforço dos 

saberes básicos e para o desenvolvimento das competências essenciais nas áreas de 

Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio”. Os tempos mínimos impostos pelo 

Ministério da Educação para a concretização do programa do 1.º CEB variam, mas para 

a área das expressões e para restantes áreas curriculares (excluindo a Língua 

Portuguesa, a Matemática e o Estudo do Meio) o professor possui “cinco horas lectivas 

de trabalho semanal”. Por último, interessa esclarecer que estes tempos letivos devem 

ser distribuídos, ao longo da semana, de forma equilibrada.  

Já no que se refere ao 2.º CEB, é o Decreto-Lei n.º 94/2011 de 3 de agosto
25

 que 

regula a organização curricular deste Ciclo. As áreas curriculares disciplinares 

encontram-se divididas em quatro grandes categorias: línguas e estudos sociais, 

Matemática e Ciências, Educação Artística e Tecnológica e Educação Física. Indo 

diretamente ao encontro do mote do relatório aqui em questão, interessa focar a atenção 
                                                           
24

http://legislacao.min-edu.pt/np4/np3content/?newsId=1252&fileName=despacho_19575_2006.pdf 

consultado em 13-06-2012.  
25

 http://dre.pt/pdf1sdip/2011/08/14800/0414204150.pdf consultado em 13-06-2012. 

http://legislacao.min-edu.pt/np4/np3content/?newsId=1252&fileName=despacho_19575_2006.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/08/14800/0414204150.pdf
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na Educação Física e na Educação Artística e Tecnológica. Relativamente à primeira, 

estão deliberados três blocos de 45 minutos e um bloco e meio de 90 minutos, por ano 

de escolaridade. Em relação à segunda, são-lhe destinadas seis blocos de 45 minutos e 

três blocos de 90 minutos, por ano de escolaridade, uma vez que é composta por duas 

disciplinas: Educação Visual e Tecnológica (em que a lecionação fica a cargo de dois 

professores) e Educação Musical. Quanto à nota de rodapé (g), percetível na Formação 

pessoal e social, permite também a criação de atividades de carácter facultativo, tal 

como acontece no 1.º CEB, respeitando o mesmo Art. 9.º, do Decreto-Lei n.º 6/2001 de 

18 de janeiro. 
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2. PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 

O projeto Plano Nacional de Educação Artística (PNEA)
26

 ambiciona ser uma 

contribuição para o desenvolvimento científico desta área, bem como a procura de 

soluções para os diversos problemas que andam articulados com este tipo de ensino. A 

resolução deles passará por decisões tomadas a curto, médio e longo prazo, através das 

avaliações recolhidas dos mais diversificados quadrantes e depois do ensino articulado 

atingir a sua configuração concludente.  

O PNEA (1979, p. 55) compreende princípios distintos, que variam desde a  

 

“atribuição do estatuto universitário ao ensino artístico superior de 

longa duração; a aplicação do princípio da regionalização ao ensino 

superior de curta duração e ao ensino secundário, designadamente na 

parte terminal; e a adopção oficial da educação pela arte no sistema 

educativo português”.  

 

O que importa destacar neste relatório com feição dissertativa, tendo em conta os 

níveis de ensino a que se destina, é o último princípio. Deste modo, o sistema educativo 

português passa a valorizar e a consagrar o movimento de Educação pela Arte, devido à 

sua livre expressão estética e apesar de este ainda não estar perfeitamente definido e 

estruturado. Isto demonstra a contínua evolução pedagógica e o caráter experimental da 

Educação pela Arte em Portugal, que devido a diversas limitações de ordem interna 

determinou este movimento somente até ao nível do ensino elementar ou básico.  

Ao citar Herbert Read, o PNEA aqui em questão (1979, p. 57) acredita que todas 

as pessoas nascem artistas e procura impedir que os cidadãos se tornem insensíveis 

provenientes duma sociedade que  

 

“nos deforma “fisicamente” durante o processo de educação, de modo 

que os nossos corpos não se possam exprimir por meio do movimento 

e sons naturais, ou “psiquicamente” porque nos vemos obrigados a 

aceitar um conceito social de normalidade que exclui a livre expressão 

                                                           
26

 https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcHJvdGVkdGVh 

dHJvfGd4OjdhYWJlMjFkNWI3ZjIzZjY consultado em 15-06-2012. 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcHJvdGVkdGVh%20dHJvfGd4OjdhYWJlMjFkNWI3ZjIzZjY
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcHJvdGVkdGVh%20dHJvfGd4OjdhYWJlMjFkNWI3ZjIzZjY
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dos impulsos estéticos”. 

A educação artística tem um papel proeminente a desempenhar na democracia 

cultural, uma vez que a partir dela, tal como revela o PNEA (1979, p. 8), pretende-se 

 

 “desenvolver, ao nível do indivíduo, a criatividade, a imaginação, a 

sensibilidade e, ao nível da sociedade, a não passividade, a 

participação, a convergência dos interesses do homem e dos grupos 

sociais, a coexistência harmoniosa destes, a multiplicidade das 

expressões e das práticas culturais”. 

 

Assim, o propósito da educação artística, de acordo com o PNEA (1979, p. 9), 

deve ser, por um lado, “a formação do homem, do homem pleno, a quem é facultada a 

possibilidade de desenvolver todas as suas potencialidades” e, por outro lado, “a 

formação do artista, tal como este actualmente se define”.  

Outro objetivo do PNEA (1979, p. 57) parte do ideal de Franz Cizek que sustenta 

que a arte infantil deve “deixar as crianças crescerem, desenvolverem-se e 

amadurecerem”, colaborando no segundo grande objetivo da educação artística que 

assenta na formação de bons professores de ensino artístico e artistas profissionais 

competentes.  

Na visão do PNEA (1979, p. 9), tudo o que foi mencionado anteriormente teve 

como consequência a introdução de uma nova dimensão na educação geral de Portugal 

desde a educação pré-escolar, a educação artística. Por isso é que Delfim Santos foi 

citado por referir que é necessário uma “remodelação do nosso ensino em termos de 

respeito pela evolução estética da criança e sua significação para o ensino escolar, isto é, 

da correlação entre a sensibilidade, a inteligência e a imaginação”. 

Para dar resposta a esta lacuna, foram criadas as escolas de ensino artístico 

integrado, que são escolas que beneficiam os alunos que manifestam acentuada vocação 

artística, e estas baseiam-se na diminuição de tempos horários de algumas disciplinas e 

na supressão de outras, que são substituídas por disciplinas ou tempos de estudo 

artístico. 

Como é salientado no PNEA, o ensino artístico integrado envolve modificações 

dos programas e requer um empenho peculiar por parte dos docentes, porém detém 
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muitas vantagens que sublinham a importância da sua presença no ensino, visto que 

eleva os níveis de concentração e aproveitamento nas disciplinas artísticas, cria uma 

maior motivação para os alunos nas outras disciplinas, e proporciona-lhes uma melhor 

preparação geral e uma visão dos problemas artístico-culturais mais integral.  

Quando é impossível ou inviável criar estas escolas, o PNEA (1979, p. 37) diz que 

dever-se-ão criar cursos artísticos integrados em instituições de ensino curricular 

normal.  

 

“Esta solução tem a vantagem de não isolar os alunos dotados para as 

artes dos que não o são e permite a transferência para os cursos 

normais, sem mudança de escola, daqueles alunos que porventura 

falhem ou não queiram continuar os cursos artísticos e possibilita a 

recuperação de alguns jovens que eventualmente possam ainda 

transitar para os cursos artísticos e se para tal revelarem disposições”. 

 

É evidente que esta solução é difícil de colocar em prática e envolve, de igual 

modo, muitos encargos, já que obriga a existência de instalações apropriadas para o 

ensino, o estudo e a prática das artes, a adaptação dos horários escolares e uma 

contratação diferente de professores das áreas artísticas, que podem ficar com horários 

incompletos numa mesma escola. Todavia, esta alternativa é possível, válida e 

extremamente recomendável. 

É no 1.º CEB que se deve efetuar uma identificação precoce de crianças com 

predisposição e gosto pelas artes e as que revelassem talentos para as artes seriam 

conduzidas para cursos ou escolas em que essas aptidões pudessem ser desenvolvidas. 

Desta maneira, cabe aos professores do 1.º CEB possuir os conhecimentos fundamentais 

para poderem sinalizar este tipo de alunos e quando isto não for possível os alunos 

deverão ser encaminhados para professores especializados na determinada área artística. 

Isto será mais tarde reforçado no Decreto-Lei n.º 344/90 que regulamenta a Educação 

Artística, mais especificamente, na alínea e) do Art. 2.º.  
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3. DECRETO-LEI N.º 310/83 

 

A instabilidade política instaurada após o 25 de abril de 1974 veio afetar 

profundamente todo o sistema educativo. A sucessão de políticas e de reformas 

abalaram o ensino e o ministro da educação Vítor Crespo acabou por suspender o curso 

de Professores de Educação pela Arte que foi definitivamente encerrado pelo Decreto-

Lei n.º 310/83. 

Ao homologar o Decreto-Lei n.º 310/83 de 1 de julho
27

 o Ministério das Finanças 

e do Plano da Educação e da Reforma Administrativa procurou estruturar o ensino 

tendo em consideração as diversas artes, tais como, a música, a dança, o teatro e o 

cinema. Este tipo de ensino, que tem sido ministrado pelo Conservatório Nacional e 

escolas afins, tem como finalidade formar profissionalmente os respetivos artistas. 

No entanto, este diploma não tem como objetivo comtemplar a educação artística 

que deve estar ao alcance de todos nos domínios da música e do movimento e drama, 

porque a sua definição, quer nos ensinos básicos quer no ensino secundário, localiza-se 

no âmbito mais geral dos planos de estudos e programas. 

O Conservatório Nacional tentou agregar o ensino artístico ao ensino geral do 

mesmo nível e também ambicionou integrar na mesma instituição de ensino diversas 

artes, proporcionando assim aos alunos os cursos de Música, de Teatro, de Dança, de 

Cinema e de Educação pela Arte como oferta educativa. Contudo, não obstante aos 

resultados positivos, muitos foram os entraves ao longo desta experiência,  

 

“entre aos quais se contam a insuficiência de instalações e as 

dificuldades de gestão conjunta de uma instituição com estruturas 

administrativa e pedagogicamente inadequadas. A situação de pessoal 

docente, (…) as dificuldades de articulação com o ensino geral”. 

 

Estes problemas, de longa duração, têm deteriorado o ensino e repelido 

professores e alunos dele, pois como estas atividades assumiam um caráter secundário, 

o seu regime de frequência tinha de ser, muitas vezes, em acumulação com as outras 

disciplinas, impedindo uma absoluta dedicação e um verdadeiro profissionalismo. 

                                                           
27

 http://www.dre.pt/pdf1s/1983/07/14900/23872395.pdf consultado em 19-07-2012. 

http://www.dre.pt/pdf1s/1983/07/14900/23872395.pdf
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De um modo geral, a solução encontrada para a reorganização do ensino da 

música, da dança, do teatro e do cinema, e, consequentemente, para a adaptação dos 

correspondentes estabelecimentos públicos de ensino, de acordo com o ponto 5 deste 

Decreto-Lei, subjaz os seguintes preceitos: 

 

“inserção no esquema geral em vigor para os diferentes níveis de 

ensino; criação de áreas vocacionais da música e da dança integradas 

no ensino geral preparatório e secundário; Integração no ensino 

superior politécnico do ensino profissional, ao maia alto nível técnico 

e artístico”. 

 

Atendendo o ponto 9 do Decreto-Lei n.º 310/83, dos cursos ministrados no 

Conservatório Nacional há um que não se encaixa na presente reestruturação devido à 

sua natureza, uma vez que se trata de um “curso de Educação pela Arte, cujo objectivo 

não é a formação de artistas, mas de professores, nomeadamente para o ensino básico, 

pelo que deverá vir a enquadrar-se nas futuras escolas superiores de educação”. Os 

docentes, bem como os restantes profissionais de educação, responsáveis pelo 

funcionamento deste curso, até ao seu futuro enquadramento, a Direcção-Geral do 

Ensino Superior pode distribuir-lhes tarefas que melhor se adequem às qualificações 

que possuem, ficando com a sua situação consolidada no quadro transitório. No fundo, 

este Decreto-lei vem suprimir a Escola de Educação pela Arte.  
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4. DECRETO-LEI N.º 344/90 

 

Em relação à maioria dos países europeus, Portugal disponibiliza uma educação 

artística reconhecidamente insuficiente. Como já foi referido anteriormente, no Decreto-

Lei n.º 310/83 de 1 de julho, os fatores que contribuíram para explicar este estado das 

coisas variam desde a complexidade própria desta área da educação, a dificuldade que 

existe em inseri-la e articula-la no sistema geral de ensino, a especificidade deste 

domínio e a exigência constante de meios adequados (infraestruturas e equipamentos. 

Para contornar todos estes obstáculos foi necessário criar responsabilidades 

governativas urgentes num extenso domínio que contemplasse desde a formação geral 

até à formação profissional especializada, quer de artistas quer de investigadores, para 

implementar “uma política sistematizada de enquadramento, apoio, estímulo e inovação, 

bem como de desenvolvimento da investigação no domínio das ciências das artes e do 

estudo científico das diversas actividades artísticas”. 

Deste modo, o Decreto-Lei n.º 344/90 de 2 de novembro, desenvolvendo os 

princípios evidentes na Lei n.º 46/86 de 14 de outubro (LBSE), vem reestruturar de 

forma global e completa todo o sistema, através de uma construção progressiva de um 

novo sistema articulado, que compreenderá todas as modalidades da educação artística, 

nomeadamente, a música, a dança, o teatro, o cinema, o audiovisual e as artes plásticas.  

O Governo considera que a educação artística tem de ser parte integrante e 

indispensável do aluno, para que este tenha uma formação integral e equilibrada, 

independentemente do futuro profissional selecionado. Assim, os principais objetivos 

desta reforma educativa passam pela formação estética e pela educação da sensibilidade. 

Para cumprir estas finalidades o Decreto-Lei que regulamenta a Educação 

Artística discriminou no Art. 2.º os seguintes objetivos para a educação artística: 

 

“a) Estimular e desenvolver as diferentes formas de comunicação e 

expressão artística, bem como a imaginação criativa, integrando-as de 

forma a assegurar um desenvolvimento sensorial, motor e afectivo 

equilibrado; 

b) Promover o conhecimento das diversas linguagens artísticas e 

proporcionar um conjunto variado de experiências nestas áreas, de 
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modo a estender o âmbito da formação global; 

c) Educar a sensibilidade estética e desenvolver a capacidade crítica; 

d) Fomentar práticas artísticas individuais e de grupo, visando a 

compreensão das suas linguagens e o estímulo à criatividade, bem 

como o apoio à ocupação criativa de tempos livres com actividades de 

natureza artística; 

e) Detectar aptidões específicas em alguma área artística; 

f) Proporcionar formação artística especializada, a nível vocacional e 

profissional, destinada, designadamente, a executantes, criadores e 

profissionais dos ramos artísticos, por forma a permitir a obtenção de 

elevado nível técnico, artístico e cultural; 

g) Desenvolver o ensino e a investigação nas áreas das diferentes 

ciências das artes; 

h) Formar docentes para todos os ramos e graus do ensino artístico, 

bem como animadores culturais, críticos, gestores e promotores 

artísticos”. 

 

A educação artística manifesta-se geralmente em todos os níveis de ensino como 

membro da formação geral dos alunos. Esta processa-se pelas seguintes vias: educação 

artística genérica, educação artística vocacional, educação artística em modalidades 

especiais e educação artística extra-escolar, porém, considerando o tema deste relatório 

com feição dissertativa, apenas será focada a educação artística genérica, uma vez que 

de acordo com o Art. 7.º da Secção I  

 

“entende-se por educação artística genérica a que se destina a todos os 

cidadãos, independentemente das suas aptidões ou talentos específicos 

nalguma área, sendo considerada parte integrante indispensável da 

educação geral”. 

 

Esta via de educação artística pode ser ministrada quer no ensino básico, em 

escolas de ensino regular, quer nos outros níveis de educação, em virtude da sua 

lecionação nos 1.º e 2.º CEB ser parte integrante do currículo do ensino regular.  
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No que diz respeito aos docentes, no 1.º CEB, atendendo ao Art. 10.º, a educação 

artística genérica é assegurada pelos professores do ensino regular, pois estes possuem 

também uma formação em Educação pela Arte. Estes podem procurar cooperação com 

os encarregados de educação ou então reforçar este ensino com docentes especializados, 

nas escolas de ensino básico regular providas de condições para o efeito; já no 2.º CEB 

a educação artística genérica é assegurada por docentes especializados, respetivamente 

por área e por disciplina. 

De acordo com o Art. 36.º, a definição da rede escolar relacionada com a 

educação artística é concretizada tendo em atenção: 

 

“a) A necessidade da educação artística; 

b) As possibilidades do País, consideradas, nomeadamente, em termos 

regionais; 

c) O melhor aproveitamento dos recursos existentes, a nível público 

ou a nível privado, nomeadamente através da celebração de protocolos 

ou acordos entre escolas tendo em vista o ensino artístico articulado; 

d) A possibilidade de fusão de escolas já existentes; 

e) A possibilidade de criação de novas escolas”. 

 

Quando o ensino integrado é ministrado em regime articulado, isto é, executado 

em escolas diferentes, tem de haver a cooperação de uma escola artística especializada, 

pública, particular ou cooperativa, que seja responsável por lecionar unicamente as 

modalidades específicas da educação artística aos alunos de escolas distintas do ensino 

regular. Este ensino deve ser realizado onde se patenteie desejável, tendo em 

consideração “o melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos existentes, e 

deve resultar da realização de acordos ou protocolos a celebrar entre as escolas 

intervenientes”.  

O crescimento de uma política articulada de instalações e equipamentos artísticos 

é da responsabilidade do Ministério da Educação, auxiliado pelas autarquias locais e 

pelo departamento governamental, que é encarregado pela área da cultural. Este 

desenvolvimento deve ter por norma critérios estabelecidos nas necessidades globais 

identificadas, de maneira a garantir a promoção completa e harmoniosa do progresso da 
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educação artística e da descentralização cultural. Para tal efeito, segundo o ponto 3 do 

Art. 39.º deste Decreto-Lei, “podem ser celebrados acordos, contratos-programa e 

protocolos com entidades públicas ou privadas”. 

Em suma, importa inferir que é uma mais-valia os estabelecimentos educativos 

investirem na educação artística, uma vez que o estado defere um apoio especial às 

instituições de ensino básico que valorizem, desenvolvam e reforcem esta educação, 

sem lesarem as exigências curriculares gerais. E, para além disso, quando esta prática 

artística se manifesta ao mais alto nível, baseando-se em propósitos educativos e no 

aperfeiçoamento das aptidões extraordinárias dos alunos, pode igualmente ser objeto de 

proteção e regulamentação especial. 
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5. AS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS NO ENSINO 

 

 Santos (1999) e Santos (1989) acreditam que as atividades de expressão e 

educação artística cooperam de forma peculiar para o desenvolvimento da perceção, da 

sensibilidade, da imaginação e da criatividade, já que a prática artística ajuda a criança a 

compreender-se, a humanizar-se e a socializar-se com o mundo que a rodeia, isto é, 

aprende a conhecer-se e a conhecer os outros, admitindo e respeitando a individualidade 

de cada um e a maneira própria de como se exprimem considerando as suas ideologias, 

sentimentos e pretensões. 

Admitindo esta reflexão, Sousa (2003a, p. 63) é apologista de que tanto as áreas 

integrantes da Educação artística como as outras disciplinas “tenham a mesma 

ponderação, haja equilíbrio e não preferências ou predominâncias, concorrendo em 

igualdade de circunstâncias para proporcionar aos alunos uma equilibrada formação 

cultural geral, homogénea e congruente”, uma vez que só num ambiente de liberdade a 

criança se tornará um ser ativo, participativo e dinâmico.   

Para isto acontecer, Best (1996, p. 9) reconhece que  

 

“não há nenhum substituto para um professor sinceramente 

empenhado e de alta qualidade; se for dado a tais professores o imenso 

potencial arte na educação, ainda que muitas vezes mal-entendido e 

subvalorizado, apesar da existência de bons professores”.  

 

Então, é urgente proceder à devida formação dos docentes da educação artística, 

atendendo ao desenvolvimento da inteligência, da criatividade, da responsabilidade, da 

sociabilidade e dos valores na criança, com a finalidade de aperfeiçoar a sua 

personalidade e o seu carácter.  

É neste sentido que Greene (1999, p. 184) aponta a perspetiva construtivista da 

aprendizagem, expondo os tipos de aprendizagem que se procuram nas artes, 

nomeadamente, “activos, reflexivos e interpretativos”. Para além disto, ele (1999, p. 

185) também refere que esta aprendizagem assimila vários aspetos de estruturação de 

sentido, dado que “no campo das artes (…), a aprendizagem faz-se com muito mais 

sucesso em ambientes onde existe intercâmbio e descoberta partilhadas”, permitindo ao 
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aluno retirar desta interação um pensamento ou uma conceção do que cada um 

perceciona, sente ou deseja conhecer.  

De uma maneira geral, a educação artística no ensino visa facilitar a 

exteriorização, a linguagem, a formação e o aperfeiçoamento do ser humano, ajudando 

o aluno a construir as condições necessárias para ultrapassar ou anular as dificuldades 

que possam surgir na sua vida.  

 

5.1. AS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

Tal como salienta Santos (1999), no 1.º CEB a criança encontra-se no momento 

mais oportuno da sua vida para tornar a sua expressão mais espontânea, ser mais 

criativa e ter uma maior recetividade às atividades de aquisições instrumentais, 

transformando esta faixa etária na fase essencial para a criação de ambientes propícios e 

adequados à invenção e à expressão da criança. 

Neste sentido, o Ministério da Educação (2006, p. 23) assegura que  

 

“os programas propostos para o 1.º Ciclo implicam que o 

desenvolvimento da educação escolar, ao longo das idades abrangidas, 

constitua uma oportunidade para que os alunos realizem experiências 

de aprendizagem activas, significativas, diversificadas, integradas e 

socializadoras que garantam, efectivamente, o direito ao sucesso 

escolar de cada aluno”. 

 

Deste modo, Sousa (2003c, p. 20) refere que o objetivo da educação artística no 

1.º CEB consiste em proporcionar à criança um meio artístico favorável para o 

desenvolvimento de uma personalidade equilibrada e que, associado com todas as 

outras áreas educativas, contribua para o seu enriquecimento pessoal, social e cultural. 

Isto é, as finalidades das artes na educação não exigem que o aluno se torne um artista, 

mas garantem ao educando a “satisfação de necessidades (instintivas, emocionais, 

sentimentais) e o desenvolvimento de capacidades (perceção, atenção, memória, 

cognição, criação)”. 
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De acordo com o Ministério da Educação (2006) a educação artística no 1.º CEB 

desenvolve-se em quatro grandes áreas, designadamente, Expressão e Educação: Físico-

Motora, Musical, Dramática e Plástica.  

Relativamente à Expressão e Educação Físico-Motora (EEFM), o mesmo 

departamento (2006, p. 35) determina que até ao desfecho do 1.º Ciclo encontram-se os 

períodos mais vulneráveis para a aquisição das qualidades físicas e das aprendizagens 

psicomotoras elementares. A inexistência de exercícios e jogos direcionados para a 

motricidade origina dificuldades ou falhas insupríveis. Para além disto, o 

desenvolvimento físico da criança contribui para que os estágios qualitativos sejam 

logrados e antecedam o desenvolvimento cognitivo e social.  

 

“Assim, a actividade física educativa oferece aos alunos experiências 

concretas, necessárias às abstracções e operações cognitivas inscritas 

nos programas de outras áreas, preparando os alunos para a sua 

abordagem ou aplicação. Estas evidências justificam a importância 

crucial desta área, no 1.º Ciclo, como componente inalienável da 

educação”. 

 

Através do conteúdo deste programa são asseguradas as condições necessárias 

para o desenvolvimento social da criança, especialmente pelas atividades que 

promovem a interação com os colegas, intrínsecas às situações peculiares acionadas 

pela Educação Física e pelos processos de aprendizagem que lhe correspondem. 

Do mesmo modo, a concretização deste programa propicia à criança um espaço 

diferente do da sala de aula que pode beneficiar a sua adaptação ao contexto escolar. A 

harmonia estabelecida por estas experiências escolares torna o ensino e a escola mais 

apetecíveis, uma vez que o ritmo e o estilo destas atividades são semelhantes ao que é 

vivenciado pelos educandos na própria da infância.  

Atendendo o Ministério da Educação (2006, p. 36), entre o programa e a prática 

pedagógica deverá existir uma relação que interessa ressaltar, visto que estes programas 

foram criados para serem uma referência geral para os docentes com a finalidade de 

garantirem a coordenação e coerência da atividade dos discentes nos anos subsequentes 

e entre diferentes turmas e escolas. Neles também deve estar incluída autonomia 
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suficiente “para admitir outras possibilidades e alternativas, «por dentro e para além» 

das orientações que estabelecem”. 

O professor, quando seleciona e organiza as atividades para a turma, deve 

promover o currículo real respeitando as especificidades da dinâmica social do grupo de 

alunos, as aptidões e os interesses dos discentes de acordo com as finalidades e com os 

recursos concedidos a cada instituição de ensino para concretizar os objetivos. 

Para corresponder às necessidades do desenvolvimento multilateral nas crianças, o 

currículo real deve comtemplar o prosseguimento e a regularidade de atividade física 

ajustada aos alunos e pedagogicamente guiada pelo docente desta área. Assim, como a 

entidade prévia (2006, p. 36) salienta na Organização Curricular e Programas – Ensino 

Básico – 1.º Ciclo,  

 

“o programa desenha um «continuum» de desenvolvimento pessoal, 

através das experiências (actividades do aluno) que estão indicadas 

pelos seus efeitos desejáveis (objectivos).  

Estes efeitos ou benefícios desta área estão explicitados sinteticamente 

em capacidades gerais, visadas num conjunto dos quatro anos 

(objectivos gerais da E. E. F. M.), coerentes com as finalidades da E. 

F. de todo o ensino básico. Essas capacidades encontram-se 

especificadas a seguir, em objectivos mais concretos, «situados» num 

(ou vários) anos de curso, expressando, em termos de habilidades, as 

competências das crianças (nas matérias selecionadas), características 

daquelas capacidades”. 

 

Por conseguinte, este programa permite aos docentes determinar as competências 

psicomotoras fundamentais, nos conteúdos de cada uma das sete áreas (Perícias e 

Manipulações, Deslocamentos e Equilíbrios, Ginástica, Jogos, Patinagem, Atividades 

Rítmicas Expressivas e Percursos na natureza) da EEFM numa evolução coerente e 

flexível desde o 1.º até 4.º ano. O facto de admitirem vários modos de desempenho e 

aperfeiçoamento, estas competências ficam ao alcance de todas as crianças.  

Desta maneira, o Ministério da Educação (2006, p. 36) afirma que é conveniente 

esclarecer as principais características das áreas enumeradas precedentemente. Logo,  
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“em Deslocamentos e Equilíbrios e Perícias e Manipulações (1.º e 2.º 

anos) encontram-se competências representativas das acções motoras 

fundamentais, cujo domínio permite à criança desta idade estruturar a 

sua disponibilidade de adaptação aos principais tipos de actividade 

física. Esta melhoria das qualidades perceptivomotoras não só culmina 

uma etapa do desenvolvimento da criança como constitui a base 

necessária, no momento oportuno, para aprendizagens mais 

complexas, indicadas pelos objectivos dos anos seguintes”. 

 

Já no que diz respeito à Ginástica, o autor supracitado (2006, p. 47) ambiciona 

que se incrementem a partir do 3.º ano de escolaridade os seguintes objetivos: “realizar 

habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo e em aparelhos, 

encadeando e ou combinando as acções com fluidez e harmonia de movimento”. 

A inclusão da área denominada por Jogos, segundo o Ministério da Educação 

(2006, p. 37), visa promover um variado leque de experiências que devem possuir  

 

“um carácter lúdico, numa atitude e ambiente pedagógico de 

exploração e descoberta de novas possibilidades de ser e realizar(-se). 

Neste entendimento, reconhecem-se na actividade lúdica das crianças 

determinadas formas típicas da infância (ou introduzidas pelo 

professor, preparatórias das etapas seguintes de desenvolvimento)”.  

 

No que concerne aos objetivos estipulados pelo autor supramencionado (2006, p. 

55) para a Patinagem (especificamente no 3.º e 4.º anos), estes assentam no “patinar 

com equilíbrio e segurança, ajustando as suas acções para orientar o seu deslocamento 

com intencionalidade e oportunidade na realização de percursos variados”.  

Para as Atividades Rítmicas Expressivas (Dança) o Ministério da Educação 

(2006, p. 57) determinou que se deveriam “combinar deslocamentos, movimentos não 

locomotores e equilíbrios adequados à expressão de motivos ou temas combinados com 

os colegas e professor, de acordo com a estrutura rítmica e melodia de composições 

musicais”. 
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Relativamente aos Percursos na Natureza, o departamento anterior (2006, p. 59) 

evidência que estes procuram “escolher e realizar habilidades apropriadas em percursos 

na natureza, de acordo com as características do terreno e os sinais de orientação, 

colaborando com os colegas e respeitando as regras de segurança e preservação do 

ambiente”. 

Por último, a Natação é apresentada como um programa opcional e o Ministério 

da Educação reconheceu que não seria possível assegurar, a médio prazo, os meios 

essenciais na maioria das instituições escolares. Portanto, nas turmas ou escolas em que 

esta atividade seja exequível, recomenda-se que lhe seja dada prioridade.  

Para finalizar, ainda dentro da Expressão e Educação Físico-Motora importa 

delinear duas perspetivas para o desenvolvimento da criança. A primeira consiste em 

aproveitar as potencialidades de adaptação que a infância oferece. Com efeito, como o 

desenvolvimento multilateral e de estruturação do comportamento motor são 

prioridades gerais, procura-se explicar e compreender os seus modos de atuação. Já a 

segunda perspetiva apela à valorização pedagógica da expectativa das crianças, isto é, 

fomentar a autonomia nos alunos através da realização, de forma progressiva, de tarefas 

mais arrojadas e aliciantes, semelhantes aos feitos dos colegas mais velhos ou dos 

adultos. Estas atividades permitem ao aluno descobrir nesses jogos novas capacidades 

para ultrapassar os obstáculos que aparecerem.  

A grande área da Expressão e Educação Musical aparece subdividida em dois 

blocos, nomeadamente, os Jogos de Exploração e a Experimentação, Desenvolvimento 

e Criação Musical. 

No primeiro bloco, os recursos que se procuram desenvolver, utilizando os jogos 

de exploração, são a voz, o corpo e os instrumentos. Uma forma de distanciar as 

crianças deste tipo de ensino é recorrer a situações de puro exercício, para evitar isto, o 

professor deve partir das vivências sonoro-musicais e articulá-las a atividades lúdicas.  

A voz é o instrumento primordial na criança, que influenciada pela família e 

cultura, é a maneira natural de se expressar e comunicar com o exterior. Para o autor 

supracitado (2006, p. 68), “a entoação, a extensão vocal, o timbre, a expressão, a 

capacidade de inventar e reproduzir melodias, com e sem texto, a aquisição de um 

reportório de canções, rimas e lengalengas, são partes constituintes de um modo pessoal 

de utilizar a voz”. Quando a criança manifesta desinteresse ou até mesmo dificuldades 

nalgum destes aspetos, o dever do docente é proporcionar situações musicais na escola 
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para auxiliar o discente a colmatar essas lacunas. 

 Já o corpo é o modo natural da criança expressar e transmitir cineticamente o que 

ouve, permitindo-lhe assim conhecer e sentir melhor a música. Para isto, o professor 

dispõe do movimento, da dança e da percussão corporal para desenvolver a 

musicalidade nos alunos. 

Por último, os instrumentos podem ser experimentados ou construídos através da 

junção de vários materiais (como madeiras, canas, cordas, peles, esferovites, etc.). Para 

além disto, o professor também pode recorrer a instrumentos musicais didáticos 

(quando a escola os possuir), a brinquedos musicais regionais da tradição popular 

portuguesa, brinquedos musicais generalizados no país e ainda a instrumentos musicais, 

caso alguma criança os tenha em casa e os possa trazer para a escola.  

O segundo bloco, intitulado por Experimentação, Desenvolvimento e Criação 

Musical, visa a criação de propostas relacionadas com aspetos vitais à vivência musical 

da criança na escola, uma vez que os jogos de exploração são os alicerces do 

desenvolvimento das competências musicais e devem ser sucessivamente 

complementados pelo desenvolvimento auditivo, expressão e criação musical e 

representação do som. O primeiro permite a aquisição de conceitos que enriquecem a 

linguagem e o pensamento musical, dado que as crianças aprendem a escutar, a nomear 

o que ouvem, a relacionar e a organizar sons e experiências realizadas. O segundo 

impele a criança, individualmente ou em grupos e orientada pelo professor, a criar 

projetos que evoquem as suas capacidades expressivas e criativas. No terceiro, 

obedecendo à visão do Ministério da Educação (2006, p. 74), 

 

“a representação gráfica do som faz parte de um percurso que se inicia 

pelo registo do gesto livre, ganha gradualmente concisão e poder 

comunicativo, organizando-se em conjuntos de sinais e símbolos. 

A utilização de símbolos de leitura e escrita musical e o domínio de 

géstica adequada, decorrentes da prática musical contemporânea deve, 

quando possível, ser integrada”. 

 

Em suma, a musicalidade desenvolve-se de maneira progressiva e está 

condicionada pelo domínio das aptidões instrumentais, uso de uma linguagem 
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apropriada, gosto da exploração, talento de escutar. 

Ao longo do 1.º CEB, os jogos de exploração para cada uma das rubricas expostas 

anteriormente tornam-se mais complexas para atenderem ao desenvolvimento das 

capacidades musicais e à singularidade musical de cada criança. 

A voz, o corpo e os instrumentos são componentes indissociáveis, por isso é de 

todo imprescindível que a criança os utilize de modo integrado, harmonioso e criativo.  

A grande área da Expressão e Educação Dramática aparece fragmentada em dois 

blocos, nomeadamente, os Jogos de Exploração e os Jogos dramáticos. 

No primeiro bloco o corpo, a voz, o espaço e os objetos são utilizados como 

atividades de exploração dramática para enriquecer as experiências que as crianças 

fazem instintivamente nos seus jogos.  

As propostas do professor deverão considerar as vivências infantis, ter carácter 

lúdico e não de exercício. Porém, a exploração de situações imaginárias também poderá 

partir de temas sugeridos pelos alunos, desde que ambas permitam à criança, pela 

experimentação de papéis distintos, se reconheça melhor e compreenda quem a rodeia. 

O departamento anterior (2006, p. 78) assevera que o corpo é o elemento cuja 

 

“variedade e a riqueza de sugestões, a nível do imaginário, devem ser 

características das situações propostas para explorar as possibilidades 

expressivas do corpo. 

Através de jogos de imaginação, todos do agrado das crianças, 

deverão ser vivenciadas diferentes formas e atitudes corporais assim 

como maneiras pessoas de desenvolver um movimento”.  

  

Por sua vez, a voz deve ser explorada de diferentes maneiras, variando a emissão 

sonora e aliando, gradualmente, gestos e movimentos. Como é evidente, os temas 

efetuados deverão estar sempre adequados à faixa etária e às vivências das crianças, 

para estas se tornarem mais confiantes e meticulosas no uso da voz para se exprimirem 

e comunicarem.  

Relativamente ao espaço, este deve ser utilizado, adaptado e recriado pela criança, 

através de uma história, de uma personagem, ou de jogos de orientação na superfície, 
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para ela explorar as diversas formas de se deslocar e utilizar a área que a rodeia.  

No que diz respeito aos objetos, estes são materiais que estimulam a criatividade e 

a imaginação, uma vez que exigem a recriação ou invenção de personagens e situações 

diferentes.  

No segundo bloco há uma evolução que tem como finalidade complementar os 

jogos de exploração. Para isso ser possível o Ministério da Educação (2006, p. 77) 

referiu que  

 

“os Jogos Dramáticos permitirão que os alunos desenvolvam 

progressivamente as possibilidades expressivas do corpo – unindo a 

intencionalidade do gesto e/ou a palavra, à expressão, de um 

sentimento, ideia ou emoção. Nos jogos dramáticos as crianças 

desenvolvem acções ligadas a uma história ou a uma personagem que 

as colocam perante problemas a resolver: problemas de observação, de 

equilíbrio, de controlo emocional, de afirmação individual, de 

integração no grupo, de desenvolvimento de uma ideia, de progressão 

na acção”. 

 

Para promover este ambiente, a sala de aula deverá ser o palco das histórias que as 

crianças vão construindo, através da utilização de adereços (que poderão estar 

arrumados numa caixa para o efeito), da manipulação de objetos e de fantoches e do uso 

de máscaras.  

Será de evitar a memorização de textos desajustados ao seu nível etário, a 

excessiva repetição e ensaio em função de representações ou o desenvolvimento de 

gestos e posturas estereotipadas. Pretende-se, fundamentalmente, que as crianças 

experimentem, através de diferentes meios, expressar a sua sensibilidade e desenvolver 

o seu imaginário. E desde que estas representações não se tornem estereotipadas, as suas 

criações podem ser apresentadas aos companheiros e até mesmo aos pais e à 

comunidade escolar.  

Os jogos dramáticos compreendem a linguagem não-verbal, a linguagem verbal e 

a linguagem verbal e gestual. A primeira consiste na improvisação de histórias, contos 

ou situações dramatizadas utilizando somente os sinais exteriores do corpo no espaço, 
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como a mímica, os gestos, as atitudes, os movimentos e a utilização de objetos. 

Relativamente à segunda, as crianças começam a ser sensibilizadas para a utilização de 

sons, de silêncios e de palavras, criando improvisações a partir de palavras, objetos ou 

de um tema. Já a terceira componente compreende a combinação congruente da 

dimensão verbal e gestual em pequenas improvisações, desenvolvendo a expressão para 

comunicar.  

A última grande área das Expressões Artísticas que surge na Organização 

Curricular e Programas – Ensino Básico – 1.º Ciclo é a Expressão e Educação Plástica 

e revela-se segmentada em três blocos, particularmente, a Descoberta e Organização 

Progressiva de Volumes, a Descoberta e Organização Progressiva de Superfícies e a 

Exploração de Técnicas Diversas de Expressão. 

O primeiro bloco é composto pela moldagem e escultura e pelas construções. As 

duas primeiras atividades visam desenvolver a motricidade fina através da exploração e 

manipulação (como por exemplo, amassar, separar, esticar e alisar) de vários materiais 

moldáveis, envolvendo os alunos numa atividade criadora. Já a terceira, mais 

especificamente, as construções são desafiantes e possibilitam à criança explorar a 

tridimensionalidade e desenvolver a destreza. Estas características garantem o ludismo 

que fascina e atrai as crianças para a resolução dos problemas que lhes são expostos. 

No segundo bloco o desenho e a pintura são as atividades destinadas a este tipo de 

ensino. Assim, como o desenho é algo espontâneo na criança, proporciona-lhe prazer ao 

realizá-lo. Esta atividade deve desenvolver-se ao longo dos quatro anos, uma vez que é 

essencial para a individualidade da expressão. As crianças deverão selecionar os 

materiais e as cores com que melhor se identificarem e os suportes para desenharem 

deverão ser de dimensão igual ou superior a uma folha A4. Na perspetiva do Ministério 

da Educação (2006, p. 93), a pintura  

 

“exige um clima de disponibilidade e de liberdade. O professor deverá 

ir observando, sem interferir nos aspectos expressivos, como as 

crianças utilizam o espaço da pintura: como pegam no pincel, 

preenchem superfícies, como usam a cor e também aperceber-se do 

ambiente gerado e do tipo de solicitações que lhe fazem.  

Inicialmente os suportes a utilizar na pintura deverão ser de cor neutra, 

de dimensão não inferior a A3 e ligeiramente absorventes. Variar o 
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tamanho, a espessura, a textura e a cor do suporte base, são também 

experiências que o professor deve proporcionar”. 

 

Se as crianças apresentarem uma maior iniciativa, o docente pode sugerir outras 

atividades para os alunos aprofundarem a sua forma de expressão a pintar.  

Outro aspeto muito importante relaciona-se com a organização, conservação e 

partilha do material utilizado para pintar, uma vez que desenvolvem as aprendizagens 

básicas da vida em grupo.  

O terceiro bloco é composto por diversas atividades, tais como, de recorte, 

colagem, dobragem, de impressão, de tecelagem e costura, de fotografia, transparências 

e meios audiovisuais e de cartazes. Estas deverão ser desenvolvidas ao longo do 1.º 

CEB utilizando diferentes materiais e técnicas, para alargar o campo de experiências e o 

domínio de diferentes linguagens expressivas das crianças. 

Um modo de a criança desenvolver maneiras particulares de expressar a sua 

essência e de representar a realidade é manipulando e experimentando materiais com 

formas e cores que lhe permitam fazer descobertas sensoriais. 

O autor mencionado previamente (2006, p. 89) assegura que  

 

“a exploração livre dos meios de expressão gráfica e plástica não só 

contribui para despertar a imaginação e a criatividade dos alunos, 

como lhes possibilita o desenvolvimento da destreza manual e a 

descoberta e organização progressiva de volumes e superfícies.  

A possibilidade de a criança se exprimir de forma pessoal e o prazer 

que manifesta nas múltiplas experiências que vai realizando, são mais 

importantes do que as apreciações feitas segundo moldes 

estereotipados ou de representação realista”. 

 

Embora a sala de aula seja um espaço privilegiado para realizar as mais 

diversificadas atividades relacionadas com a expressão plástica, o professor deve 

impulsionar o contacto com a natureza, dar a conhecer a região, realizar visitas a 

exposições e a artesãos locais, para enriquecer e ampliar as vivências dos educandos e 

desenvolver a sua sensibilidade estética.  
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5.2. AS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS NO 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

Como já foi afirmado anteriormente no Decreto-Lei n.º 344/90 de 2 de novembro, 

no 2.º CEB, a educação artística genérica é assegurada por professores especializados 

em cada uma das áreas, sendo que a educação artística faz parte do currículo do ensino 

regular. 

De acordo com o quadro legislativo patente em Portugal, relativamente à 

educação artística, seria normal esperar-se que a realização das atividades artísticas seria 

acessível a todos os alunos da escolaridade básica. Porém, a realidade é completamente 

diferente, uma vez que o que está definido na lei não é o que está a ser colocado em 

prática no ensino Português.  

Silva (2000) defende veemente que a presença das expressões artísticas no 2.º 

CEB afirma-se através de um desequilíbrio acentuado no que se refere à oferta das 

várias áreas artística, assim, somente a Educação Visual e a Educação Musical se 

apresentam como disciplinas obrigatórias no 2.º CEB ficando as restantes áreas 

dependentes dos interesses e da procura dos alunos, de forma a satisfazer as suas 

necessidades educativas. A principal finalidade desta decisão é proporcionar aos alunos 

a oportunidade de iniciarem e aprofundarem os seus conhecimentos e vivências numa 

ou em mais expressões artísticas, se bem que a lotação desta oferta educativa não 

deveria depender do maior número de professores existentes numa determinada área, 

como é o caso da Educação Visual ou Musical. Deste modo, embora esta oferta aparente 

considerar a vontade expressa dos alunos, será particamente impossível agradar a todos 

os discentes, pois dificilmente se encontrará uma escola com as condições necessárias 

para conceder todas as áreas supracitadas. Consequentemente foi determinado um 

número mínimo de alunos para que uma ou mais opções possam ser instruídas. Na 

perspetiva de Caldas e Pacheco (1999, p. 79), a “probabilidade de institucionalização 

efectiva, isto é, curricular (mesmo se optativa) de disciplinas artísticas provenientes de 

espaços menos autonomizados – como, justamente o teatro (mas não apenas: as artes 

gráficas, o design, a dança, e outras), face à música e à chamada educação visual – 

obriga a acções de ordem normativa e regulamentar cujo ritmo e capacidade de 

implementação não são simples nem imediatos”. Para Silva (2000), a importância 

atribuída a cada uma das artes não é unanimo, visto que as técnicas, os métodos e os 

conteúdos que as diversas expressões artísticas usam individualmente ou, em conjunto, 
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são uma ferramenta essencial para o processo educativo do aluno. Contudo, Caldas e 

Pacheco (1999, p. 80) afirmam que a administração de cargas horárias, as “resistências à 

partilha do poder”, as distintas conceções de arte e educação e a própria formação dos 

professores, colaboram para as divergências que existem entre as atividades artísticas e 

a escola.  

Este desfasamento conduzirá à falta de orientação para que Cox (1997) chamava a 

atenção, o que significa que a privação da educação artística induzirá as crianças, e até 

mesmo os adultos, a recorrerem constantemente à imitação e à cópia para construírem 

formas de arte. 

Em suma, o afastamento da educação artística do ensino desencadeará um 

retrocesso na liberdade de pensamento e na criação inovadora, tornando-as cada vez 

mais uma utopia.  
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6. AS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 

A educação muda a um ritmo vertiginoso e, em consequência, o tempo na escola 

prolongou-se devido às Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC). 

Contemporaneamente, estas deverão ser escolhidas considerando os objetivos impostos 

pelo Projeto Educativo, devendo estar integradas no Plano Anual de Atividades. As 

AEC compreendem imperiosamente a componente do “apoio ao estudo” para que todos 

os alunos possam praticar os métodos e técnicas de estudo/trabalho para efetuarem de 

modo autónomo aprendizagens significativas.  

Com a publicação do Despacho n.º 14460/2008 de 26 de maio
28

 o ensino do inglês 

foi ampliado e passou a ter carácter obrigatório para todos os alunos do 1.º CEB. Para 

além desta área, as AEC podem compreender a lecionação de outras línguas 

estrangeiras, atividades físicas ou desportivas, o ensino da música ou de outras 

expressões artísticas, no entanto, todas estas de carácter facultativo.  

Para aperfeiçoar as condições de aprendizagem dos alunos do 1.º CEB, o 

Ministério da Educação considerou essencial dinamizar outras oportunidades educativas 

e de aprendizagem após a conclusão do horário do currículo escolar, para o 

desenvolvimento de aprendizagens significativas nas crianças.  

Tendo como base o Decreto-Lei n.º 6/2001, já citado, especificamente o 

preâmbulo introdutório, está nítido que é no ensino básico que devem ser tomadas “em 

consideração as necessidades dos alunos, definindo um quadro flexível para o 

desenvolvimento de actividades de enriquecimento do currículo”.  

Para garantir o funcionamento destas atividades, o Ministério da Educação 

salientou no Despacho n.º 14460/2008 que os agrupamentos de escolas teriam de definir 

um plano de atividades de enriquecimento curricular, em parceria com entidades 

promotoras, que são exemplo as autarquias locais, as associações de pais e de 

encarregados de educação, as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e 

os agrupamentos de escolas. Neste diploma, o Ministério da Educação também 

determinou orientações para a generalização do ensino da música e da atividade física e 

desportiva, através da publicação das orientações programáticas e do perfil dos docentes 

a contratar, bem como a duração semanal das atividades e as normas para a constituição 

                                                           
28

 http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Documents/DspachoAEC2008.pdf consultado em 04-09-2012. 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Documents/DspachoAEC2008.pdf
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das turmas. Relativamente ao apoio financeiro, tanto o Inglês, como as remanescentes 

AEC são comparticipadas pelo Ministério da Educação, e este financiamento é atribuído 

segundo as AEC proporcionadas pela escola aos alunos.  

Ao promulgar o Despacho n.º 16795/2005
29

, que admite o regime de 

funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º CEB, o 

Ministério da Educação salientou a importância da implementação das AEC. Quer na 

introdução quer no ponto cinco dois elementos diferentes são referidos: “actividades de 

enriquecimento curricular ou outras actividades extra-curriculares”. No preâmbulo 

introdutório deste diploma aparecem as duas nomenclaturas para denominar aquelas 

atividades que significam a “aquisição de competências desportivas, musicais, língua 

estrangeira, informáticas, entre outras, para o desenvolvimento das crianças”.  

Contudo, no Despacho n.º 12591/2006
30

 as referências às atividades extra 

escolares ou de complemento educativo são eliminadas, sendo dada relevância à 

expressão “enriquecimento curricular”. Na introdução é ainda referido que os tempos de 

permanência dos alunos nas instituições de atendimento educativo formal devem ser 

“pedagogicamente ricos e complementares das aprendizagens associadas aquisição das 

competências básicas”. No ponto nove deste documento são determinadas, pela primeira 

vez, as atividades que são consideradas de enriquecimento curricular. 

Assim, 

 

“consideram-se actividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo 

do ensino básico as que incidam nos domínios desportivo, artístico, 

científico, tecnológico e das tecnologias da informação e 

comunicação, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e 

voluntariado e da dimensão europeia da educação, nomeadamente:  

a) Actividades de apoio ao estudo;  

b) Ensino do inglês;  

c) Ensino de outras línguas estrangeiras;  

d) Actividade física e desportiva;  

e) Ensino da música;  

                                                           
29

 http://www.caspae.pt/doc/doc.Inst/d_n16795-2005.pdf consultado em 05-09-2012. 
30

 http://www.educacao.te.pt/professores/index.jsp?p=173&idDocumento=1522 consultado em 05-09-

2012. 

http://www.caspae.pt/doc/doc.Inst/d_n16795-2005.pdf
http://www.educacao.te.pt/professores/index.jsp?p=173&idDocumento=1522
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f) Outras expressões artísticas;  

g) Outras actividades que incidam nos domínios identificados”.  

 

Com o surgimento do Despacho n.º 14460/2008, a legislação existente sobre a 

matéria foi revogada, nomeadamente os Despacho n.º 14753/2005, Despacho n.º 

16795/2005, Despacho n.º 21440/2005 e o Despacho n.º 12591/2006 e algumas 

novidades relacionadas com o ensino do inglês nas AEC foram apresentadas.  

No Relatório de Acompanhamento Intercalar da Implementação das AEC
31

, a 

CONFAP propôs que a avaliação da execução das AEC deveria ser realizada por 

Comissões Municipais de Acompanhamento através dos Conselhos Municipais de 

Educação. Este relatório salientou, sucintamente, aspetos estruturais sobre as condições 

físicas dos espaços onde se realizam estas atividades, a deslocação geográfica que os 

alunos têm de fazer para frequentarem as atividades, o horário de funcionamento destas, 

a organização das turmas, a mobilização dos recursos materiais e humanos, a articulação 

e associação entre parceiros e as modalidades de apoio à família. A CONFAP revelou 

ainda que o programa da “Escola a Tempo Inteiro” (que inclui AEC) tanto foi um 

sucesso, como um fracasso total, uma vez que dependiam da dinâmica de pequenos 

grupos. 

Continuando nesta perspetiva, o Relatório de Avaliação das AEC, produzido pela 

Federação Regional de Lisboa das Associações de Pais (FERLAP/CONFAP) afirma 

que as AEC devem ser gratuitas e é necessário que o Ministério da Educação aposte na 

associação desta com uma Escola a Tempo Inteiro prorrogada até às 19h e 30min. 

Vários foram os anos em que os centros de Atividades de Tempos Livres (ATL), 

depois dos tempos letivos terminarem, garantiram aos alunos o acesso a atividades de 

refortalecimento das aprendizagens, realização dos trabalhos de casa, atividades lúdicas, 

atividades desportivas, entre outras. Como é evidente, esta situação só veio acentuar as 

discrepâncias sociais existentes entre os alunos, porque os ATL não eram acessíveis a 

todos. Deste modo, a implementação das AEC vêm criar um prolongamento do horário 

escolar que garante quer a permanência dos alunos na escola após o horário letivo 

curricula quer o acesso gratuito a estas atividades para todos os estudantes deste nível de 

ensino.  

                                                           
31  http://www.confap.pt/docs/aec_-_relatorio_acompanhamento_intercalar.pdf consultado em 06-09-2012. 

http://www.confap.pt/docs/aec_-_relatorio_acompanhamento_intercalar.pdf
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Tal como é exposto no Relatório da Análise de Implementação e Recomendações 

(2007, pp. 1-2)
32

,  

 

“as AEC traduzem-se numa iniciativa meritória que deve ser 

acompanhada pelas famílias que as devem assumir como um factor 

qualitativo no percurso escolar dos seus educandos”, “as AEC 

garantem o acesso por parte dos alunos do 1.º Ciclo, a um conjunto de 

actividades complementares constituindo-se como complemento do 

currículo e de valorização pessoal, esperando-se que venha a traduzir 

num futuro próximo num aumento das suas competências” e “as AEC 

constituem um primeiro passo no apoio à família que faltará 

complementar com a componente de «apoio social» através das 

soluções de comparticipação estatal nos custos das mesmas, previstas 

no despacho mas não implementadas”. 

 

Através de declarações para o Jornal de Notícias, Salgado (2007)
33

 no dia 22 de 

junho, afirmou que “a nossa preocupação é garantir que as crianças possam ter as duas 

horas diárias (de enriquecimento curricular), mas que o trabalho pedagógico seja mais 

próximo do brincar”, referindo ainda que o modelo exposto para as AEC “são uma 

mais-valia, tanto para as escolas, como para os próprios pais”. Contou também com a 

inclusão das crianças, através das suas opiniões, no planeamento destas atividades. 

Além disso, alguns professores foram questionados se contemplavam a opinião das 

crianças na organização e na planificação destas atividades. A maioria declarou que 

envolveram as crianças ativamente, questionando-lhes as suas opiniões e ideias sobre as 

atividades a realizar, acabando assim por encontrar os seus desejos e necessidades. A 

indisponibilidade de tempo foi entretanto referida como causa de algumas complicações 

para inserir a participação das crianças na organização das atividades. O mesmo autor 

(2007) considerou que não se deve tomar uma postura autoritárias nas atividades, para 

que estas sejam sempre desenvolvidas pelas disposições, desejos e necessidades das 

crianças. Para que as atitudes dominadoras sejam abolidas e a postura democrática 

adotada, as crianças deverão ser induzidas a participar nas discussões conjuntas na 

determinação das atividades que se pretendem realizar, abrindo o caminho para o livre 

                                                           
32  http://confap.pt/docs/AECs_CONFAP_120407.pdf consultado em 06-09-2012. 
33

  http://www.jn.pt/paginainicial/interior.aspx?content_id=680101 consultado em 08-09-2012. 

http://confap.pt/docs/AECs_CONFAP_120407.pdf
http://www.jn.pt/paginainicial/interior.aspx?content_id=680101
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arbítrio.  

Em jeito de conclusão, de um modo aparente, estas atividades têm como foco não 

só a formação cognitiva mas também manifestam a possibilidade de atenuar a 

discrepância patente entre os interesses das crianças e os interesses da sociedade 

produtiva que se inquieta com o trabalho. Por isso é que o ensino ambiciona 

proporcionar aos educandos uma componente holística para uma educação e formação 

integral introduzida num contexto real, associando o formal e o lúdico. 
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CONCLUSÃO 

 

No presente capítulo foi possível constatar que as Expressões Artísticas são uma 

área especializada e integradora de diversos saberes interligados na compreensão do 

aluno e da sua individualidade. 

Relativamente ao Currículo Nacional do Ensino Básico: Competências 

Essenciais, este não esteve presente neste relatório, visto que em dezembro do ano 

passado saiu no Diário da República o Despacho n.º 17169/2011
34

 que o revoga, 

eliminando assim o documento curricular principal para o Ensino Básico, que já 

vigorava há uma década pelo Decreto-Lei n.º 6/2001 de 18 de janeiro. As principais 

razões que fundamentaram esta decisão dizem respeito ao fato deste documento possuir 

 

"uma série de insuficiências que na altura foram debatidas, mas não 

ultrapassadas, e que, ao longo dos anos, se vieram a revelar 

questionáveis ou mesmo prejudiciais na orientação do ensino. Por um 

lado, o documento não é suficientemente claro nas recomendações que 

insere. Muitas das ideias nele defendidas são demasiado ambíguas 

para possibilitar uma orientação clara da aprendizagem. A própria 

extensão do texto, as repetições de ideias e a mistura de orientações 

gerais com determinações dispersas tornaram -no num documento 

curricular pouco útil. Por outro lado, o documento insere uma série de 

recomendações pedagógicas que se vieram a revelar prejudiciais”. 

 

Consequentemente, as Metas de Aprendizagem
35

 também estiveram ausentes, 

porque na página cinquenta e oito destas é possível ler-se que “as metas finais do 1.º 

ciclo das diferentes expressões artísticas foram organizadas em domínios comuns, que 

decorrem dos eixos organizadores das competências definidos no Currículo Nacional”. 

A legislação no ensino tem sofrido bruscas alterações todos os anos e não apenas 

na área da Expressão Artística. Por isso, é da competência do docente manter-se sempre 

informado para melhorar a sua prática pedagógica constantemente. 

                                                           
34 http://dre.pt/pdf2sdip/2011/12/245000000/5008050080.pdf consultado em 13-08-2012. 
35http://pt.scribd.com/doc/75118428/6/Ensino-Basico-1-%C2%BA-Ciclo-Expressoes-Artisticas consultado em 13-08-

2012. 

http://dre.pt/pdf2sdip/2011/12/245000000/5008050080.pdf
http://pt.scribd.com/doc/75118428/6/Ensino-Basico-1-%C2%BA-Ciclo-Expressoes-Artisticas
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INTRODUÇÃO 

 

No âmbito das unidades curriculares Estágio I e Estágio II foi desenvolvido um 

trabalho de observação e cooperação em duas instituições distintas na cidade de Vila 

Real e em dois níveis de ensino educativo formais.  

Assim, no 1.º CEB, a observação e cooperação decorreu no Centro Escolar da 

Araucária localizado na freguesia de São Pedro. Este é uma instituição de ensino da 

rede pública e pertence ao Agrupamento Vertical de Escolas Monsenhor Jerónimo do 

Amaral (AVEMJA).  

No 2.º CEB, o trabalho de terreno foi desenvolvido na Escola Básica do 2.º e 3.º 

CEB de Diogo Cão onde se situa a sede do Agrupamento Vertical de Escolas de Diogo 

Cão (AVEDC) que se encontra, tal como qualquer outro agrupamento vertical do país, 

ao abrigo do Decreto-Lei nº. 115-A/98 de 4 de maio. Este agrupamento localiza-se na 

freguesia de Nossa Senhora da Conceição.  

A base de tudo o que aconteceu na prática no terreno assenta no papel que o 

professor desempenha quando está a exercer a sua profissão. Após um estudo e análise 

aprofundados dos Decretos-Lei n.º 240/2001 e 241/2001, foi possível concluir que o 

professor, de acordo com o Anexo II do primeiro diploma
36

,  

 

“assume-se como um profissional de educação, com a função 

específica de ensinar, pelo que recorre ao saber próprio da profissão, 

apoiado na investigação e na reflexão partilhada da prática educativa e 

enquadrado em orientações de política educativa para cuja definição 

contribui activamente”.  

 

As unidades curriculares de Estágio I e Estágio II apresentaram como objetivos 

primordiais a observação e cooperação nos dois níveis de ensino formais. Logo, para 

que tal adviesse, primordialmente, foi necessário haver uma caracterização dos espaços 

pois tal como salienta Estrela (1994, p. 21), “não é possível qualquer intervenção, 

minimamente fundamentada do ponto de vista científico, se não conhecermos com 

objectividade a realidade em que pretendemos intervir”.  

                                                           
36

 http://dre.pt/pdf1sdip/2001/08/201A00/55695572.pdf consultado em 10-09-2012. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2001/08/201A00/55695572.pdf
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Para isso foi obrigatório efetuar a observação, visto que na visão de Trindade 

(2007, p. 39) observar é  

 

“um processo de recolha de informação, através do qual podemos 

aprender sobre o nosso comportamento e dos outros. Realiza-se de 

acordo com normas pré-definidas e definições operacionais, na 

tentativa de obter resultados objectivos, isto é, que não variem de 

observador para observador”.  

 

Findada a observação e depois de se selecionarem as atividades a desenvolver, foi 

necessário realizar as planificações para que as necessidades de cada contexto educativo 

fossem suprimidas. Sabe-se que não existe apenas uma definição para este conceito, 

porém, Braga, Vilas-Boas, Alves, Freitas e Leite (2004, p. 27; citando Zabalza) afirmam 

que  

 

“na perspectiva construtivista a planificação passa pela criação de 

ambientes estimulantes que propiciem actividades que não são à 

partida previsíveis e que, para além disso, atendam à diversidade das 

situações e aos diferentes pontos de partida dos alunos. Isso pressupõe 

prever actividades que apresentem os conteúdos de forma a tornarem-

se significativos e funcionais para os alunos, que sejam desafiantes e 

lhes provoquem conflitos cognitivos, ajudando-os a desenvolver 

competências de aprender a aprender”. 

 

Por último, após a concretização da responsabilização letiva, é essencial verificar 

se os objetivos propostos foram ou não alcançados. Isto só foi possível através da 

avaliação, que tal como está presente nas Finalidades do Despacho Normativo 

n.º1/2005
37

 consiste num “elemento integrante e regulador da prática educativa, 

permitindo uma recolha sistemática de informações que, uma vez analisadas, apoiam a 

tomada de decisões adequadas à formação da qualidade de aprendizagens”. Só assim, o 

professor será capaz de selecionar adequadamente as suas estratégias para consumar os 

objetivos visados. 
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1. DOCUMENTOS ORIENTADORES  

 

De acordo com o Art. 6.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril
38

, um  

 

“agrupamento de escolas é uma unidade organizacional, dotada de 

órgãos próprios de administração e gestão, constituída por 

estabelecimentos de educação pré-escolar e escolas de um ou mais 

níveis e ciclos de ensino, com vista à realização das finalidades 

seguintes:  

a) Proporcionar um percurso sequencial e articulado dos alunos 

abrangidos numa dada área geográfica e favorecer a transição 

adequada entre níveis e ciclos de ensino;  

b) Superar situações de isolamento de escolas e estabelecimentos de 

educação pré-escolar e prevenir a exclusão social e escolar;  

c) Reforçar a capacidade pedagógica das escolas e estabelecimentos 

de educação pré -escolar que o integram e realizar a gestão racional 

dos recursos; 

d) Garantir o funcionamento de um regime de autonomia, 

administração e gestão, nos termos do presente decreto-lei”. 

 

Este diploma determina, no Art. 9.º, mais especificamente no ponto número 1, que 

o projeto curricular de escola ou de agrupamento, “o projeto educativo, o regulamento 

interno, os planos anual e plurianual de atividades e o orçamento constituem 

instrumentos do exercício da autonomia de todos os agrupamentos de escolas e escolas 

não agrupadas”.  

Como as instituições de ensino, onde se desenvolveram as práticas pedagógicas, 

regulavam-se por estes instrumentos de autonomia, de seguida, apresentar-se-á uma 

síntese com a finalidade de esclarecer em que consistem.  
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1.1. PROJETO CURRICULAR DE ESCOLA OU DE AGRUPAMENTO 

 

O Projeto Curricular de Escola ou Agrupamento (PCE), de acordo Carmen e 

Zabala (1991, p. 169) é  

 

“um conjunto de decisões articuladas, partilhadas pela equipa docente 

de uma escola, tendentes a dotar de maior coerência a sua actuação, 

concretizando as orientações curriculares de âmbito nacional em 

propostas globais de intervenção pedagógico-didactica adequadas a 

um contexto específico”. 

 

Na visão de Leite (2003), o PCE define-se em função do currículo nacional e do 

Projeto Educativo de Escola ou Agrupamento, adequando este currículo às prioridades 

da escola, às competências essenciais e transversais em torno das quais se organiza o 

projeto e os conteúdos que são trabalhados em cada área curricular. 

O PCE define um esquema organizativo de concretização, que, posteriormente, 

será adaptado a uma determinada turma, tendo em consideração aspetos como a 

caracterização da turma e as aprendizagens adquiridas.  

No Projeto Curricular do AVEMJA e no Projeto Curricular do AVEDC podem-se 

encontrar definidas as metas e os objetivos que o presente documento visa atingir, 

comuns a todos os níveis de ensino, ou seja, desde a Educação Pré-Escolar até ao 3.º 

CEB. É neste documento que, também, são apresentados os problemas/necessidades 

apontados pelos profissionais de educação, nomeadamente professores e educadores de 

infância. Mais importante do que apontar as necessidades e os problemas que cada 

escola ou jardim-de-infância tem, é construir planos de ação capazes de colmatar todas 

as adversidades que possam surgir.  

Neste documento orientador do percurso educativo pode-se encontrar a 

organização curricular de cada um dos ciclos de ensino. Para além disso, encontram-se 

delineadas as competências gerais e específicas de todos os ciclos de ensino, 

competências estas que os alunos deverão ter desenvolvidas aquando o término da 

escolaridade básica.  

No Projeto Curricular destes agrupamentos estão discriminadas as AEC e as 
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atividades extracurriculares que são práticas dos mesmos. Encontram-se também os 

critérios, procedimentos e instrumentos de avaliação. Os critérios para a progressão ou 

retenção dos alunos, as linhas orientadoras para a elaboração do Projeto Curricular de 

Turma e, por fim, a avaliação do Projeto Curricular do Agrupamento. 

 

1.2. PROJETO EDUCATIVO  

 

O Projeto Educativo de escola ou agrupamento é o documento que reflete a 

filosofia educativa da instituição. Segundo Leite (2003, p.114), o Projeto Educativo 

 

“define princípios e linhas orientadoras gerais, assentes nas 

características da comunidade educativa, de acordo com as 

orientações nacionais; estabelece metas prevendo parcerias e tendo em 

conta os recursos disponíveis; define as políticas educativas para 

aquela comunidade educativa. Para além disto, o PEE é a expressão 

dos «princípios, orientações e metas a atingir» pela escola, 

clarificando os aspectos de gestão e administração, que permitam 

cumprir a ideologia político-educativa da escola”. 

 

O Projeto Educativo destes agrupamentos representam a realidade dos mesmos, 

através de uma breve caracterização dos contextos sociais em que se encontram situadas 

as sedes dos Agrupamentos, bem como todas as freguesias onde estão localizadas as 

restantes Escolas do 1.º CEB e os Jardins-de-Infância, que os constituem. 

Este documento orientador expõe também as oblações educativas que os 

Agrupamentos facultam às pessoas que dele fazem parte e, apresentam, uma 

caracterização e análise da sua comunidade escolar - alunos (saúde, situação 

socioeconómica e habilitações académicas dos encarregados de educação), pessoal 

docente e pessoal não docente.  

Com o intuito de melhorar a sua intervenção educativa, o Projeto Educativo 

apresenta uma análise dos pontos fortes e fracos dos agrupamentos, sendo os pontos 

fortes aspetos que façam referência aos fatores internos e às situações dos 

Agrupamento. Por sua vez, as oportunidades e as ameaças referem-se a tendências e a 
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fatores externos dos Agrupamentos. 

Após a análise de todos os dados recolhidos é apresentada a proposta educativa do 

agrupamento, onde são referidos os princípios e valores orientadores desta mesma 

proposta, a finalidade deste projeto educativo (melhorar as aprendizagens de todos os 

alunos, promovendo o sucesso e a inclusão, através de um ensino de qualidade), a 

estratégia educativa global, as áreas prioritárias, as metas e os objetivos gerais, assim 

como os objetivos operacionais e as estratégias para que estes sejam atingidos. É 

importante referir que, à semelhança de qualquer outro documento, o Projeto Educativo 

também está sujeito a uma fase de avaliação. 

 

1.3. REGULAMENTO INTERNO DO AGRUPAMENTO 

 

Voltando ao Decreto-Lei n.º 75/2008, está presente no número 1, alínea b, do Art. 

9.º que o Regulamento Interno é 

 

“o documento que define o regime de funcionamento do 

agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, de cada um dos 

seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação e 

dos serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos, bem 

como os direitos e os deveres dos membros da comunidade escolar”. 

 

Assim, é possível inferir que o Regulamento Interno é um conjunto de regras 

estabelecidas para regulamentar o funcionamento dos Agrupamentos de Escolas. Isto é 

fundamental, porque apesar da individualidade do ser humano, comummente, as 

pessoas vivem em sociedade. Para existir o bem-estar comum e direitos de igualdade 

para todos é imprescindível cumprir as normas estabelecidas pela comunidade.  

As normas impostas pelo Regulamento Interno consideram os fatores 

contextuais do AVEMJA e do AVEDC, enumerados no Projeto Educativo de 

Agrupamento, adequando essas normas à proximidade/distância das diversas 

instituições que compõem os agrupamentos bem como os diferentes ciclos. A finalidade 

dessa estruturação é maximizar o rendimento da comunidade escolar e promover uma 

educação justa e igualitária. 
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1.4. PLANOS ANUAL E PLURIANUAL DE ATIVIDADES  

 

Os Planos Anual e Plurianual de Atividades, conforme a alínea c) do número 1 

do Art. 9.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, são os “documentos de planeamento, que 

definem, em função do projeto educativo, os objectivos, as formas de organização e de 

programação das actividades e que procedem à identificação dos recursos necessários à 

sua execução”. Isto significa que o Plano Anual de Atividades (PAA) estabelece as 

atividades a desenvolver ao longo do ano letivo, a sua organização, recursos necessários 

e os respetivos orçamentos, de forma a alcançar os princípios patentes do Projeto 

Educativo de Agrupamento. 

Para além disto, tanto a elaboração, como a caraterização de cada turma, as 

atividades de apoio aos alunos, as reuniões com os encarregados e instituição de ensino, 

a estruturação do Projeto Curricular de Turma e dos planos anuais específicos relativos 

a cada departamento também estão delimitados no PAA.  

Em súmula, nota-se que cada vez mais os agrupamentos de escolas procuram a 

participação e a intervenção de toda a comunidade escolar em todos os ciclos de ensino 

através de atividades que exijam a sua contribuição. É evidente que a 

interdisciplinaridade, a partilha e o desenvolvimento de novos saberes são estimulados, 

respeitando as características do meio envolvido. 

 

1.5. PROJETO CURRICULAR DE TURMA E OUTROS 

 

Relativamente ao Projeto Curricular de Turma (PCT), Roldão (1999, p. 44) 

determina que este assume 

 

 “a forma particular como, em cada contexto, se reconstrói e se 

apropria um currículo face a uma situação real, definindo opções e 

intencionalidade próprias, e construindo modos específicos de 

organização e gestão curricular, adequados à consecução das 

aprendizagens que integram o currículo para os alunos concretos 

daquele contexto”. 
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O projeto curricular é um documento elaborado pelo professor da turma, que vem 

dar resposta ao Decreto-Lei n.º6/2001 de 18 de Janeiro e ao Despacho Normativo n.º 

30/2001 de 19 de Julho. Estes diplomas estabelecem os princípios orientadores da 

Organização e da Gestão Curricular do Ensino Nacional. Este visa permitir uma gestão 

flexível do currículo, respeitando os alunos reais, a interdisciplinaridade, o trabalho de 

projeto, as metodologias a privilegiar e as várias ofertas educativas, rompendo com a 

mera acumulação de conhecimentos e proporcionar uma visão interdisciplinar e 

integrada do saber. 

No ponto 2 do Art. 9.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 são ainda enumerados outros 

“instrumentos de autonomia dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas, 

para efeitos da respectiva prestação de contas, o relatório anual de actividades, a conta 

de gerência e o relatório de autoavaliação”, que existem para auxiliar estas instituições 

de ensino a cumprirem todos os objetivos convencionados.   
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2. CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO DESENVOLVIDO NO 1.º CEB 

 

2.1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTEXTO 

 

  No preâmbulo introdutório, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2010
39

  

 

“estabelece orientações para o reordenamento da rede escolar, com 

vista a garantir três objectivos. Em primeiro lugar, visa -se adaptar a 

rede escolar ao objectivo de uma escolaridade de 12 anos para todos 

os alunos. Em segundo lugar, pretende-se adequar a dimensão e as 

condições das escolas à promoção do sucesso escolar e ao combate ao 

abandono. E, finalmente, em terceiro lugar, promover a racionalização 

dos agrupamentos de escolas, de modo a favorecer o desenvolvimento 

de um projecto educativo comum, articulando níveis e ciclos de 

ensino distintos”. 

 

De acordo com o documento referido anteriormente, o Centro Escolar da 

Araucária era uma instituição de índole educativa, pertencente à rede pública, fazendo 

parte do Agrupamento Vertical de Escolas Monsenhor Jerónimo do Amaral. Este centro 

escolar foi construído tendo em vista o reordenamento do território.  

O centro escolar funcionava num edifício adaptado, uma vez que, anteriormente, 

já funcionavam ali o Jardim de Infância da Araucária e a Escola Básica n.º7 de Vila 

Real, para além destes também foram agrupadas as antigas escolas básicas da Araucária, 

a de Mateus 1 e a de Mateus 2. Por conseguinte, 2010/2011 foi o primeiro ano letivo em 

que esta instituição funcionou como centro escolar.  

No que diz respeito ao pessoal docente e não docente, o Centro Escolar da 

Araucária possuía um coordenador da instituição, doze professores titulares de turma do 

1.º CEB, três educadoras de infância, doze professores de AEC, três professores de 

Necessidades Educativas Especiais (NEE), três professores responsáveis por gerirem a 

biblioteca e darem apoio às turmas; onze assistentes operacionais, quatro auxiliares de 

ação educativa (educação especial) e sete monitores de Componente de Apoio à Família 
                                                           
39http://legislacao.min-edu.pt/np4/np3content/?newsId=4851&fileName=resolucao_conselho_ministros_44_2010.pdf 

consultado em 10-09-2012. 

http://legislacao.min-edu.pt/np4/np3content/?newsId=4851&fileName=resolucao_conselho_ministros_44_2010.pdf
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(CAF).  

Importa referir que este estabelecimento de ensino tinha setenta e cinco crianças a 

frequentarem a Educação Pré-escolar e duzentas e quarenta e oito crianças que 

frequentavam o 1.º CEB, fazendo um total de trezentas e vinte e três crianças a 

frequentarem esta instituição educativa.  

No âmbito da unidade curricular Estágio I, a prática profissional foi realizada 

numa turma do 3.º ano, do 1.º CEB, o 3.º H, em que a professora titular responsável pela 

turma era a professora Isaura Parafita. 

O Calendário escolar geral estabelecido para o ano letivo 2010/2011 encontra-se 

instituído no Despacho n.º 11120-A/2010
40

. Este determinava que o 1.º Período tinha 

início entre 8 e 13 de setembro do ano de 2010 e terminaria a 17 de dezembro de 2010. 

Por sua vez, o 2.º Período decorreria entre o espaço de tempo compreendido entre 3 de 

janeiro de 2011 e 8 de abril de 2011. Por fim, o 3.º Período ocorreria entre 26 de abril de 

2011 e 22 de junho de 2011.  

Este estabelecimento de ensino funcionava desde as 07:45h até às 19h, sendo que 

no período de tempo compreendido entre as 07:45h/08:45h e 17:45h/19:00h era da 

responsabilidade da autarquia, mediante a inscrição dos alunos nas Pontas Acolhimento 

e nas Pontas Prolongamento. 

O horário letivo dos alunos do 1.º CEB era o seguinte:  

  - 9h – 10:30h /11h – 12h 

  - 13:45h – 15:45h / 16h – 16:45h  

  - 17h – 17:30 h  

Os alunos encontravam-se sob a responsabilidade do professor titular da turma até 

às 15:45h, uma vez que das 16h até às 17:30h funcionavam as AEC.  

A CAF, da inteira responsabilidade da autarquia, funcionava para o 1.º CEB das 

07:45h às 09:00h; das 12:00h às 13:45h e também das 17:30h às 19:00h. 

O horário de trabalho do professor do 1.º CEB coincidia com o período letivo 

diário.  

Por fim, o horário das Assistentes Operacionais ia ao encontro do horário de 

                                                           
40

 http://dre.pt/pdf2sdip/2010/07/129000001/0000200003.pdf consultado em 10-09-2012.  

http://dre.pt/pdf2sdip/2010/07/129000001/0000200003.pdf
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funcionamento da instituição, ou seja, das 07:45h às 19:00h. As Assistentes 

Operacionais da CAF encontravam-se no estabelecimento de ensino das 07:45h às 

09:45h, das 12h às 14h, e das 17:30h 19:00h. Os Professores das AEC estavam-se n a 

escola entre as 13:45h e as 17:30h. Por último, o horário dos docentes de NEE era 

variável, estando de acordo com o horário do aluno e do seu Programa Educativo. 
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2.2. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE EDUCATIVO  

 

O Centro Escolar da Araucária possuía um espaço exterior de grande dimensão, 

amplo, devidamente protegido por vedações. Este estabelecimento de ensino tinha um 

campo de jogos e um parque infantil, locais onde as crianças podiam brincar livremente, 

desfrutando de todas as atividades que estes espaços ofereciam. 

Este edifício só possuía uma única área coberta, a área respeitante à entrada da 

instituição. Por sua vez, quando chovia as crianças concentravam-se todas no pavilhão, 

localizado no interior do piso zero.  

Relativamente ao espaço interior, o Centro Escolar da Araucária era constituído 

por dois pisos. No piso inferior encontrava-se a área polivalente, o refeitório, três salas 

de jardim-de-Infância, instalações sanitárias para o jardim-de-infância, para o 1.º CEB e 

para os adultos. Neste piso existiam, ainda, o gabinete da direção, a secretaria, a sala de 

apoio à educação especial, a Biblioteca Escolar, a sala de recursos, a sala de informática 

e a sala da componente de apoio à família. Já no piso um havia nove salas de aulas para 

o 1.º CEB, uma sala dos professores, uma sala de educação especial, um elevador, uma 

sala de audiovisuais e duas casas de banho, uma para meninas e outra para meninos.  

No que concerne à sala de aula, Morin (2000, p. 121) defende que esta  

 

“deve ser o lugar de aprendizagem do debate argumentado, das 

regras necessárias à discussão, da tomada de consciência das 

necessidades e dos procedimentos de compreensão do pensamento 

do próximo, da escuta, do respeito pelas vozes minoritárias e 

desviantes”. 

 

Assim, todo o material que existia na sala de aula do 3.º H era adequado à faixa 

etária dos alunos e à realização de atividades de índole diversa. 

Os discentes tinham ainda um mobiliário escolar colorido, adequado ao seu 

tamanho. As secretárias estavam organizadas em fileiras, sendo a disposição dos alunos 

variável, consoante o tipo de atividade, a metodologia de trabalho adotada e o nível de 

aprendizagem dos alunos.  
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A sala possuía armários e estantes que se encontravam abertos, disponíveis a 

serem utilizados quer pelo professor, quer pelos alunos. Nestes armários era possível 

encontrar-se diversos materiais, tais como, material de expressão plástica; dicionários; 

blocos de folhas para uso dos alunos; folhas de rascunho; dossiers da professora, entre 

outros materiais. Na estante encontravam-se os dossiers dos alunos, que continham 

todas as fichas e atividades realizadas pelos mesmos, ao longo do ano letivo. Para além 

disso, este espaço de arrumação possuía um telefone que permitia o contato interno e 

externo entre a docente, os encarregados de educação e os restantes docentes.  

A sala de aula tinha vários recursos didáticos, entre os quais um quadro interativo 

ligado a um computador com colunas de som, um calendário com as datas de 

aniversário de cada elemento da turma e um espaço próprio para a reciclagem que era 

comum a todos os alunos, visto que eram responsáveis por cuidarem e tratarem deste 

espaço.  

Na organização do espaço de sala de aula é possível, através das inferências que 

foram recolhidas, afirmar que esta não era ventilada. Quanto ao aquecimento, existiam 

vários aquecedores a óleo distribuídos pela sala. O facto de entrar muita luz natural 

pelas janelas contribuía para que a sala de aula do 3.º H não necessitasse 

frequentemente de iluminação artificial. Esta área também continha muitos espaços para 

os alunos afixarem os seus trabalhos, tornando a sala de aula um local rico em recursos 

didáticos. De destacar as regras de sala de aula, uma vez que havia variadas frases, por 

cima do quadro interativo que os alunos tinham de cumprir. 

Relativamente à constituição da turma, esta era composta por dezanove discentes, 

sendo que nove desses alunos eram meninos e, por sua vez, dez alunos eram meninas. 

Desta forma, num universo de dezanove alunos, havia uma percentagem maior de 

raparigas (53%) do que de rapazes (47%). Os alunos que constituíam a turma do 3.º H 

tinham idades compreendidas entre os oito e os nove anos de idade. 

No que diz respeito ao agregado familiar que compunha as famílias dos alunos do 

3.º H existiam somente três crianças que viviam com os pais; doze crianças que 

moravam com os pais e os irmãos; três crianças que viviam com a mãe e os irmãos e, 

por fim, uma criança que habitava só com o pai, por motivos de falecimento da sua mãe.  

Em relação ao nível de escolaridade dos pais, após uma análise dos questionários 

concluiu-se que existiam três pais e uma mãe com o 1.º CEB; uma mãe com o 2.º CEB; 

sete pais e três mães com o Ensino Secundário; um pai com um curso médio; e quatro 
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pais e oito mães que possuíam formação de nível superior. 

Quanto à situação profissional dos pais, existiam treze pais que trabalham na área 

dos serviços; cinco pais que eram profissionais técnicos; três pais trabalhavam no setor 

administrativo; quatro pais trabalhavam como forças de segurança; sete pais 

trabalhavam na área da educação; e, por fim, três pais encontravam-se desempregados.  

A maior parte dos alunos utilizava o seu tempo livre para ver televisão e praticar 

desporto, uma vez que a maioria dos rapazes jogava futebol, ténis de mesa e praticava 

atletismo. Por sua vez, as meninas dedicavam-se ao ballet e à ginástica.  

Esta turma resultou de uma junção de alunos que vieram da EB1 de Mateus, 

dentro dos quais catorze crianças (oito rapazes e seis raparigas), que trabalhavam em 

conjunto desde o 1.º ano, com alguns alunos que frequentavam desde o 1.º ano o Centro 

Escolar da Araucária, nomeadamente cinco crianças (quatro raparigas e um rapaz). Era 

uma turma que, apesar de ainda estar em adaptação, não revelava dificuldades de 

integração.  

Globalmente, em tempo livre, nomeadamente no recreio e hora de almoço, 

principalmente o grupo masculino, provocava constantemente os funcionários da 

instituição, desobedecendo e desafiando as suas ordens.  

Contudo, dentro da sala de aula, as crianças tinham dificuldades em permanecer 

corretamente sentadas e sossegadas e raramente tinham atenção às regras que 

orientavam a dinâmica da aula e do grupo. Quando motivados, participavam ativamente 

oralmente, mesmo que muitas vezes de forma desordeira. Por isso, era um grupo de 

alunos que precisava de estar sempre ocupado, a realizar várias atividades, pois, caso 

contrário, rapidamente alguns alunos perdiam o interesse e o entusiasmo, 

desencaminhando os restantes colegas. Algumas crianças realizavam as atividades 

propostas com alguma determinação e empenho; enquanto isso, outras facilmente se 

despistavam necessitando ser constantemente chamadas à atenção. Quanto ao nível de 

comportamento era algo que exigia especial atenção porque se tratava de um grupo com 

muita dinâmica, o que por vezes provocava alguma desorganização.  

Relativamente às atitudes e aos valores, pelo que foi possível constatar, o grupo 

em geral necessitava desenvolver ainda mais o sentido de responsabilização, espírito 

crítico, sentimentos de partilha e de entreajuda. No entanto, não se pode determinar que 

era uma turma problemática, embora se destacassem algumas crianças com 
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comportamentos desviantes. No que respeita às regras de trabalho de grupo, estes 

necessitavam de ser constantemente chamados à atenção para que as executassem. 

No geral a turma apresentava um bom desenvolvimento físico e motor. Era um 

grupo que não revelava muitas dificuldades na aquisição de conhecimentos e 

competências, porém, havia alunos que patenteavam problemas de concentração. Tendo 

em conta o desenvolvimento e o ritmo individual de cada criança, tratava-se de um 

grupo que, face às aprendizagens adquiridas, se encontrava num patamar razoável. 
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2.3. PRÁTICA EDUCATIVA SUPERVISIONADA 

 

Após o tempo de observações na turma descrita anteriormente, iniciou-se a 

responsabilização supervisionada das aulas, no período compreendido entre 14 de 

março e 17 de maio. Os dias de responsabilização foram decididos tendo como base o 

calendário escolar da instituição e o Despacho n.º 3613/2009 de 22 de janeiro. Depois 

de se analisarem os mesmos ficou definido o seguinte calendário (Quadro 3): 

 

Quadro 3 - Calendarização das responsabilizações. 

Responsabilizações Dias de responsabilização 

Prática educativa n.º 1 14 e 15 de março de 2011 

Prática educativa n.º 2 4 e 5 de abril de 2011 

Prática educativa n.º 3 16 e 17 de maio de 2011 

 

Como é possível concluir pelo quadro exposto, as responsabilizações ocorreram 

sempre à segunda-feira, das 9h às 12h e das 16h às 17:30 h (porque das 13:45h às 

15:45h os alunos tinham Educação e Expressão Musical) e à terça, entre as 9h e as 

15:45h (respeitando os intervalos e a hora de almoço). 

É de reiterar que tal como evidenciaram Estrela e Estrela (1978, p. 57)  

 

“a observação do professor é o seu principal meio – se não for o único 

- de conhecimento do aluno, meio esse que deverá ser a principal 

fonte de regulação da actividade do professor e dos alunos, 

constituindo a base da avaliação diagnóstica e formação”. 

 

Ou seja, a observação foi fundamental para compreender o ambiente educativo desta 

instituição, bem como as interações que decorreram nela e que permitiram adequar as 

estratégias de ensino/aprendizagem ao público-alvo.  

Assim, com base na Organização Curricular e Programas do 1.º CEB, no 

 Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais e nas planificações 

mensais cedidas pela professora cooperante, elaboraram-se as planificações (Cf. Anexo 

1, Anexo 2, Anexo 3). Em cada uma enumeraram-se as competências específicas, os 
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conteúdos a abordar, os objetivos específicos, as estratégias/atividades (com os 

materiais didáticos necessários) e os modos de avaliação.  

De seguida, descrever-se-ão de forma sucinta as práticas pedagógicas 

desenvolvidas no 1.º CEB, todavia, é de referir que quer as planificações, quer os 

materiais utilizados encontram-se todos compilados nos anexos deste relatório podendo 

ser consultados a qualquer momento.  
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2.3.1. Planificação N.º 1 – 1.º CEB (14 e 15 de março de 2011) 

 

Antes de se iniciarem as responsabilizações (aula anterior), para motivar os 

alunos, distribuíram-se guiões (semelhantes ao Bilhete de Identidade da República 

Portuguesa) para orientar os alunos a realizarem uma pesquisa prévia sobre algumas 

características dos planetas que constituem o sistema solar. 

Portanto, no dia 15 de março (Cf. Anexo 1), a aula começou com a execução das 

rotinas que a turma possuía. Partiu-se do mote do trabalho de casa para se escrever no 

quadro o título do texto de José Jorge Letria: Astronauta que se encontra no manual 

escolar usado pelos alunos, com o objetivo de se fazer um levantamento de hipóteses, 

em grande grupo, acerca do conteúdo do texto. Posteriormente passou-se à leitura do 

texto, primeiramente pela professora estagiária e segundamente pelos alunos, de 

maneira a trabalhar a entoação, ritmo e fluência. No final desta atividade foi feita a 

exploração e interpretação oral do texto em grande grupo, analisando da estrutura 

externa e interna do poema, bem como a análise morfológica de algumas palavras. 

Para se introduzir a abordagem do grau comparativo dos adjetivos recorreu-se a 

uma apresentação em PowerPoint que continha uma atividade exploratória sobre o 

conteúdo na parte final, para ser realizada em grande grupo. Esta parte terminou com a 

resolução individual de uma ficha de avaliação de conhecimentos sobre o assunto 

abordado anteriormente para a professora estagiária identificar as dúvidas que 

permaneceram no final da exposição do conteúdo.  

À tarde, iniciou-se a aula com a projeção de uma imagem referente ao Sistema 

Solar. Através de um diálogo orientado pela professora estagiária, explorou-se a 

imagem com a finalidade de se recolherem as ideias prévias dos educandos. Como os 

alunos tinham realizado o trabalho de casa, a discussão abrangeu todos os assuntos 

obrigatórios a este conteúdo, o que lhes permitiu realizar depois, sem dificuldades, uma 

ficha informativa. Para finalizar este conteúdo e consolidar as novas aprendizagens, em 

pares pedagógicos, os alunos (aplicando a expressão plástica) construíram de um 

Sistema Solar tridimensional, como é possível averiguar na Figura 1.   
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Figura 1 - Construção do Sistema Solar tridimensional. 

 

Os planetas e o sol foram feitos tendo em consideração o seu tamanho e 

construídos com folhas de jornal antigo amassadas, para consciencializar os alunos a 

reutilizar materiais. Após os educandos pintarem os planetas e o sol e da tinta secar, 

cada par pedagógico teve de selecionar o Bilhete de Identidade para o seu planeta e para 

o sol (que tinham feito como trabalho de casa). No final, os planetas e o sol ficaram 

suspensos no teto da sala de aula servindo como recurso didático, evidente na figura que 

se segue.  

 

     

Figura 2 - Sistema Solar suspenso no teto da sala de aula. 

 

Já no dia 16 de março, começou-se a aula com a concretização das rotinas 

matinais. De seguida, procedeu-se à revisão dos conteúdos abordados anteriormente 

através do preenchimento de um mapa de conceitos gigante em grande grupo.  

Para introduzir a numeração romana desenvolveu-se um diálogo em torno de 

Galileu e do século em que ele observou os astros pela primeira vez por uma luneta. 

Ulteriormente, escreveu-se o século no quadro e questionou-se que tipo de numeração 

era aquela e em que situações era usada.  

Mais tarde, apresentou-se uma introdução histórica sobre a numeração romana 

através de uma leitura realizada pela estagiária. A partir daí fez-se uma 

exposição/exploração do conteúdo utilizando o diálogo em grande grupo e registando 
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no quadro as ideias principais. Após a leitura da ficha informativa pela estagiária, os 

alunos resolveram uma ficha de avaliação de conhecimentos individual. Para terminar e 

consolidar este conteúdo, a turma realizou o jogo do Bingo Romano em grande grupo, 

presente na Figura 3. 

 

  

Figura 3 - O Bingo Romano. 

 

À tarde, através da exploração de um PowerPoint, sobre o sistema solar, a 

professora estagiária orientou os alunos para chegarem ao conceito de pontos cardeais e 

qual o seu significado.  

Findada a leitura da ficha informativa (parte do Estudo do Meio) pela estagiária, 

iniciou-se uma atividade experimental. Deste modo, foi apresentada uma Bússola, 

explicou-se a sua utilidade e marcaram-se os pontos cardeais na sala de aula em grande 

grupo, utilizando este instrumento. Era esperado que a aula terminasse com a 

consolidação dos conteúdos através da realização de um jogo dramático designado por 

Onde está o Norte?, porém isso não aconteceu, pois a turma estava demasiado excitada 

e não cumpria as regras do jogo. 

Nestas dois dias de responsabilização pretendeu-se desenvolver  seguintes 

conteúdos programáticos: o grau dos adjetivos, nomeadamente, o grau comparativo 

(Língua Portuguesa); a numeração romana até C (Matemática); e os astros, mais 

especificamente, o sol como fonte de luz e calor, as posições do sol ao longo do dia 

(nascente/poente), os pontos cardeais, estrelas e planetas e o sistema solar (Estudo do 

Meio).  

Relativamente aos objetivos de Língua Portuguesa, ambicionou-se que o aluno 

fosse capaz de relatar acontecimentos vividos no fim-de-semana, intervir, oralmente, 

tendo em conta a adequação progressiva a situações de comunicação, regular a 

participação nas diferentes situações comunicativas (saber ouvir, respeitar opiniões), 

exprimir por iniciativa própria, em momentos de comunicação oral, de forma confiante, 
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clara e audível, extrair e reter a informação essencial dos discursos, interpretar textos, 

produzir textos escritos com diferentes objetivos comunicativos, levantar hipóteses 

acerca do conteúdo de textos a partir do título, comparar hipóteses levantadas com o 

conteúdo original, distinguir diferentes tipos de texto (poesia), ler e interpretar textos 

poéticos, descobrir, num contexto, o sentido das palavras desconhecidas, localizar a 

ação no espaço e no tempo, responder a questionários, identificar adjetivos, 

compreender o grau comparativo (adjetivos) e aplicar os diferentes graus do adjetivo 

estabelecendo comparações. Já a Matemática os objetivos visavam que os educandos 

compreendessem e memorizassem a numeração romana, lessem e escrevessem números 

na mesma numeração, utilizassem-na corretamente para representar os números até C e 

resolvessem situações problemáticas relacionadas com a numeração romana. No que 

concerne aos objetivos de Estudo do Meio, esperava-se que as crianças conseguissem 

distinguir astros, estrelas, planetas, constelação e satélites, conhecer os planetas que 

integram o sistema solar, reconhecer o sol como fonte de luz e calor, verificar as 

posições do sol ao longo do dia (nascente e poente), e conhecer os pontos cardeais. Os 

objetivos das Expressões Artísticas aspiravam o desenvolvimento da capacidade para a 

exploração do espaço circundante, a orientação dos alunos no espaço a partir de 

referências auditivas e tácteis, a deslocação em coordenação com um par e a pintura 

livre, em grupo, sobre suportes tridimensionais. Por último, esperava-se que os 

discentes cooperassem com os colegas no trabalho de grupo e respeitassem as regras do 

trabalho de grupo, respeitante aos objetivos a Formação Cívica. 
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2.3.2. Análise reflexiva (Planificação N.º 1 – 1.º CEB de 14 e 15 de março de 2011) 

 

Na primeira responsabilização as expectativas e o medo do fracasso eram 

imensos. Para contornar estes obstáculos houve a necessidade de construir uma 

planificação de forma minuciosa para nenhum pormenor ser esquecido. Esta estratégia 

revelou-se eficaz, dado que permitiu orientar a professora estagiária quando foi preciso. 

Relativamente aos pontos fortes, acredita-se que a diversidade de recursos 

utilizados e construídos foi o fator que mais se destacou, visto que permitiu aumentar o 

nível de motivação, interesse, atenção, concentração e até mesmo de compreensão dos 

alunos, uma vez que é do conhecimento geral que nem tudo o que é ensinado interessa a 

todos e da mesma forma, o que faz com que se crie um mecanismo natural de seleção de 

aprendizagem. A tarefa em que isto se comprovou foi na construção do sistema solar 

tridimensional, uma vez que os alunos primeiramente sentiram-se motivados pela 

pesquisa como seres instigadores, proporcionada pelo preenchimento dos Bilhetes de 

identidade e depois demonstraram-se concentrados e empenhados a realizar a atividade, 

tornando-se autónomos na construção do saber e criativos e rigorosos na criação do seu 

planeta (ou estrela, no caso do grupo que ficou com o Sol). 

No entanto, também houve pontos fracos que caracterizaram esta 

responsabilização, como a transposição didática dos conteúdos programáticos, dado que 

por vezes foi precisa a ajuda dos docentes cooperantes e orientadores na definição de 

estratégias de ensino/aprendizagem. Inicialmente, o Loto Romano também não foi tão 

eficaz como o esperado, uma vez que foi o primeiro contato que os alunos tiveram com 

esta numeração, o que lhes dificultou a associação do número indo-árabe à numeração 

romana. Em relação ao jogo dramático Onde Está o Norte? não foi possível realizá-lo, 

porque os alunos estavam demasiado entusiasmados, não obedeciam à professora 

estagiária  e não cumpriam as regras necessárias para realizar o jogo dramático. 

Globalmente, as atividades de índole artística, dilataram significativamente o 

desenvolvimento de trabalhos pedagógicos mais ricos e interessantes para o aluno, 

criando-lhe a oportunidade “«aprender a conhecer», isto é adquirir os instrumentos da 

compreensão; «aprender a fazer», para poder agir sobre o meio envolvente; «aprender a 

viver juntos», a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 

humanas; e finalmente «aprender a ser», via essencial que integra as três precedentes”, 

tal como referia Delors (1998, pp. 89-90). 
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2.3.3. Planificação N.º 2 – 1.º CEB (4 e 5 de abril de 2011) 

 

No dia 4 de abril (Cf. Anexo 2), a aula iniciou-se novamente com a execução das 

rotinas que a turma possuía. A articulação entre as novidades do fim-de-semana e a 

atividade a desenvolver a Língua Portuguesa partiu do facto dos alunos gostarem de 

contar histórias. Assim, passou-se à divisão da turma em cinco grupos e definiram-se as 

regras do trabalho em grupo.  

Seguidamente ocorreu uma discussão em grande grupo, acerca dos constituintes 

do texto. Foi distribuído um exemplar a cada grupo sobre os constituintes basilares de 

um texto narrativo e lido em voz em voz alta pela professora estagiária. A cada grupo 

atribuiu-se uma ilustração com a finalidade de eles inventarem a introdução partindo da 

ilustração fornecida (ver Figura 4). Depois de cada grupo escrever a introdução, os 

alunos entregaram a folha com a parte introdutória juntamente com a respetiva 

ilustração ao grupo que estava ao lado para escreverem o desenvolvimento e depois 

fizeram o mesmo para criarem a conclusão. A aula continuou com a distribuição das 

personagens que estavam presentes nas imagens para cada grupo preparar uma 

apresentação das histórias em que realizaram a conclusão. Posteriormente procedeu-se à 

dramatização das histórias finais para a turma. Por fim, em grande grupo, desenvolveu-

se um diálogo sobre os elementos que constituem a capa de um livro, para a turma 

construir um para compilar as histórias criadas. 

 

 

Figura 4 - Imagens que serviram de suporte para a criação das histórias. 

 

Para se iniciar a abordagem dos pronomes possessivos aproveitou-se uma frase 

retirada de uma das histórias inventadas pelos alunos para se efetuar a sua análise 

morfológica. Através da exploração oral e de questões orientadoras, em grande grupo, 

distinguiram-se os pronomes possessivos dos determinantes possessivos. A 

sistematização e consolidação das conclusões dos alunos foram realizadas pela 
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exploração de um acetato em grande grupo. Para além disto, também se distribuiu e 

explorou uma ficha informativa com os conteúdos abordados e definiram-se os 

trabalhos de casa a Língua Portuguesa. 

A seguir ao almoço, começou-se a abordagem do conteúdo programático de 

Estudo do Meio, designado A Agricultura e A Criação de Gado. Como as imagens que 

ilustraram as histórias que os alunos criaram estavam relacionadas com a agricultura, a 

articulação entre as áreas disciplinares foi fácil, porque rapidamente os discentes 

associaram que o tema, que abarcava todas as histórias que tinham sido inventadas de 

manhã, estava relacionado com este conteúdo.  

Assim, em grande grupo, desenrolou-se um diálogo com o objetivo de perceber 

quais as ideias prévias que os alunos possuíam sobre A Agricultura e A Criação de 

Gado. As respostas mais pertinentes foram exploradas para esclarecer as dúvidas mais 

evidentes que os educandos tivessem. Como os alunos ainda continuavam organizados 

em grupo, foi explicada a tarefa que se seguiria bem como as metas que eram esperadas 

que os alunos cumprissem. Para orientar os grupos foram distribuídos guiões sobre os 

conteúdos de Estudo do Meio que cada um teria de preparar e apresentar. Após a 

apresentação dos conteúdos de Estudo do Meio, as páginas cem e cento e um do manual 

escolar de Estudo do Meio foram exploradas.  

A aula acabou com uma atividade de expressão plástica, uma vez que as crianças 

construíram diversos produtos provenientes da agricultura e de diferentes espécies de 

animais em material modelador. Antes de irem embora, cada uma levou um cartão 

denominado por Ponto Enlameado para casa com a finalidade de escrever nele as 

dúvidas que ficaram sobre os conteúdos abordados ao longo do dia. 

No dia seguinte (5 de abril), procedeu-se à efetuação das rotinas matinais e 

reviram-se os assuntos lecionados na aula anterior através da exploração dos cartões 

Ponto Enlameado.  

Mais tarde, para arrumar as construções, que os alunos fizeram no dia anterior, 

usou-se a um tabuleiro. Porém, foi-lhes incumbida a tarefa de revestirem a base do 

tabuleiro com quadradinhos verdes autocolantes que eram a unidade de medida. Para 

isso eles tiveram de descobrir quantas vezes é que se repetiu a unidade de medida para 

cobrir a base e qual foi a melhor estratégia utilizada. Ulteriormente registaram no 

caderno de significados a definição do que é a área de uma figura geométrica e desta 

maneira iniciou-se a abordagem do tema matemático a área.  
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De seguida, um aluno distribuiu os guiões de exploração dos Geoplanos e fez-se a 

leitura do mesmo pela estagiária. Para os alunos não se distraírem, os materiais só foram 

repartidos pelos grupos quando já não havia dúvidas sobre a atividade que se iria 

realizar (visualizar Figura 5).  

 

     

Figura 5 - Resolução de exercícios no Geoplano. 

 

Para inserir o Sistema Internacional de Medida partiu-se do cm que apareceu no 

último exercício do guião e explicou-se a existência de um cm
2
. Resolveram uma ficha 

de atividades e explorou-se em grande grupo a parte de Matemática na ficha informativa 

com o objetivo de a preencher também.  

A partir dos dm
2
,
 
construídos pelos alunos, representou-se o m

2
. A aula terminou 

com a realização do jogo O Dominó das Áreas em pares pedagógicos.  

À tarde houve a continuação do trabalho realizado na sessão anterior sobre o 

projeto d’O Alcoolismo. Por isso, realizou-se um diálogo com os alunos, de modo a 

perceber em que ponto de situação é que se encontram as pesquisas realizadas, pelos 

diferentes grupos. Em grande grupo estabeleceram-se os objetivos a cumprir pelos 

grupos e a delegada de turma registou no caderno diário. Antes da aula acabar, 

definiram-se as metas a atingir na próxima sessão de Área de Projeto e os educandos 

preencheram uma Grelha de Autoavaliação. 

Os pronomes possessivos (Língua Portuguesa); a Grandeza e Medida, 

designadamente, a unidade de medida – a área, a construção do dm
2
, a relação 

entre dm
2
 e o cm

2
 (Matemática); a agricultura do meio local e a criação de gado no 

meio local (Estudo do Meio) representaram os conteúdos desenvolvidos nestas 

responsabilizações. 

Relativamente aos objetivos de Língua Portuguesa, ambicionou-se que o aluno 

fosse capaz de exprimir por iniciativa própria em momentos privilegiados de 
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comunicação oral (conversas, diálogos, em pequeno e grande grupo), relatar 

acontecimentos vividos, contar histórias inventadas, participar, em grupo, na elaboração 

de histórias, completar histórias (imaginar desenlaces possíveis, imaginar cenários, 

lugar, tempo, personagens, ações), apresentar e apreciar trabalhos de grupo, dar 

sugestões para os melhorar, intervir, oralmente, tendo em conta a adequação progressiva 

a situações de comunicação (diálogo, conversas, regular a participação nas diferentes 

situações de comunicação (saber ouvir, respeitar opiniões, intervir oportunamente), 

experimentar variações progressivas da Língua oral (variar a entoação de frases, 

pronunciando-as com intencionalidades diferentes…), experimentar múltiplas situações 

que desenvolvam o gosto pela escrita (textos de criação livre, escrever em grupo, a 

partir de motivações lúdicas (completar histórias, criar histórias a partir de gravuras, ler 

textos produzidos por iniciativa própria (para a turma, para o professor, descobrir, num 

contexto, o sentido de palavras desconhecidas, estabelecer a sequência de 

acontecimentos, construir livros de histórias com os seus textos, com os textos de 

companheiros, organizar e classificar a documentação segundo critérios diversos, 

organizar um índice da documentação, treinar a consulta de dicionários, combinar, 

ludicamente, diferentes sons da língua e a substituição de elementos da frase por 

pronomes. Já a Matemática os objetivos visavam que os educandos reconhecessem o 

cm
2
 como unidade de medida da área (papel quadriculado – quadrícula de 1 cm de 

lado), determinassem, em cm
2
, a área de polígonos desenhados em papel quadriculado, 

desenhassem polígonos em papel quadriculado a partir de uma área dada em cm
2
, 

construíssem o dm
2
 em papel quadriculado e utilizá-lo em medições de áreas e 

relacionassem o dm
2
 e o dm

2
. No que concerne aos objetivos de Estudo do Meio, 

esperava-se que as crianças conseguissem fazer o levantamento dos principais produtos 

agrícolas da região, reconhecer a agricultura como fonte de matérias-primas 

(trigo/farinha, tomate/concentrado, uvas/vinho, identificar alguns fatores naturais com 

influência na agricultura (clima, solo, relevo), fazer o levantamento de algumas técnicas 

utilizadas pelo homem para superar dificuldades originadas por fatores naturais (estufa, 

rega, socalcos, adubação…), investigar algumas técnicas de tradicionais e modernas e 

instrumentos que lhe estão associados (lavra-arado/trator, rega/picota, nora/aspersão…), 

identificar alguns perigos para o homem e para o ambiente resultantes do uso de 

produtos químicos na agricultura (cuidados a ter com o uso de pesticidas, herbicidas, 

adubos químicos…), fazer o levantamento das principais espécies animais criadas na 

região, distinguir entre exploração pecuária familiar e industrial (n.º de animais, como 
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vivem e se alimentam, reconhecer a criação de gado como fonte de alimentos, 

reconhecer a criação de gado como fonte de matérias-primas (lacticínios, salsicharia, 

cortumes, relacionar algumas atividades com a criação de gado (pastorícia, tosquia, 

identificar alguns problemas de poluição provocados pela criação de gado. Os objetivos 

das Expressões Artísticas aspiravam o desenvolvimento da capacidade de explorar 

maneiras diferentes de produzir sons, aliar a emissão sonora a gestos/movimentos, 

explorar as transformações de objetos: imaginando-os com outras características, 

utilizando-os em ações, utilizar objetos dando-lhes atributos imaginados em situações 

de interação: em pequeno grupo, utilizar fantoches, participar na elaboração oral de uma 

história, explorar e tirar partido da resistência e plasticidade: massa de cores, modelar 

usando apenas as mãos e pintar livremente e em suportes neutros. Por último, esperava-

se que os discentes respeitassem as regras de convivência social, utilizassem formas 

para harmonizar conflitos (diálogo, consenso, votação), respeitassem os interesses 

individuais e coletivos, fossem responsáveis e autónomos, respeitante aos objetivos a 

Formação Cívica. 
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2.3.4. Análise reflexiva (Planificação N.º 2 – 1.º CEB de 4 e 5 de abril de 2011) 

 

Aquando a construção da planificação da segunda aula surgiu um dilema muito 

grande: a falta de originalidade e inovação para as estratégias de ensino/aprendizagem, 

visto que o objetivo consistia em criar atividades diferentes que dessem aos alunos um 

papel ativo na construção do próprio conhecimento. Porém, depois da primeira aula, 

tudo o que era planeado não superava o que tinha sido realizado anteriormente. Para 

ultrapassar este obstáculo optou-se por alterar a metodologia de trabalho que tinha sido 

utilizada na primeira aula e implementaram-se diversas estratégias de aprendizagem 

cooperativa, ou seja, colocou-se a turma a trabalhar em pequenos grupos.  

Para evitar comportamentos desviantes, devido à facilidade que os discentes 

teriam em conversar com os colegas de trabalho, decidiu-se atribuir a cada porta-voz 

também o papel de responsável pelo comportamento do grupo. Assim, sempre que um 

aluno ou um grupo perturbava o funcionamento normal da turma o porta-voz era 

chamado à atenção para acalmar o aluno/grupo. Isto foi positivo, pois contribuiu para 

aliviar a sobrecarga de trabalho da professora estagiária.  

Ao pensar nas estratégias, também houve o cuidado de selecionar atividades que 

fossem um fator de motivação para os alunos. Deste modo, crê-se que a atividade de 

Língua Portuguesa merece maior destaque, dado que em vez da leitura e análise de um 

texto, resolveu-se colocar os próprios alunos a construírem-no, através de um exercício 

de escrita criativa permitindo-lhes ganhar consciência sobre a estrutura de uma história 

e a desenvolver a originalidade.  

A finalidade da planificação é indicar o caminho a seguir, ou seja, como uma 

previsão do processo. E tal como a palavra “previsão” indica, o que foi previsto não 

correspondeu ao que aconteceu na realidade. O motivo mais forte assentou no facto de 

cada grupo ter um ritmo de trabalho próprio e diferente dos demais, apesar dos alunos 

terem sido agrupados de forma equilibrada. Este fator contribuiu para que no primeiro 

dia não fosse possível colocar em prática todas as atividades preparadas. Contudo, como 

a planificação não é um instrumento de trabalho estanque possibilitou reajustar as 

estratégias delineadas de maneira a satisfazerem as necessidades dos alunos.  
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2.3.5. Planificação N.º 3 – 1.º CEB (16 e 17 de maio de 2011) 

 

A responsabilização do dia 16 de maio (Cf. Anexo 3) iniciou-se, como 

normalmente, pelas tarefas rotineiras. Aproveitou-se a curiosidade gerada em torno do 

teatro de fantoches e para se levantarem as ideias prévias dos educandos sobre esse tipo 

de material, em que situações era usado e qual seria a função do pano branco na janela. 

Antes de se iniciar a dramatização, foi lido o título da história e discutidos os possíveis 

acontecimentos que poderiam surgir diante os dados fornecidos. A dramatização do 

teatro de sombras foi realizada pela professora estagiária e está patente na Figura 6. 

 

     

Figura 6 - Dramatização da história d’A história da Quadradinha. 

 

Seguidamente sobreveio a interpretação (interna e externa) e a exploração oral do 

texto em grande grupo. Continuando neste contexto, as crianças aprenderam e entoaram 

uma canção designada Figuras Geométricas. A partir da análise morfológica de uma 

frase retirada d’A História da Quadradinha fez-se a abordagem dos pronomes 

demonstrativos oralmente.  

A sistematização e consolidação das conclusões dos alunos realizou-se através de 

um jogo em pares pedagógicos, como é visível na Figura 7. 

 

     

Figura 7 - Jogo dos pronomes demonstrativos. 
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Os alunos praticaram os novos conhecimentos, de forma individual, numa ficha 

de trabalho sendo dado reforço positivo, sugestões e esclarecimento às dúvidas que 

surgissem. Antes da aula terminar, ainda foram marcados os trabalhos de casa a Língua 

Portuguesa. 

De tarde, principiou-se o conteúdo programático de Estudo do Meio 

desenvolvendo uma discussão à volta das sombras utilizadas no teatro de manhã e o que 

era necessário para as fazer, também para detetar as ideias prévias dos alunos sobre 

fontes luminosas.  

Para os alunos realizarem duas experiências, em grande grupo sobre a reflexão e a 

refração da luz, foi necessário esclarecer as regras básicas de manuseamento de material 

de laboratório e conversar sobre estes fenómenos da luz. 

De seguida, os alunos foram divididos em dois grupos, com o intuito de os 

distribuir pelas estações criadas e realizaram as duas atividades experimentais com luz, 

sobre corpos transparentes, corpos translúcidos e corpos opacos e teatro de sombras. 

Quando acabavam as experiências iam preenchendo os protocolos experimentais 

correspondentes a cada experiência. No final, as conclusões retiradas por cada grupo de 

trabalho (reestruturação das ideias prévia) foram exploradas oralmente. Antes dos 

alunos saírem, ainda lhes foi incumbida a tarefa de em casa escrever num Cartão Ab, do 

lado A a atividade que mais gostou e do lado b a atividade que menos gostou desse dia 

(observar Figura 8). 

 

 

Figura 8 - Cartões Ab. 

 

No dia 12 de maio, depois de se cumprirem as tarefas habituais, usaram-se os 

Cartões AB para se reverem os conteúdos abordados na aula anterior. A transposição 

para a aula de matemática foi feita a partir da figura geométrica da Quadradinha.  
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O conteúdo programático iniciou-se com uma visualização de um PowerPoint 

sobre pentaminós. Posteriormente resolveu-se uma ficha de investigação e para os 

alunos que iam terminando a atividade, para não ficarem desmotivados, eram orientados 

a jogarem o PentaGame. 

Após a hora do almoço, os educandos continuaram o trabalho realizado na sessão 

anterior sobre o projeto d’O Alcoolismo. Esse trabalho iniciou-se novamente através de 

um diálogo com os alunos, de modo a perceber em que ponto de situação se 

encontravam as pesquisas realizadas, pelos diferentes grupos e também foram 

estabelecidos os objetivos a cumprir.  

Antes da sessão findar, em grande grupo, definiram-se novas metas e 

estabeleceram-se prioridades para os alunos trabalharem de forma mais eficiente e 

rentável.  

Nestas dois dias de responsabilização pretendeu-se desenvolver seguintes 

conteúdos programáticos: os pronomes demonstrativos (Língua Portuguesa); a 

Grandeza e Medida, nomeadamente, os pentaminós, a medida e medição, a unidades 

de medida SI, o perímetro, a área e a estimação (Matemática); e a descoberta dos 

materiais e objetos através de experiências com a luz (Estudo do Meio).  

Relativamente aos objetivos de Língua Portuguesa, ambicionou-se que o aluno 

fosse capaz de exprimir por iniciativa própria em momentos privilegiados de 

comunicação oral (conversas, diálogos, em pequeno e grande grupo), relatar 

acontecimentos vividos, participar, em grupo, na elaboração de histórias, contar 

histórias inventadas, apresentar e apreciar trabalhos de grupo, dar sugestões para os 

melhorar, intervir, oralmente, tendo em conta a adequação progressiva a situações de 

comunicação (diálogo, conversas), regular a participação nas diferentes situações de 

comunicação (saber ouvir, respeitar opiniões, intervir oportunamente), dramatizar 

histórias, experimentar variações progressivas da Língua oral (variar a entoação de 

frases, pronunciando-as com intencionalidades diferentes…), experimentar múltiplas 

situações que desenvolvam o gosto pela escrita (textos de escrita criativa), recriar textos 

em diversas linguagens (dramatizar momentos), manifestar preferência por personagens 

e situações da história, localizar a ação no espaço e no tempo, recorrer à consulta de 

dicionários para solucionar dúvidas, combinar, ludicamente, diferentes sons da língua, 

substituição de elementos da frase por pronomes demonstrativos. Já a Matemática os 

objetivos visavam que os educandos calculassem o perímetro de polígonos, 

determinassem a área de polígonos desenhados em papel quadriculado, resolvessem 
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problemas relacionando perímetro e área, compreendessem e utilizassem as fórmulas 

para calcular a área do quadrado e do retângulo e investigassem o perímetro de figuras 

com a mesma área e a área de figuras com o mesmo perímetro através da utilização de 

pentaminós. No que concerne aos objetivos de Estudo do Meio, esperava-se que as 

crianças conseguissem identificar fontes luminosas, observar a passagem da luz através 

de objetos transparentes (lentes, prisma, água…), observar a interseção da luz pelos 

objetos opacos – sombras,  realizar jogos de luz e sombra e sombras chinesas, observar 

e experimentar a reflexão da luz em superfícies polidas (espelhos…). Os objetivos das 

Expressões Artísticas aspiravam o desenvolvimento da capacidade de cantar canções, 

reproduzir pequenas melodias, explorar maneiras diferentes de produzir sons, aliar a 

emissão sonora a gestos/movimentos, explorar as transformações de objetos: 

imaginando-os com outras características, utilizando-os em ações, utilizar objetos 

dando-lhes atributos imaginados em situações de interação: em pequeno grupo, 

participar na elaboração oral de uma história, utilizar diversos tipos de sombras 

(chinesas, …) e fazer e desmanchar construções. Por último, esperava-se que os 

discentes respeitassem as regras de convivência social, utilizassem formas para 

harmonizar conflitos (diálogo, consenso, votação), respeitassem os interesses 

individuais e coletivos, fossem responsáveis e autónomos, respeitante aos objetivos a 

Formação Cívica. 
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2.3.6. Análise reflexiva (Planificação N.º 3 – 1.º CEB de 16 e 17 de maio de 2011) 

 

Ao longo da última planificação individual avaliada no 1.º CEB procurou-se 

diversificar as atividades e recursos e rentabilizá-los ao máximo. E comparação com as 

aulas anteriores, foi visível que esta última revelou-se a responsabilização mais 

completa, articulada e melhor fundamentada, porque, ao longo do Estágio I as críticas 

foram sempre encaradas de forma construtiva e serviram para melhorar a prática 

educativa e aperfeiçoar as lacunas existentes. 

O ponto mais forte destes dois dias foi o teatro de sombras. Além de ter permitido 

utilizar um recurso diferente na aula, tornou possível a abordagem do texto de língua 

portuguesa de uma forma mais lúdica e atrativa para os alunos. Estes tiveram a 

oportunidade de saírem dos lugares e de se sentarem no chão de maneira mais informal 

e descontraída. Porém, o facto de estarem num ambiente mais relaxado não implicou a 

existência de comportamentos desviantes, muito pelo contrário, no final do teatro de 

sombras, através do questionamento, foi possível detetar que todos eles sabiam a 

história em pormenor. Outro aspeto muito positivo foi a articulação criada entre todas as 

áreas lecionadas, pois permitiu que o desenvolvimento das aulas decorresse de uma 

forma muito natural, ou seja, com um fio condutor lógico, para além de as tornar mais 

dinâmicas e interessantes para os alunos. Para além disto a interdisciplinaridade 

implementada nas atividades também foi um ponto favorável, uma vez que nesta até a 

expressão musical esteve presente.  

Em contrapartida, o comportamento que os alunos manifestaram na segunda-feira 

poderia ter comprometido a planificação produzida, porque depois da hora do almoço os 

alunos danificaram um material que estava na sala de aula o que levou à necessidade de 

os fazer entender que há atitudes que são determinantes para a definição da 

personalidade e que se devem sempre assumir as ações realizadas.  

Na sua globalidade houve uma evolução positiva, porque finalmente alcançaram-

se todos os objetivos que foram propostos inicialmente e contornados, de forma 

eficiente, todos os obstáculos que surgiram. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO DESENVOLVIDO NO 2.º CEB 

 

3.1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTEXTO 

 

O AVEDC é uma instituição de índole educativa e pertence à rede pública desde 

26 de junho de 2003, dia em que foi homologado. Este resultou da junção do 

Agrupamento Horizontal “Do Alvão às Portas da Bila” com a EB 2,3 Diogo Cão. 

Acabando por se fundir, em julho de 2007, com o Agrupamento Horizontal D. Dinis. A 

partir de 2009 desenvolveu os recursos necessários para educar alunos cegos e com 

baixa visão, bem como para a intervenção precoce na infância, acabando por se tornar, 

nesse ano, numa Escola TEIP (Território Educativo de Intervenção Prioritária). Neste 

momento, também está associado à escola do Estabelecimento Prisional de Vila Real. 

O agrupamento, no ano letivo 2011/2012, era composto por uma escola do 2.º e 

3.º CEB, vinte e três escolas (61 turmas) do 1.º ciclo e vinte e um jardins-de-infância 

(28 salas), dos quais alguns funcionavam no mesmo edifício que o 1.º ciclo e os outros 

em edifícios adaptados para o efeito, concedidos pelas Juntas de Freguesia. Logo, esta 

instituição era constituída por quarenta e cinco estabelecimentos de educação e ensino. 

A sede do AVEDC localizava-se na Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Diogo Cão, que se 

situava na freguesia da Nossa Senhora da Conceição e foi inaugurada em 1972. Como 

era um grande território, a sua intervenção tinha de ser exercida numa área geográfica 

extensa, o que levava a diversos problemas, uma vez que a oferta de serviço de 

transportes públicos e a rede viária apresentava várias debilidades.  

No que diz respeito ao corpo docente do AVEDC, em 2011/2012, havia duzentos 

e setenta e cinco professores, dos quais trinta e cinco eram educadores, setenta e cinco 

eram professores do 1.º CEB, cento e vinte e quatro eram docentes do 2.º e 3.º CEB, 

quarenta e um eram professores das AEC, onze eram professores de NEE e ainda cinco 

educadores exerciam funções no âmbito da Intervenção Precoce. 

Relativamente ao pessoal não docente, o agrupamento dispunha de cento e trinta e 

duas pessoas entre assistentes técnicos e operacionais distribuídos pelos diferentes 

serviços/ edifícios escolares. Deste modo, existiam quarenta assistentes operacionais na 

sede do agrupamento, dezasseis assistentes operacionais nas escolas do 1.º CEB, oito 

assistentes operacionais nos jardins-de-infância, dezoito assistentes administrativos, 
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catorze assistentes ocupacionais, quinze assistentes técnicos e vinte e um assistentes 

com outras tarefas. 

É de referir, que de acordo com os dados do relatório da Avaliação Externa do 

AEDC de fevereiro de 2012, este estabelecimento tinha dois mil, seiscentos e treze 

alunos, dos quais quinhentos e vinte e quatro andavam na educação Pré-escolar (28 

grupos), mil cento e sessenta e três no 1.º ciclo (61 turmas), quinhentos e noventa e 

cinco no 2.º ciclo (28turmas), cento e vinte e um no 3.º ciclo (8 turmas), vinte e cinco 

nos Cursos de Educação e Formação (CEF) (2 turmas), cento e cinquenta e cinco nos 

cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) (8 turmas) e trinta na formação 

modular (4 turmas). Dos alunos que frequentavam o Ensino Básico, o SASE (Serviços 

de Ação Social Escolar) apoiava setecentos e quarenta, em que trezentos e cinquenta e 

dois estavam inseridos no escalão A. 

Como já foi mencionado anteriormente, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 

de janeiro, setenta e nove alunos dos diversos níveis de ensino tinham necessidades 

educativas especiais e beneficiaram de Medidas Educativas. Havia ainda uma alta 

percentagem de alunos com NEE a nível motor que necessitavam de um 

acompanhamento diário. O AVEDC era uma unidade de referência neste âmbito 

influenciando muitos Agrupamentos de Escolas na Intervenção Precoce e na Baixa 

Visão. Para além disto, o grupo de educação especial estava articulado com o Serviço de 

Psicologia e Orientação, uma vez que existia no agrupamento um psicólogo. 
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3.2. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE EDUCATIVO  

 

A Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Diogo Cão era a sede do AVEDC e ostentava 

uma construção do tipo arquitetura Brandão, escolhido a partir do modelo Nórdico. 

Apesar de não estar adaptado ao clima da região, este visava facilitar a mobilidade, 

luminosidade e contato com a Natureza. 

Respetivamente à qualidade e exiguidade de espaços escolares, o agrupamento 

apresentava alguns problemas, já que o edifício possuía quarenta anos e foi construído 

para acolher inicialmente seiscentos e cinquenta alunos do 2.º CEB. Porém, no ano 

letivo 2011/2012 era frequentado por setecentos e vinte e quatro alunos do 2.º e 3.º 

Ciclos em regime diurno e por cento e sessenta e dois formandos dos diversos níveis 

dos cursos de (EFA) em regime diurno e noturno. 

No que concerne à estrutura do edifício, este era constituído por um bloco central 

que tinha os serviços administrativos, o gabinete da direção, as salas dos professores e 

dos diretores de turma, o ginásio, a biblioteca, o refeitório, a papelaria e os serviços de 

bar e reprografia. Para além deste bloco, existiam mais quatro com salas de aula, com 

funcionalidade satisfatória. Indo ao encontro do projeto “O combate ao insucesso da 

Matemática”, criou-se no segundo bloco um laboratório de Matemática com vinte e 

cinco computadores e um videoprojector e no quarto bloco havia um laboratório de 

Física e Química satisfatoriamente equipado. A escola também tinha um bloco com 

salas de Educação Musical, um bloco pré-fabricado adaptado para duas salas de aula 

devido ao tamanho reduzido e um outro pré-fabricado, onde eram lecionadas as aulas de 

CEF.  

Para a prática de modalidades desportivas de ambiente coberto a escola usava um 

Pavilhão Gimnodesportivo, localizado ao lado da instituição, que lhe foi cedido pelo 

Instituto Nacional do Desporto, com a aprovação do Ministério da Educação. Em todos 

os blocos havia instalações sanitárias, destinadas a utilizadores do género masculino e 

feminino e a alunos com necessidades educativas especiais. A zona exterior era ampla e 

compreendia zonas arborizadas, um campo de jogos, espaços de recreio e trajetos de 

circulação cobertos. 

Apesar do estabelecimento de ensino ser satisfatório relativamente às condições 

que possuía, assinalaram-se algumas restrições inerentes a uma escola sobrelotada. 
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Assim, os equipamentos e as infraestruturas eram insuficientes e não eram adequados às 

necessidades educativas da comunidade escolar, porque como era evidente o número de 

salas era limitado, faltando outros espaços para funcionarem clubes, projetos e gabinetes 

especializados. 

O horário de funcionamento para os alunos estava articulado com os transportes 

escolares e consistia em seis blocos de 90 minutos, para maximizar o trabalho escolar 

efetivo, como é possível verificar de forma detalhada no Quadro 4.  

 

Quadro 4 - Horário de funcionamento da EB 2,3 Diogo Cão. 

Turno da manhã Turno da tarde 

8:15 – 9:00 13:20 – 14:05 

9:00 – 9:45 14:05 – 14:50 

10 :05 – 10:50 15:00 – 15:45 

10:50 – 11:35 15:45 – 16:30 

11:45 – 12:30 16:45 – 17:30 

12:30 – 13:15 17:30 – 18:15 

Fonte: Horários das turmas 

 

A prática educativa no 2.º CEB desenvolveu-se no 5.º N a Ciências da Natureza e 

a Matemática com o Professor Cooperante Joaquim Dias, no 5.º E a História e 

Geografia de Portugal com a Professora Cooperante Ana Silva e no 6.º E a Língua 

Portuguesa com a Professora Cooperante Elisa Melo. Porém, devido à necessidade de 

lecionar os conteúdos num período escasso de tempo e à segmentação das disciplinas 

(como foi mencionado anteriormente no capítulo II, mais especificamente no ponto 5.2), 

só foi possível implementar atividades de expressão artística numa responsabilização de 

Língua Portuguesa, portanto, só se fará alusão a essa aula, bem como à turma que 

colaborou nela.   

Deste modo, a primeira responsabilização ocorreu 11 de novembro de 2011, uma 

sexta-feira, das 11:45h até às 13:15, na sala 9. Esta tinha boa luminosidade natural, dado 

que as duas paredes laterais paralelas, bem como a porta de entrada dos alunos eram de 

vidro. Esta porta dava acesso ao recreio. Já a parede oposta, que também era de vidro, 

tinha uma bancada e ao lado desta ficava a porta dos docentes. As mesas estavam 
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dispostas em quatro filas, cada uma com cinco mesas juntas. Cada mesa tinha duas 

cadeiras e no meio havia um corredor de passagem. Quando os alunos se sentavam, na 

parede frontal situava-se o quadro branco de porcelana e o quadro interativo. Do lado 

lateral a estes estava a secretária do docente munida com um computador fixo. Torna-se 

importante voltar a referir que a sala de aula é um local propício para o 

desenvolvimento de relações interpessoais e contribui para que o processo de 

ensino/aprendizagem seja bem-sucedido, uma vez que deve ser um local harmonioso.  

No que diz respeito ao agregado familiar, este era constituído maioritariamente 

por três e quatro elementos. Existiam dezasseis crianças que viviam com os pais e três 

viviam com a mãe. Dos vinte e dois alunos, dez não tinham irmãos. Em relação ao nível 

de escolaridade dos pais, após uma análise do PCT concluiu-se que existiam três pais e 

uma mãe com o 1.º CEB; cinco pais e uma mãe com o 2.º CEB; sete pais e sete mães 

com 3.º CEB; cinco pais e nove mães com o Ensino Secundário; um pai e quatro mães 

possuíam formação de nível superior e um pai cuja formação académica era 

desconhecida. Quanto à situação profissional dos pais, existiam três pais e duas mães 

cuja sua situação era desconhecida; dezassete pais e catorze mães efetivos; duas mães 

contratadas; e, por fim, dois pais e quatro mães encontravam-se desempregados.  

Relativamente à constituição da turma, esta era composta por vinte e dois 

discentes, sendo que havia onze meninos e onze meninas. Desta forma, num universo de 

vinte e dois alunos, havia dezasseis alunos em Educação Moral e Religiosa, quatro 

alunos retidos em anos anteriores e um aluno sinalizado pelo Decreto-Lei n.º 3/2008. Os 

alunos que constituíam a turma do 6.º E tinham idades compreendidas entre os dez e os 

treze anos de idade. 

A maior parte dos alunos utilizava o seu tempo livre para estudar e ver televisão, 

para além disso, mas em menor percentagem também praticavam desporto, liam e 

ouviam música. 

Globalmente, a turma apresentava falta de hábitos de estudo e métodos de 

trabalho e carência de pré-requisitos em conteúdos de base. No geral, era um grupo de 

alunos que não precisava de muita motivação para participarem ativamente nas 

atividades propostas, mesmo que muitas vezes o fizessem de forma desordenada e 

despropositada. A turma tinha um aluno com NEE e era muito heterogénea nos ritmos 

de aprendizagem. Como eram alunos muito dinâmicos, por vezes o nível de 

ruído/diálogo era demasiado elevado.   
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3.3. PRÁTICA EDUCATIVA SUPERVISIONADA 

 

Como já tinha acontecido no 1.º CEB, a responsabilização só se iniciou após o 

período de observação na turma descrita anteriormente para se compreender melhor o 

contexto educativo e realizar-se uma intervenção mais adequada aos alunos em questão.  

Assim, com base no Programa da Língua Portuguesa – Plano de Organização do 

Ensino-Aprendizagem. Ensino Básico – 2.º Ciclo e nas planificações mensais cedidas 

pela professora cooperante, elaboraram-se as planificações. Em cada uma enumeraram-

se as competências específicas, os conteúdos a abordar, os objetivos específicos, as 

estratégias/atividades (com os materiais didáticos necessários) e os modos de avaliação.  

De seguida, descrever-se-á de forma resumida a prática pedagógica desenvolvida 

no 2.º CEB de índole artística, no entanto, é de mencionar que tanto todas as 

planificações, como os recursos, utilizados neste nível de ensino, encontram-se 

compilados nos anexos (Cf. Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6 e Anexo 7) deste relatório 

podendo ser consultados a qualquer instante.  
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3.3.1. Planificação N.º 1 de Língua Portuguesa – 2.º CEB (11 de novembro de 2011) 

 

A primeira responsabilização de Língua Portuguesa (Cf. Anexo 5 – Planificação 

N.º 1) iniciou-se com o registo do sumário da aula anterior e a abertura da lição.  

De seguida, foi exposta uma curta animação da Walt Disney intitulada A 

Vendedora de Fósforos, porém, o título não foi desvendado para não obstruir a 

criatividade. Depois da visualização, cada aluno realizou, individualmente, um resumo 

sobre o vídeo exibido anteriormente. 

Para clarificar os conceitos básicos da banda desenhada foi exposto e explorado 

um PowerPoint, em grande grupo, sobre este conteúdo. Todos os alunos ficaram com 

esta informação, uma vez que esta foi compilada numa ficha informativa e lhes foi 

fornecida.  

A última atividade da aula consistiu na construção de uma banda desenhada 

partindo da história criada no resumo, como está evidente na Figura 9.  

 

   

Figura 9 - Exemplos dos alunos a construírem uma banda desenhada. 

 

Nesta responsabilização pretendeu-se desenvolver o resumo e a banda desenhada 

como conteúdos programáticos.  

Relativamente aos objetivos desta aula ambicionou-se que o aluno fosse capaz de 

compreender enunciados orais nas suas implicações linguísticas e paralinguísticas, 

utilizar várias estratégias de leitura para obter informação, ler fluentemente, respeitando 

a pontuação do texto, forma audível, comunicar oralmente, tendo em conta a situação e 

exprimir-se com correção gramatical, produzir textos escritos com intenções 

comunicativas diversificadas, escrever de forma coerente e coesa, escrever, 

individualmente, a partir de motivações lúdicas, criar uma história a partir de várias 

imagens fornecidas em sequência e transpor uma narrativa para banda desenhada. 
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3.3.2. Análise reflexiva (Planificação N.º 1 de 11 de novembro de 2011) 

 

Inicialmente importa referir a diferença sentida neste nível de ensino, porque a 

experiência no 1.º CEB permitiu avaliar de forma mais eficaz as necessidades da turma, 

selecionar e organizar os conteúdos e definir favoravelmente as estratégias de 

ensino/aprendizagem. 

Os pontos fortes assentaram na singularidade da organização dos recursos 

utilizados, sendo um fator de elevado destaque, uma vez que fomentou o envolvimento, 

interesse e concentração dos discentes nas tarefas propostas. Foram dois os momentos 

detentores desta categoria: o primeiro decorreu aquando a visualização de uma curta 

animação da Walt Disney sem título e sem diálogos, para além deste recurso cativar 

completamente a atenção dos alunos, também proporcionou a total autonomia para a 

interpretarem. Esta liberdade desencadeou a criatividade que resultou em diversas 

versões resumidas da curta animação; o segundo momento consistiu na construção das 

bandas desenhadas derivadas dos resumos. A maneira de como a aula foi estruturada 

permitiu orientar os alunos na construção destas, salientando a importância de utilizar as 

expressões artísticas em outras áreas curriculares disciplinares, pois a satisfação e o 

empenho dos educandos na tarefa era evidente.  

Porém, também houve pontos fracos que caracterizaram esta responsabilização, 

como o imprevisto que aconteceu no início da aula, uma vez que o aparelho que ia 

projetar a curta animação para toda a turma ver estava bloqueado e, consequentemente 

foi necessário a ajuda de um técnico para resolver o problema. Esta situação usurpou de 

alguns minutos que seriam importantes para a concretização da planificação. Isso 

refletiu-se no final da responsabilização, pois os alunos não conseguiram terminar a 

banda desenhada na aula, portanto, a forma de resolver este inesperado acontecimento 

foi determinar que o trabalho seria finalizado em casa.  

De uma maneira geral, ficou claro que as atividades de índole artística 

proporcionam aos estudantes oportunidades únicas para dilataram a criatividade e 

consolidarem os conhecimentos novos de forma eficaz e irreversível, pois só 

envolvendo o aluno é que ele desenvolverá aprendizagens significativas. 
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4. ANÁLISE E REFLEXÃO GERAL DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS REALIZADAS 

NO 1.º E 2.º CEB 

 

Tal como sustenta Estrela (1994, p. 128)  

 

“só a observação permite caracterizar a situação educativa à qual o 

professor terá de fazer face em cada momento. A identificação das 

principais variáveis em jogo e a análise das suas interações permitirão 

a escolha das estratégias adequadas à prossecução dos objectivos 

visados. Só a observação dos processos desencadeados e dos produtos 

que eles originam poderá confirmar ou infirmar o bem fundado da 

estratégia escolhida”. 

 

Assim, as horas de observação, em cada contexto, foram essenciais para respeitar 

a organização das rotinas, os procedimentos para manter as regras nas salas de aula, as 

transições entre as atividades e as estratégias utilizadas para cativar a atenção dos 

estudantes. Isto contribuiu para atenuar a transposição para as aulas de 

responsabilização e conhecer melhor as turmas, facilitando a integração e interação da 

estagiária com a turma.  

Arends (2008, p. 67) declara que a planificação pode influenciar a aprendizagem e 

o comportamento dos alunos na sala de aula, uma vez que esta “Pode aumentar a 

motivação do estudante, ajudá-lo a centrar-se na aprendizagem e diminuir os problemas 

de gestão da sala de aula”. Deste modo, os docentes da UTAD orientaram a construção 

de todas as planificações criadas para cada responsabilização. Além destas serem 

originais, também estavam descritas pormenorizadamente de forma sequencial, 

caracterizando-se por um encadeamento harmonioso de ideias, atividades e interações 

que respeitavam os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos. Outra vantagem da 

planificação é auxiliar o professor a controlar o tempo que destinou a cada atividade, 

respeitando os conteúdos e as necessidades dos alunos. Porém, quer no 1.º CEB quer no 

2.º CEB este foi o maior obstáculo encontrado, pois nem sempre foi possível realizar 

todas as atividades que estavam planificadas, porque a prioridade, inerente às práticas 

educativas, era proporcionar aos alunos momentos de aprendizagens significativas e não 

apenas implementar as estratégias, independentemente de serem eficazes ou não. 
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Em todas as responsabilizações houve a preocupação de uma atualização 

científico-pedagógica para existir o domínio dos diversos conteúdos abordados, uma 

vez que de acordo com Lopes e Silva (2009, p. IX) 

 

“a par do domínio de conhecimentos e de preparação técnica, a 

sociedade em geral, e o mercado de trabalho, em particular, esperam 

que a escola habilite jovens com competências que lhes possibilitem 

trabalhar em equipa, intervir de uma forma autónoma e crítica e 

resolver problemas de uma forma colaborativa”.  

 

E isso só será possível, se o professor tiver credibilidade perante a sociedade e 

autoridade dentro da sala de aula. Quanto ao conhecimento científico não se evidenciou 

nenhuma lacuna, porém no que se referiu à autoridade esta foi mais eficaz no 2.º CEB, 

pois os alunos eram mais maduros e, essencialmente, a professora estagiária já tinha 

reportório – relativamente à lecionação – o que não aconteceu no 1.º CEB. 

Como declararam Lopes e Silva (2010, p. IX), “a influência do professor é 

superior a factores como o ambiente familiar do aluno, a sua origem étnica e nível 

socioeconómico, a sua motivação e potencial intelectual”, por isso, tanto no 1.º CEB, 

como no 2.º CEB procurou-se utilizar estratégias de ensino/aprendizagem e recursos 

adequados aos conteúdos e às faixas etárias a que eram dirigidos. Principalmente no 1.º 

CEB, a maior parte dos materiais didáticos foram construídos pelos alunos de forma 

criativa e com muito rigor científico, como foi o caso do Sistema Solar realizado na 

primeira responsabilização. A exploração dos recursos didáticos foi sempre feita pela 

professora estagiária e pelos alunos, para promover a aquisição de aprendizagens 

significativas.  

Na visão de Vieira e Vieira (2005, p. 86), o questionamento assume um papel 

muito importante no contexto educativo, já que “poder-se-á sublinhar que a sua 

utilização, de uma forma consciente e fundamentada, poderá ser um contributo para a 

melhoria global das práticas educativas e do sucesso dos alunos”. Portanto, nos dois 

estágios procurou-se fazer os diferentes tipos de questões (conhecimento, interpretação, 

compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação?) a diferentes alunos, porém esta 

tarefa foi mais difícil do que era esperado, uma vez que é preciso treino para se 

adquirirem estas competências.   
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Os alunos não possuem mentes em branco e como refere Miras (2001, p. 57),  

 

“a aprendizagem de um novo conteúdo é, em última análise, o produto 

de uma actividade mental construtiva levada a cabo pelo aluno, 

mediante a qual ele constrói e incorpora, na sua estrutura mental, os 

significados e as representações relativas ao novo conteúdo.”.  

 

Logo, em todas as responsabilizações as ideias prévias foram sempre alvo de 

avaliação diagnóstica, quer pela realização de tarefas quer pelo diálogo em grande 

grupo, para articular de forma natural as ideias familiares que possuíam com as novas 

ideias. 

No início da aula eram apresentados breves resumos dos tópicos a ser tratados. As 

ideias mais importantes eram enfatizadas através da chamada de atenção para elas ou da 

reafirmação das mesmas. O trabalho dos alunos era sempre supervisionado no decorrer 

das atividades, para as dúvidas que ficasse serem esclarecidas na hora. E no fim da aula, 

quando restava tempo, os pontos principais eram sintetizados com a ajuda dos alunos. 

Na globalidade, as atividades selecionadas eram motivadoras e inovadoras, visto que 

desenvolveram o espírito crítico, a autonomia, o respeito mútuo e interajuda nos alunos.  

As responsabilizações foram recheadas de interações baseadas na comunicação 

verbal e não-verbal. Na primeira, procurou-se utilizar a língua portuguesa de acordo 

com a norma-padrão e levar os alunos a respeitar as suas regras, recorrendo ao 

vocabulário adequado aos respetivos alunos. A segunda fundamentou-se no uso 

apropriado da linguagem gestual – postura correta na sala de aula, entoação percetível e 

audível, abranger toda a área da sala de aula através da movimentação e visualizar todos 

os alunos como um indivíduo recetivo a novas aprendizagens.  

Outro aspeto que se revelou de difícil aplicação nos dois estágios foram os 

feedbacks, porque segundo Lopes e Silva (2010, pp. 47-48)  

 

“é necessário que o feedback forneça informações específicas relativas 

à tarefa ou ao processo de aprendizagem que preencham a lacuna 

entre o que é compreendido e o que necessita de ser apreendido e isto 

pode ser conseguido através de muitas formas diferentes”. 
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No fundo, o feedback tem como finalidade ajudar  

 

“os alunos a chegarem a um ponto de vista diferente, confirmando-

lhes se as suas ideias são correctas ou incorrectas, indicando-lhes que 

mais informações estão disponíveis ou são necessárias, apontando 

para direcções que o aluno possa prosseguir e indicando-lhes 

estratégias alternativas para compreenderem determinada 

informação”. 

 

Portanto, os feedbacks realizados nem sempre foram os mais adequados ou os 

mais eficazes, mas já como o questionamento, são estratégias que necessitam ser 

praticadas para se conseguirem colher resultados positivos.  

Para Ferreira (2007, p.11), o termo de avaliação pode ser considerado 

polissémico, devido “à existência de processos e de práticas de avaliação em qualquer 

nível ou esfera da vida humana ou social, onde se inclui a educação”, uma vez que pode 

ser aplicada em diversos contextos, ter finalidades e funções distintas, incidir sobre 

objetos variados, que podem ir desde o processo de ensino-aprendizagem, aos projetos 

desenvolvidos na escola, aos manuais escolares, etc.  

As oportunidades de aprendizagem devem ser ampliadas através da 

implementação de vários momentos de avaliação diversificados, pois tal como afirma o 

Despacho Normativo n.º 30/2001 de 19 de julho
41

 a avaliação dos alunos no Ensino 

Básico pressupõe 

 

 “a consistência entre os processos de avaliação e as aprendizagens e 

competências pretendidas, a consequente necessidade de utilização de 

modos e instrumentos de avaliação adequados à diversidade de 

aprendizagens e à natureza de cada uma delas, bem como aos 

contextos em que ocorrem, a atenção especial à evolução do aluno ao 

longo do ensino básico e a promoção da confiança social na 

informação que a escola transmite”. 

                                                           
41

 http://www.spn.pt/?aba=27&cat=43&doc=419&mid=115 consultado em 12-09-2012. 

http://www.spn.pt/?aba=27&cat=43&doc=419&mid=115
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Apesar de as atividades que os alunos desenvolveram não terem sido todas objeto 

de avaliação, aquelas que o foram influenciaram os resultados escolares, bem como a 

motivação, autoconceito, hábitos de estudo e estilos de aprendizagem dos alunos. 

Porque a utilização de diversos instrumentos de avaliação permitiram verificar que 

conteúdos foram efetivamente apreendidos e orientaram o trabalho do professor. 
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CONCLUSÃO 

 

Após a finalização das observações e das cooperações no terreno é possível 

concluir-se que este capítulo constitui uma mais-valia para a reflexão crítica de todo o 

trabalho que foi realizado, uma vez que contribui para o desenvolvimento pessoal e 

profissional da autora.  

Para além disto, as intervenções tiveram uma importância considerável dentro das 

instituições escolares, o que leva a que, num futuro não muito longínquo, as mesmas 

ideias descritas neste relatório possam ser aplicadas em diferentes instituições e alunos, 

com a finalidade de fomentar nas crianças o gosto pela escola, o pensamento crítico e a 

autonomia tão ambicionada pelos agentes educativos. 

No final deste percurso é possível confirmar-se que o professor tem uma 

influência muito significativa no comportamento dos alunos, porque ensinar é, por 

definição de Roldão (2009, p. 14),  

 

“desenvolver uma ação especializada, fundada em conhecimento 

próprio, de fazer com que alguém aprenda alguma coisa que se 

pretende e se considera necessária, isto é de accionar e organizar um 

conjunto variado de dispositivos que promovem activamente a 

aprendizagem do outro, embora não a possam garantir em absoluto, já 

que o sujeito aprendente terá de desenvolver os correspondentes 

procedimentos de apropriação”.   

 

É este o motivo que também leva muitos autores de referência, como é o exemplo 

Vieira e Vieira (2005, p. 128), a afirmarem que não há um livro de receitas com 

estratégias que tenham êxito com todos os alunos e que desenvolvam todas as 

competências. “Nesta óptica, diferentes competências requerem um amplo repertório de 

estratégias para a sua execução” e cabe ao docente investir na sua formação para 

melhorar a sua prática profissional. 
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CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 

 

"O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na 

intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos 

inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis". 

(SILVA, 2004, p. 49) 

 

O percurso desenvolvido ao longo do ensino superior é a prova evidente da 

citação anterior, uma vez que as aprendizagens e as vivências apreendidas marcam 

profundamente a personalidade e a maneira do indivíduo encarar a realidade. Por isso, é 

possível inferir que o professor tem um papel preponderante na formação do caráter do 

aluno.  

Após o término desta dissertação, sabe-se que o ensino é um excelente meio para 

propiciar atividades extremamente variadas e o professor tem o dever de proporcionar 

experiências diferentes através do contato com novas técnicas, novos suportes e novos 

materiais. É na escola que se devem promover práticas relacionadas com o corpo, para 

favorecer a expressão corporal, verbal, musical, entre outras. Deste modo, os educandos 

devem ter contato com todos os tipos de expressão, e não apenas com a expressão 

plástica tradicional. O processo que facilita esta interação é a interdisciplinaridade na 

escola, já que os alunos têm acesso a muitas áreas e adquirem consciência de que esta 

relação torna os resultados mais interessantes a nível artístico.  

Os estágios permitiram a compreensão do papel do professor no ensino. E agora 

há a plena consciência de que o docente não se limita a transmitir apenas os conteúdos 

em contexto de sala de aula, porque de acordo com Antunes (2001, p. 233) ele tem que 

“estimular a curiosidade e a vontade de saber mais e promover o encontro com outras 

experiências/pessoas/culturas de modo a podermos recriar o nosso vocabulário de 

formas sempre cada vez mais proveitosas”, também deve “incentivar o diálogo, o 

respeito pela opinião dos outros, a diversidade cultural e a diversidade de pontos de 

vista alternativos”, ou seja, compete ao docente orientar os alunos a “compreender que é 

o contacto com o novo, desconhecido e não familiar que permite alargar a nossa 

imaginação, os nossos horizontes de visibilidade ou, dito de outro modo, que fomenta a 

recontextualização, a nossa edificação, o nosso crescimento”. 
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Atualmente vive-se uma época de graves problemas socioeconómicos, em que a 

palavra crise já faz parte do quotidiano de qualquer criança. Por isso é urgente formar 

pessoas do tipo crítico-reflexivo, que sejam capazes de repensar e a reajustar o seu 

desempenho face às situações imprevisíveis e ambíguas no seu dia-a-dia. Santos (2007, 

p. 198) assevera que como solução para este problema, “surgem (…) os professores 

como agentes de mudança e a escola como centro e motor da mesma”, porque na 

perspetiva de Mendonça e Bento (2008, p. 250) é fundamental que o pedagogo 

encaminhe os seus alunos para “uma exploração multiforme das motivações humanas 

intrínsecas como a necessidade de experimentação, a descoberta e a reconstrução 

criativa”. 

Durante a construção deste trabalho evidenciaram-se algumas limitações que 

condicionaram a execução natural deste relatório com feição dissertativa. A consciência 

da existência desses obstáculos induz à conclusão de que este estudo deve ser 

considerado provisório, uma vez que as ideologias e a legislação relativamente ao 

ensino estão constantemente a ser alteradas. 

Vários foram os entraves que surgiram, mas o maior foi, sem dúvida, reunir toda a 

bibliografia, pois as bibliotecas localizavam-se distantes da casa da autora e o acesso à 

internet foi imensas vezes condicionado pelo fraco sinal do dispositivo usado, o que 

atrasou todo o processo de construção do relatório.  

Para além disso, como o tema explorado assume uma relevante importância no 

meio educativo, acredita-se que esta investigação deverá ter continuidade no futuro 

através de outras vertentes ou até mesmo do seu aprofundamento, procurando otimizar e 

aproveitar as expressões artísticas no 1.º e 2.º CEB para uma educação interdisciplinar, 

pois para Popper (1963, p. 31) “um estudo não pode estar nunca acabado. Enquanto nele 

trabalhamos, aprendemos o suficiente para o achar imaturo no momento em que dele 

nos afastamos”, principalmente quando o equilíbrio humano está comprometido.  

Fica aqui registado o apelo à mudança de mentalidades e de comportamentos, 

porque apesar de hoje o mundo ser muito complexo e de colocar desafios de difícil 

resposta, compete apenas ao ser humano ressuscitar os valores há muito perdidos e 

lembrar-se de que para além da vida material, da evolução (tão precisa) ele não se pode 

esquecer que também possui uma vida interior, um espírito e uma alma. Neste caso, só 

o professor e a escola podem despertar estas características através da criatividade e da 

capacidade crítica, porque são os intermediários entre o aluno e a realidade que o rodeia.  
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