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RESUMO 

 

Este trabalho traz uma ampla visão da importância dos jogos no processo 

ensino-aprendizagem e na formação da personalidade da criança. A devida valorização 

desta temática cabe ao professor, que se torna responsável pela aprendizagem e, por 

isso, deve promover um crescimento integral para a criança, nomeadamente os aspetos 

biológicos, cognitivos, sociais e afetivos. No jogo, o professor encontra um forte aliado 

para a superação das dificuldades de aprendizagem dos alunos, melhorando o seu 

relacionamento com o que os rodeia, a sua autoestima e a sua confiança.  

Pela variedade de incentivos que oferecem, pelo ambiente que proporcionam e 

pela presença de regras, os jogos devem fazer parte do quotidiano da escola nas diversas 

áreas do conhecimento.  

O aluno a partir do jogo desenvolve a criatividade, a imaginação, o pensamento, 

a inteligência, as emoções e a consciência de que não se desenvolve sozinho e, portanto, 

aprende a respeitar e a relacionar-se com os outros.  

O objetivo deste estudo consiste em dar uma perspetiva diferente da utilização 

do jogo na sala de aula, verificando como esta aplicação interfere no processo ensino-

aprendizagem, auxiliando a assimilação de conteúdos e a formação do conhecimento 

dos alunos, através de exemplos de atividades lúdicas realizadas nas quatro disciplinas 

curriculares, especificamente, Matemática, Português, Ciências da Natureza e História e 

Geografia de Portugal.   

 

 

 

Palavras-chave: Jogo, Ensino-aprendizagem, Educação. 
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ABSTRACT 

 

 This work offers a broad vision upon the importance of games in the teaching 

and learning process, and, also, in the development of children’s personality. It is up to 

the teacher to give the right importance to this issue, once he/ she becomes responsible 

for the children´s learning process, and should promote their complete development, not 

only cognitive, but also biological, social and emotional. Teacher should find a strong 

ally on the game, since it helps to overcome children´s obstacles in the learning process, 

besides helping the child to create a better relation with all that surrounds him/ her, 

improve self-esteem and confidence. 

 For the variety of stimuli that games can offer, as well as the cheerful 

atmosphere they can create, and also for the presence of rules, games should be part of 

school’s day life and across all areas of knowledge. 

 Using games student develops creativity, imagination, thought ability, 

intelligence and his/ her consciousness that he/ she doesn’t grow up alone, this way, 

student learns how to respect and get on with others. 

 The objective of this work is to give a different perspective of using game in the 

classroom, confirming the impact that the use of game has in the process of teaching-

learning, as it works as an ad to assimilate contents and build children’s knowledge. 

That will be demonstrated by the presentation of examples of fun activities that were 

taken into practice throughout the four curricular subjects, which are: Portuguese, 

Mathematics, Sciences, History and Geography of Portugal. 

  

 

Key Words: game, teaching-learning, education. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 Atualmente, estudos sobre o jogo e o lúdico na educação estão cada vez mais em 

voga, com um olhar mais atento e reflexivo no ambiente escolar. Apesar do tema “jogo” 

ser bastante utilizado no quotidiano, em termos pedagógicos ainda existem muitos 

caminhos a descobrir. Durante a experiência na instituição escola, apercebemo-nos de 

que a atividade lúdica, através do jogo, não era um aspeto muito aceite, sequer refletido 

na prática educativa. Deste modo, o desejo de conhecermos melhor este tema, assim 

como as suas potencialidades na educação foram, de certa forma, despertados.  

 Tendo por base esse tema, este relatório centra-se na apropriação do jogo pelo 

professor no 2º ciclo do Ensino Básico, isto é, a conceção e a forma como o professor 

faz uso do jogo para promover aprendizagens. Tentamos compreender o conceito de 

jogo na sua essência, que tipos de jogos existem, quais as suas classificações, as suas 

potencialidades e de que maneira os jogos podem auxiliar o ensino e a aprendizagem.  

 A escola, que se limitava a transmitir verdades inquestionáveis, não tem mais 

lugar perante as exigências da sociedade atual, na qual o cidadão deve ser capaz de 

resolver problemas, relacionar conhecimentos, procurar soluções e ser ativo, criativo, 

crítico e autónomo. A escola deve ser um espaço interativo, onde os seus membros 

podem discutir, questionar e refletir. Para que isto seja possível, o professor precisa 

conhecer os seus alunos e utilizar recursos adequados, vendo-se, no entanto, obrigado a 

trabalhar com alunos indiferentes aos conteúdos abordados, desmotivados e 

desinteressados pelas atividades propostas.  

 Neste sentido, o jogo é um recurso pedagógico eficaz para promover a interação 

e o ambiente necessário. O jogo bem trabalhado pode proporcionar uma aprendizagem 

dinâmica, prazerosa, oferecendo ao professor novas oportunidades para compreender a 

construção do conhecimento do aluno.  

 Segundo Piaget (1978) os jogos são essenciais na vida de uma criança, 

considerando a atividade lúdica o berço das suas atividades intelectuais, e, por isso, 

indispensável à prática educativa.  

 Dinamizar o processo de ensino-aprendizagem é uma das funções do professor 

e, para tal, este precisa dominar um conjunto de técnicas pedagógicas que lhe permitam 

motivar os alunos. Os jogos não constituem uma aprendizagem por si só, mas são uma 

motivação para a aprendizagem, podendo desenvolver o respeito, a autoestima, a 
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solidariedade, a responsabilidade, a cooperação, a socialização, a compreensão, a 

alegria e o prazer pelo aprender. Tal como na vida, na escola devem existir momentos 

de diversão, de competição e de cooperação.  

 Este relatório está dividido e organizado em duas partes, em que a primeira 

corresponde ao enquadramento teórico e a segunda ao enquadramento prático. 

 Na primeira parte procuramos definir o conceito Jogo, analisar a evolução 

histórica da sua utilização no ensino, apresentar diferentes classificações do jogo e as 

suas tipologias, nomeadamente, jogos de exercícios, jogos simbólicos, jogos de regras, 

jogo de construção, jogos funcionais, jogos de ficção, jogos de aquisição, jogos de 

fabricação e jogos educativos. Pretendemos demonstrar o papel do professor no jogo, 

apresentar o jogo como estratégia de ensino-aprendizagem, apontando as suas vantagens 

e as suas desvantagens, e a sua utilização nas quatro áreas curriculares disciplinares 

(Matemática, História e Geografia de Portugal, Português e Ciências da Natureza). 

 Na segunda parte caracterizamos o meio envolvente da nossa prática educativa, 

especificamente, o concelho de Vila Real, o Agrupamento de Escolas Diogo Cão e, 

como não podia faltar, a escola sede do Agrupamento, onde realizamos a nossa prática, 

a Escola E.B. 2,3 Diogo Cão. Posteriormente, analisamos os documentos orientadores 

das ações dos membros do Agrupamento (PEA, PCA, RI, PAA) e ainda de um outro 

documento importante, o PCT, caracterizamos as turmas e as salas de aula, abordamos o 

papel da planificação nas aulas relativamente à prática educativa supervisionada no 2º 

ciclo, descrevemos as nossas aulas de responsabilização, refletimos sobre elas e, por 

último, avaliamos a nossa prática educativa.  
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INTRODUÇÃO  

 

 O jogo é uma componente essencial da vida do ser humano, uma vez que em 

todas as épocas existem jogos que entusiasmam as diferentes gerações. A História 

deixou-nos vestígios dessas atividades lúdicas na arte, na filosofia, na arquitetura, desde 

os primórdios, o que prova que o jogo sempre fez parte da vida do Homem. 

 Ao longo dos tempos, vários teóricos tentaram encontrar uma definição para o 

jogo, porém não é uma tarefa fácil pois este pode ter várias interpretações. Neste 

trabalho não procuramos encontrar a definição certa para a atividade em que consiste, 

mas sim apresentar um leque vasto de sugestões.  

 Através do jogo, a criança desenvolve a linguagem, o pensamento, a 

socialização, a iniciativa e a autoestima, preparando-se para se tornar num cidadão 

capaz de enfrentar desafios e de participar na construção de um mundo melhor.  

 Atualmente verifica-se que a maioria dos professores reconhece a importância 

da diversificação de instrumentos pedagógicos utilizados com a finalidade de aumentar 

a assimilação e a construção do conhecimento pelo aluno.  

 No entanto, ainda persistem divergências quanto à eficácia da aplicação do jogo, 

em combinação de outras técnicas tradicionais no processo de ensino-aprendizagem, 

uma vez que acreditam que possa interferir na disciplina e provoque a dispersão do 

grupo na sala de aula. Na realidade os jogos associam-se ao prazer e à diversão, mas não 

podem ser reduzidos somente a estes aspetos. Como um fenómeno social, constituem 

um sistema linguístico que possui um sistema de regras, que podem ser implícitas ou 

explícitas, produzindo efeitos dentro desse contexto social e, pelos diversos estímulos 

que oferecem aos alunos, os jogos devem fazer parte do quotidiano escolar nas diversas 

áreas do conhecimento, possibilitando-lhes um desenvolvimento integral. 

  No desenvolvimento do aluno, os jogos devem desenvolver uma integração da 

educação com a vida, sendo praticados de uma forma construtiva e com significado, e 

para tal o professor precisa conhecer os alunos. Nada melhor que o ambiente lúdico para 

conhecer a maneira como o aluno se relaciona com o mundo, como resolve os 

problemas, como estrutura o pensamento e a sua personalidade, sendo, então, um 

excelente instrumento pedagógico. 
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 Embora o jogo seja uma atividade espontânea durante a infância, o papel 

desempenhado pelo professor na preparação e no desenrolar do jogo é de extrema 

importância. Desde mediador, facilitador, orientador a investigador e animador, o 

professor aglomera diferentes papéis e todos eles com a sua importância para uma 

prática eficaz.  
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1. O JOGO NA EDUCAÇÃO 

1.1- Definição do conceito “Jogo”. 

 Ao longo dos tempos muito foi dito e escrito sobre jogos, surgindo inclusive 

cada vez mais definições e utilizações para os mesmos. O estudo do jogo apresenta-se 

como um fenómeno complexo e global, de modo que definir o conceito jogo não é 

tarefa fácil, pois todos os jogos possuem peculiaridades que os aproximam ou os 

distanciam. 

  Contrastando com outras línguas, o latim tem uma única palavra para cobrir 

todo o campo semântico de jogo: ludus, de ludere, que significa diversão, prazer, 

brincadeira. Ludus engloba os jogos das crianças, a recreação, a competição, entre 

outros exemplos.  

 No entanto, a criança é um ser que joga não apenas por divertimento mas por 

tudo o que o jogo lhe proporciona.  

 Segundo Sousa (2003), o jogo para a criança é a sua razão de viver e, por isso, 

dedica-se inteiramente a ele. “Pelo jogo ela conquista a sua autonomia e forma o seu 

carácter, não aprendendo perante coisas concretas e difíceis de manejar, mas perante 

substitutos do real, que imagina” (SOUSA, 2003, p.165). O jogo pode definir-se como 

sendo toda a atividade que tem, como primeiro objetivo, o prazer, de tal forma que o 

homem empenha-se para perseguir consciente ou inconscientemente esse mesmo 

objetivo (CABRAL, 1990). O prazer lúdico não é um prazer inocente, pois está ligado 

ao desejo de vencer, em que o jogador procura ser bem-sucedido, ultrapassando todos 

os obstáculos, o que acontece em qualquer tipo de jogo. 

 Para o autor o jogo constitui-se como uma atividade sem fins imediatamente 

úteis, apenas acontece pelo prazer que proporciona, e com uma motivação própria: o 

impulso lúdico. Este impulso provoca a introdução de um elemento novo no ato 

percetivo, o que motiva a criança. Sem a motivação esta perde o interesse pela situação 

desenvolvida na atividade, alterando o seu comportamento, e a atividade não se 

transforma em jogo (CABRAL, 2001). 

 O jogo, tal como define Huizinga (2003, p.8),  

 

“é uma actividade que se desenvolve dentro de certos limites de 

tempo e de espaço, numa ordem visível, de acordo com regras 
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livremente aceites, e que se situa fora da esfera da necessidade ou 

da utilidade material. A disposição para o jogo é de entusiasmo e 

arrebatamento, sendo sagrada ou festiva de acordo com a ocasião. 

A acção é acompanhada por um sentimento de exaltação e de 

tensão, a que se seguem o regozijo
1
 e o relaxamento”.  

  

 As grandes aquisições culturais são baseadas no espírito competitivo e o Homem 

esforça-se para ser o primeiro e para melhorar as suas aptidões e competências, 

atingindo assim níveis mais elevados de aquisições educativas e cognitivas. Huizinga 

descreve o homem não só de acordo com a sua capacidade de fazer (homo faber), ou de 

pensar (homo sapiens), mas também pela sua capacidade de jogar (homo ludens).  

 Mesmo nas suas formas mais simples, o jogo é muito mais do que um 

“fenómeno fisiológico” ou um “reflexo psicológico”. Tem uma “função significante”, 

ou seja, tem um sentido. “No jogo há qualquer coisa “em jogo” que transcende as 

necessidades imediatas da vida e que confere sentido à acção” (HUIZINGA, 2003, p. 

17). Deste modo, todo o jogo tem um significado.   

 Para Herbert Read (1942), “o jogo é sobretudo uma actividade informal que 

pode ser transformada numa actividade artística e como tal adquirir significado para o 

desenvolvimento da criança” (READ apud SOUSA, 2003, p.171). 

 Wallon (1968) emprega a palavra jogo num sentido muito amplo, opondo-o à 

disciplina, e considera que se confunde com toda a atividade da criança, se existir 

espontaneidade nessas atividades:  

 

“O jogo é, sem dúvida, uma infracção às disciplinas ou às tarefas 

que a todo o homem impõem às necessidades práticas da sua 

existência, a preocupação da sua situação, da sua personagem” 

(IDEM, p.80) 

 

 Para o autor o jogo resulta do contraste entre uma atividade livre e aquelas que 

costuma realizar e é a partir daí que evolui.  

                                                           
1
 Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa (2004) regozijo significa grande alegria, contentamento, 

folia.   
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 Chateau (1975) defende que o jogo é uma atividade dinâmica e prazerosa 

desencadeada por um movimento próprio, desafiando e motivando o jogador para a 

ação, permitindo, por vezes, uma ponte para o conhecimento.  

 A partir de uma certa idade, o jogo constitui uma atividade séria, uma 

possibilidade de conquistar ou de superar a si próprio. Por isso, quanto mais a criança 

joga mais se torna numa pessoa inteligente e disponível para um futuro superior. O 

autor considera que é pelo jogo que crescem a alma e a inteligência: “ela se engrandece 

pelo jogo” (IDEM, p.17). 

 Emile Planchard reforça esta ideia afirmando que “é este carácter de impulso 

para o alto e para o futuro que permite fazer do jogo, em que toda a alma está 

empenhada, uma potente mola da educação” (PLANCHARD apud CHATEAU, 1975, 

p.6). Debesse sustenta ainda que o jogo permite ao professor observar a criança por 

inteiro, quer na sua vida motora e afetiva quer social e moral.  

 

“O jogo constitui para a criança uma actividade séria, que possui 

regras severas e que comporta grandes sacrifícios e canseiras. O 

jogo actua como descontracção, como compensação, como catarse 

e como realização, constituindo uma excelente forma para o 

educador compreender o que vai na alma da criança” (SOUSA, 

2003, p.165).  

 

 A finalidade do jogo infantil é, portanto, utilizar todas as forças que não serão 

utilizadas noutras tarefas. Se propusermos a uma criança a realização de uma tarefa 

típica de um adulto, ela entrega-se com muita alegria, pois o jogo e o trabalho para ela 

não têm o mesmo significado. “O jogo precede o trabalho mas exerce-se fora dele, 

preparando-o” (BANDET & SARAZANAS, 1973, pp.22 e 23).  

 Este sentimento de alegria que predispõe as crianças para as atividades vem da 

sensação de êxito depois da sua realização. Mesmo que este sentimento seja fugaz, tem 

uma grande importância para o futuro da criança. No entanto, o sentido mais profundo 

do jogo infantil é o facto da personalidade da criança transparecer, na sua totalidade, nas 

suas brincadeiras. 

 Para além de ser uma fonte de diversão, de criação e de êxitos, o jogo é também 

uma preparação para a vida social da criança. Também Elkonin (1998, p.19) esclarece 
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que “o jogo é uma atividade em que se reconstroem, sem fins utilitários diretos, as 

relações sociais”, isto é, as suas tarefas e as normas das relações sociais.  

 Para Piaget (1978), o jogo é essencialmente assimilação funcional ou 

reprodutora. Por assimilação entendemos por um o processo cognitivo pelo qual uma 

pessoa integra um novo elemento às estruturas cognitivas prévias, isto é, quando uma 

criança experiencia algo novo, ela tenta adaptar esses novos estímulos às estruturas 

cognitivas que já possui.  

 Quase todos os comportamentos podem transformar-se em jogo, isto se eles se 

repetirem pelo simples prazer funcional.  

 

 “Um esquema jamais é por si mesmo lúdico, ou não-lúdico, e o 

seu caráter de jogo só provém do contexto ou do funcionamento 

atual. Mas todos os esquemas são suscetíveis de dar lugar a essa 

assimilação pura, cuja forma extrema é o jogo” (PIAGET, 1978, p. 

120). 

 

 Vygotsky (1998) destaca que o jogo da criança é criado a partir do contacto que 

estabelece com a realidade social, do imaginário para as situações de regras e que 

provoca modificações internas. As crianças adquirem novos conhecimentos, 

desenvolvem novas capacidades através dos jogos com regras explícitas, pela mediação 

social.  

 Contrariamente às ideias de alguns autores, Vygotsky considera que o jogo não 

promove necessariamente prazer, uma vez que existem muitas atividades mais 

prazerosas do que os jogos. O prazer só aparece se a criança obtiver um resultado 

favorável na atividade realizada.  

 Para Vygotsky (1998), o jogo é definido pelo aparecimento de um mundo 

imaginário, pela imitação e pelas regras. Estas características estão presentes no jogo 

desde o seu início e a predominância, ora de uma ora de outra, acontece consoante a 

evolução que o jogo sofre ao longo do desenvolvimento da criança.  

 Nos seus estudos sobre o jogo, Elkonin (1998) apoiou-se nas ideias expressas 

por Vygotsky nas conferências que este ministrava, mostrando a importância da 

imaginação e da imitação.  

“Que a imaginação nasce no jogo é algo que você expõe como 

absolutamente certo, convincente e central por seu significado: 
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antes do jogo não há imaginação. Mas acrescente outra regra mais, 

a imitação (que, segundo me parece, é tão central e está igualmente 

ligada na situação fictícia), e obteremos os principais aspectos do 

jogo” (ELKONIN, 1998, p.4).  

 

 Numa situação fictícia, existe sempre algo de criação e de imitação, visto que a 

criança nunca parte do zero. Assim sendo, a imitação tem um papel importante no 

desenvolvimento da criança, dado que é uma reconstrução individual daquilo que 

aprendeu observando os outros; não é uma simples ação mecânica. (Vygotsky, 1998). 

Para tal, o jogo permite à criança apropriar-se do mundo em que vive para reconstruir 

alguma coisa. 

  Além do mais, o jogo proporciona uma interação social entre crianças e/ou 

professor que desencadeia um desenvolvimento cognitivo. Esta interação permite ao 

professor saber a lógica utilizada pelo aluno no seu raciocínio na resolução de uma dada 

situação, o que consegue resolver sozinho e quais são as suas dificuldades. Ao que o 

aluno consegue resolver sozinho, Vygotsky (1987) chama de zona de desenvolvimento 

real e ao que o aluno ainda não consegue resolver sem o apoio do professor ou de um 

colega caracteriza de zona de desenvolvimento potencial (proximal). Daí surge, no jogo, 

a “zona de desenvolvimento próximo”, isto é, a distância entre o nível de 

desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento próximo da criança.  

 De acordo com as suas ideias (1998, p.117): 

 

“O brincar cria uma zona de desenvolvimento proximal. No 

brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento 

habitual da sua idade, além do seu comportamento diário; no 

brincar é como se ela fosse maior do que é na realidade. Como no 

foco de uma lente de aumento, o brinquedo contém todas as 

tendências do desenvolvimento sob a forma condensada, sendo, ele 

mesmo, uma grande fonte de desenvolvimento”. 

 

 O jogo permite a redução desta distância, visto que na sua realização a criança 

reconstrói, no plano intrapessoal, o que a princípio existe somente como potencial.  

 Para Vygotsky (1998) a escola deve alargar o campo de conhecimentos da 

criança e não restringi-la àquilo que já sabe. De tal modo, é necessário que o professor 
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esteja atento ao nível de desenvolvimento real das crianças, para posteriormente atuar 

na “zona de desenvolvimento próximo”, de forma a oferecer-lhes mais informação, do 

que a que já têm, para desafiá-las e motivá-las para a construção de novos 

conhecimentos. O jogo possibilita ao professor tomar conhecimento do 

desenvolvimento real da criança e ter total clareza do seu desenvolvimento e de todo o 

processo.  

 Já Schiller afirma que o jogo é sobretudo um prazer relacionado com o excesso 

de energia, condição necessária para a existência do prazer estético que o jogo 

proporciona, ou seja, considera que o jogo é uma atividade estética (SCHILLER, 1935, 

apud ELKONIN, 1998).  

 Neto (2002) atribui ao jogo um significado bem preciso e responsabilizador, 

considerando-o como uma condição inerente ao processo evolutivo do desenvolvimento 

humano. Afirma ainda que o jogo é uma necessidade, uma descoberta e uma vivência, 

que permite aumentar a autonomia e a segurança da criança, constituindo-se um direito 

que deveria ser inscrito na Carta dos Direitos da criança antes de todos os outros. 

 Segundo a declaração dos direitos da criança (1959, princípio nº7),  

 

“(…) A criança deve ter plena oportunidade para brincar e para se 

dedicar a actividades recreativas, que devem ser orientadas para os 

mesmos objectivos da educação; a sociedade e as autoridades 

públicas deverão esforçar-se por promover o gozo destes direitos”. 

 

 Na conceção de Brougère (1998, p.14) 

 

“o jogo é o que o vocabulário científico denomina como atividade 

lúdica, quer no sentido objetivo de observação externa, quer no 

sentido de representação individual. Nesse contexto, várias 

situações são consideradas como jogos, seja numa condição mais 

direta ou num sentido metafórico, como, por exemplo, os jogos 

políticos”.  

 

 Macedo, Petty e Passos (2008) também defendem que o brincar é fundamental 

para o desenvolvimento humano. Quando as crianças não estão dedicadas às suas 

necessidades de sobrevivência, esta é a sua principal atividade. Referenciam que 



12 

 

“brincar é envolvente, interessante e informativo” (IDEM, p.13). Quer isto dizer, o 

brincar é envolvente visto que coloca a criança num contexto de interação com as 

atividades e os objetos necessários para as realizar, é interessante porque orienta as 

energias da criança, dando-lhes uma ocupação, e é informativo, uma vez que a criança 

pode adquirir informação sobre as características das coisas que a rodeiam e dos 

conteúdos pensados ou imaginados.  

 Na perspetiva da criança, de acordo com os autores, brinca-se pelo simples 

prazer de brincar e não porque as suas consequências sejam possivelmente agradáveis 

ou preparadoras de algum aspeto.  

 O brincar é também sério pois envolve atenção, para poder lidar com vários 

aspetos inter-relacionados, concentração, pois tem que existir um foco para motivas as 

brincadeiras, e disponibilidade, uma vez que a criança é quase sempre a única 

protagonista e responsável pelas ações e fantasias. 

 Na opinião de Macedo et al (2008, p.14), “o jogar é o brincar em um contexto de 

regras e com um objetivo predefinido”. De tal forma que, o jogo é delimitado por 

regras, tempo e espaço, o que consiste em condições necessárias para a sua realização. 

Tal não acontece nas brincadeiras. Resumindo, “jogar é uma brincadeira organizada, 

convencional, com papéis e posições demarcadas” (IDEM, p.14).  

 O Dicionário de Língua Portuguesa (2004) define o jogo como sendo uma 

atividade lúdica executada por prazer ou recreio; divertimento; distração ou como uma 

atividade lúdica ou competitiva em que há regras estabelecidas e em que os praticantes 

se opõem, pretendendo cada um ganhar ou conseguir melhor resultado que o outro.  

 Segundo Huizinga (2003) o jogo tem algumas características fundamentais, 

considerando que o jogo é livre, desligado da vida quotidiana, isolado, limitado, um 

fenómeno cultural, com a capacidade de repetição, de criar ordem, tensão e tem regras.  

 Como primeira característica, encontramos a liberdade do jogo, descrevendo-o 

como uma atividade voluntária, em que a criança tem a liberdade de decidir se quer ou 

não jogar. “As crianças e os animais brincam porque gostam de brincar e é aí 

precisamente que reside a sua liberdade” (IDEM, p.24).  

 De seguida, o autor observou que o jogo é tão absorvente que quem o joga 

abstrai-se por completo de tudo o que se passa à sua volta, chegando à característica de 

que o jogo é desligado da vida quotidiana. “O jogo não faz parte da vida normal, da vida 

real” (IDEM, p.24).  
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 O jogo tem sempre um momento de início e outro de fim depois de um 

determinado tempo e tem um lugar específico para ser jogado. Desta ilação podemos 

concluir que o jogo é isolado e limitado, ao nível espácio-temporal. “O jogo distingue-

se da vida “normal” tanto em relação à sua localização como à sua duração” (IDEM, 

p.25).  

 Embora conotado com as suas limitações no tempo, o jogo assume 

imediatamente uma forma fixa enquanto fenómeno cultural, quer isto dizer que, mesmo 

depois do jogo ter terminado, ele pode modificar uma dada cultura, mantendo-se na 

memória individual ou coletiva e tornando-se numa tradição.  

 Outro elemento muito característico do jogo é a possibilidade de este ser 

repetido a qualquer momento. Tal como Huzinga, Wallon (1968, p.81) também 

referencia esta característica: 

 

“O jogo da criança normal, pelo contrário, assemelha-se a uma 

exploração jubilosa ou apaixonada, que tende a experimentar a 

função em todas as suas possibilidades. Parece arrastada, por uma 

espécie de avidez ou de atracção, a atingir os limites dessa função, 

isto é, o instante em que já não faria mais que repetir-se …”. 

 

 No local onde o jogo se desenrola impera uma característica muito positiva, a 

ordem, que se manifesta de uma forma absoluta e peculiar. Utilizando uma expressão do 

autor, “o jogo cria a ordem, é ordem” (HUIZINGA,2003, p.26). O mais ligeiro desvio 

pode terminar com o jogo.  

 Posteriormente, o autor constatou que a tensão é um elemento com um papel 

importante no decorrer do jogo, visto que dá uma sensação de incerteza, insegurança e 

de desafio, obrigando a criança a esforçar-se ao máximo para obter o resultado que 

pretende. Este elemento torna o jogo numa espécie de teste às capacidades do jogador, à 

sua coragem e honestidade. “Ousar, correr riscos, sofrer a incerteza e a tensão – eis a 

essência do espírito de jogo. A tensão confere valor acrescido ao jogo à medida que se 

vai intensificando, permitindo ao jogador esquecer-se de que está apenas a jogar” 

(IDEM, p.70). Quanto mais competição houver no jogo mais tensão cria.  
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  A última característica apontada por Huizinga é a existência de regras no jogo, 

que vão determinar o que é permitido e o que não é. Em qualquer jogo as regras são 

absolutas e incontestáveis.  

 Roger Caillois (1990, p. 202) considera que “o jogo é um fenómeno total. Diz 

respeito ao conjunto das actividades e dos anseios humanos”, que contribui para um 

ambiente descontraído e divertido. 

 Contudo, não concorda com algumas considerações de Huizinga sobre as 

características do jogo, na medida em que aceita algumas afirmações mas critica outras, 

centrando-se em aspetos sociológicos. Com efeito, sustenta que o jogo é livre, separado, 

incerto, improdutivo, governado por regras e convenções e contempla fantasia. 

 Para Caillois (1990) o jogo é uma atividade livre, pois, caso contrário, perderia a 

noção de diversão, possuidor de fantasia, isto é, origina uma nova realidade, e está 

confinado a um determinado espaço e tempo, como vimos anteriormente. O jogo tem, 

de forma inerente, um carácter de dúvida, de incerteza, uma vez que o seu 

desenvolvimento não pode ser determinado nem o seu resultado previsto, assim como é 

regido por regras que podem ser alteradas, através de convenções, se os jogadores 

estiverem em concordância, criando uma nova legislação.  

 Um aspeto novo introduzido por este autor é a improdutividade, pois defende 

que os jogos não criam produtos nem novos elementos. 

 A grande diferença entre estas duas caracterizações do jogo passa pela 

incapacidade produtiva. Enquanto Huizinga acredita que o homem cria uma vasta gama 

de produtos através do jogo, Caillois restringe esta interpretação.  

 Por todas estas razões verificamos que o jogo é de facto um elemento importante 

para o desenvolvimento da criança, em que existe uma estrita relação entre o 

desenvolvimento dela e o tipo de jogo que lhe interessa e a estimula. Porém, é preciso 

saber por que motivo a criança joga e o que a leva a dedicar-se inteiramente a isso 

durante a sua infância. Os seus atos são comandados pelo prazer que lhe proporcionam 

e o que lhe causa maior prazer não é o resultado do jogo, mas sim o facto de ter sido ela 

a conseguir esse resultado, levando-a a dedicar-se inteiramente à atividade (CHATEAU, 

1975). 

 Chateau (1975, pp. 26 e 27) afirma que 
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“a criança que brinca verdadeiramente não olha à sua volta como o 

jogador de cartas num café, mas mergulha-se inteiramente no seu 

jogo, pois, ele é uma coisa séria”.  

 

 Esta seriedade conduz a uma fuga do mundo real, originando uma outra razão 

pelo qual a criança joga, isto é, o jogo pode ser uma evasão ou uma compensação. A 

fuga leva a criança para um mundo onde é ela quem controla tudo, onde esquece tudo o 

que não quer viver na realidade, onde imita e inventa as personagens que realmente quer 

ser. Ou seja, “o jogo é um desvio pelo abstracto” (IDEM, p. 29).  

 Quando uma criança pensa em jogar ela sabe que se ganhar vai mostrar o seu 

valor aos outros, mostra que é capaz de realizar aquela atividade, de ultrapassar aqueles 

obstáculos. Deste modo, o jogo constitui-se numa prova para a criança, servindo até 

para ela conhecer os seus limites e poder afirmar-se. Ou seja,  

 

“uma criança que não quer jogar é uma criança cuja personalidade 

se não firma, que se contenta com ser pequeno e fraco, é um ser 

sem coragem, um ser sem futuro” (CHATEAU, 1975, p.38). 

 

  Assim, o prazer do jogo não é, portanto, um prazer sensorial, mas sim um prazer 

moral. Contudo, a prova só é válida naquele momento, pois a criança ainda não tem 

estabelecida a noção de tempo para ficar satisfeita com os seus êxitos anteriores e, para 

além disso, tem uma vaidade insaciável.  

 

1.2- Evolução da utilização do jogo na educação. 

 Se olharmos para os nossos antepassados verificamos que os jogos já eram 

utilizados como recursos didáticos. Na idade antiga, os gregos e os romanos 

consideravam as brincadeiras e os jogos como um recurso didático e muitos filósofos 

desta época defendiam o seu uso para desenvolver intelectualmente as crianças, como é 

o caso de Platão. 

“Platão ensinava matemática às crianças em forma de jogo e 

preconizava que os primeiros anos da criança deveriam ser 
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ocupados com jogos educativos, praticados em comum pelos dois 

sexos” (AGUIAR, 2004, p.25). 

 

 Como Huizinga (2003) sustenta, a sociedade romana não conseguia viver sem os 

jogos, eram tão necessários como o pão e, por isso, os cidadãos tinham o direito de os 

ter. Assim surge a expressão “panem et circenses”. Estes jogos tinham como função a 

celebração da prosperidade adquirida pela comunidade mas também a sua consolidação 

e a sua afirmação, originando um grande espetáculo.  

 Com efeito, na cultura romana era atribuída uma grande importância aos jogos, o 

que é comprovado pelo facto de todas as cidades do grande império terem construído 

um anfiteatro destinado para a realização destes espetáculos.  

 No Egito antigo também podíamos constatar a presença do jogo:  

 

“De tarde, à sombra das figueiras, ao fundo dos jardins, punha-se 

sobre os joelhos o tabuleiro de cerâmica… Era fabricado com barro 

do Nilo e o oleiro tinha-o dividido em doze ou trinta quadrados 

pequenos. Entre dois goles de cerveja, o jogador empurrava um 

grande pião de cerâmica, verde ou azul, parecido com um cone. 

Enquanto isto, longe do lago do jardim, as raparigas brincavam 

com a bola, revestida de tecidos multicolores ou de pele. (…)” (La 

Recréation, Éditions de l’Accueil, 1955, apud BANDET & 

SARAZANAS, 1973, p.34). 

 

 Na Idade Média os jogos foram colocados de parte pelos educadores devido a 

estes serem reprimidos e censurados por moralistas da Igreja Medieval. Como 

consequência, as crianças eram tratadas como adultos em miniatura e a sua formação 

era baseada na racionalidade e no formalismo.  

 Contudo, nesta época existiram exceções, como é o caso de um professor 

chamado Guarino de Verona (1374-1460) que mostra, quase na totalidade, a 

multiplicidade dos aspetos da educação humanística. Guarino criou uma escola que 

consistia num exercício de leitura inteligente e graduada dos clássicos latinos e gregos, 

na qual predominava um ambiente livre, harmonioso, acolhedor e alegrado tanto por 

música, danças e canto como também por jogos (ABBAGNANO & VISALBERGHI, 

1981b).  



17 

 

 A partir do século XV e XVI com o Renascimento e o aparecimento do 

Mercantilismo os jogos ganham novamente destaque. Trotzendorf (educador 

protestante), inspirando-se em Lutero, pretendia tornar o estudo mais vivo e atraente do 

que o jogo, fazendo “ressaltar das próprias atividades sociais dos alunos a necessidade 

da disciplina, da lei inteligente livremente decidida e respeitada” (IDEM, p. 329).  

 De modo idêntico, Tommaso Campanella (1568-1639) considerava uma 

formação educativa baseada no princípio do “aprender brincando”, em que todos os 

alunos trabalham repartindo todas as artes e horários, trabalhando não mais de quatro 

horas e as restantes serão a aprender através dos jogos, disputando, lendo e ensinando 

sempre com alegria. Segundo Abbagnano e Visalberghi (1981b), o método prevalecente 

nesta altura é o que atualmente designam por “intuitivo”, uma vez que os alunos 

aprendiam explorando o meio envolvente. Os autores apresentam o seguinte caso: 

 

“as sete muralhas da cidade são todas historiadas de modo a 

constituírem uma verdadeira enciclopédia visível e extensível a 

todas as ciências e artes, e as crianças aprendem o alfabeto e a 

pouco e pouco muitas outras coisas passeando em excursões 

guiadas pelos professores, ao longo das mesmas muralhas. Assim, 

sem fastídio, brincando, se encontram a saber todas as ciências 

historicamente antes dos dez anos” (IDEM, pp.329 e 330). 

 

 Com o surgimento do Romantismo, no século XVII, a infância passou a ser 

considerada uma etapa especial na formação do ser humano.  

 Neste século surge John Locke (1632-1704), um filósofo inglês e ideólogo do 

liberalismo, que atribuiu ao jogo uma grande importância como fator educativo, a partir 

do qual, se aprende a medir as próprias forças, a dominar-se, a agir proficuamente sobre 

o mundo exterior, ou seja, a desenvolver-se intelectualmente. Locke sustenta que “a 

criança deveria de aprender a ler sob a forma de jogo, mediante dados com as letras do 

alfabeto” (Apud ABBAGNANO & VISALBERGHI, 1981b, p.431).  

 Assim sendo, o filósofo considera que o jogo deveria ser obrigatório na 

educação e na instrução e o estudo de carácter livre, com o intuito das crianças 

dedicarem-se ao mesmo de livre vontade, como se fosse um jogo. Portanto, o autor 

acredita que a educação deva ser baseada no divertimento e no ensino fácil, de bases 

sólidas, sucinto e dirigido para o desenvolvimento dos sentidos. Transmite-nos assim a 
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necessidade de se colocar à disposição do aluno vários “brinquedos” educativos para 

que este possa manusear livremente e pelos quais aprenderá ao seu ritmo o alfabeto. No 

entanto, o filósofo adverte que “o estudo deve ser de tal maneira que resulte 

naturalmente, agradável, capaz de satisfazer a natural curiosidade e os interesses da 

criança” (IBIDEM).  

 Portanto, John Locke tira a ilação de que a arte de ensinar não é uma arte fácil. 

Não se deve forçar o aluno a aprender seja o que for, pois este irá revoltar-se, deve-se 

por outro lado fazê-lo compreender que se lhe faz um favor quando alguém tem vontade 

de o instruir e que “a instrução é na verdade um prazer, um verdadeiro prazer que se tem 

de merecer” (MALLINSON, 1956, p.153).  

 No século XVIII nasceu um novo movimento pedagógico, Filantropismo, 

fundado por Basedow (1723-1790), com o objetivo de proporcionar a máxima 

felicidade a todas as pessoas através da educação. Posto isto, o princípio que deveria 

prevalecer na instrução era: “não muito e agradavelmente” (ABBAGNANO & 

VISALBERGHI, 1981c, p.523). Em 1774, Basedow fundou uma escola em Dessau 

designada por Filantropium, com uma grande variedade de atividades e jogos e a 

predominância dos métodos de aprendizagem agradáveis.  

 No decorrer do século XVIII e XIX, muitos foram os autores que valorizavam o 

jogo, principalmente a sua utilização na educação, nomeadamente Schiller, Oberlin, 

Richter, Froebel, Saussure, Wittgenstein, Dewey, Decroly, entre outros.  

 Friedrich Schiller (1759-1805) sustentava que o homem possuía dois “instintos 

opostos”, especificamente, o “instinto sensível” e o “instinto racional” e, se um instinto 

se sobrepusesse ao outro, o homem não seria completo. No entanto, segundo o filósofo, 

existe uma forma de os dois instintos atuarem juntos, isto é, num terceiro instinto, o 

“instinto de jogo”, que “dá a forma à matéria e confere realidade sensível à pura forma 

racional” (SCHILLER apud ABBAGNANO & VISALBERGHI, 1981c, p.563).  

 Schiller faz a distinção entre jogo físico e jogo estético, em que no primeiro o 

indivíduo realiza movimentos agradáveis e no segundo utiliza livremente a imaginação. 

Por isso, aponta que o “instinto do jogo” ao nível mais alto é produtor de beleza.  

 Ainda segundo Schiller,  

“o homem joga somente quando é homem  no pleno significado da 

palavra, e é inteiramente homem só quando joga” (SCHILLER 

apud ABBAGNANO & VISALBERGHI, 1981c, p.564). 
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 Jérémie – Frédéric Oberlin (1740-1826), pastor protestante, criou uma sala de 

asilo com o objetivo de entreter e cuidar de crianças, que eram lá deixadas quando os 

pais iam trabalhar, e já utilizava o jogo como um meio educativo.  

 O poeta e escritor Friedrich Richter (1763-1825) também considerava o jogo 

como algo fundamental para a criança, mas acrescenta a ideia de que não é uma 

atividade qualquer mas sim uma atividade séria. A criança, através do jogo, gasta as 

energias que tem acumulado, conhece os seus limites, determina a sua ordem e 

desenvolve a sua harmonia espiritual. No entanto, para que a criança tire o máximo 

proveito do jogo é imprescindível que tenha liberdade, isto é, que não lhe sejam 

impostos limites arbitrários.  

  Se a pedagogia do jogo teve em Richter um grande defensor no plano literário 

então encontrou em Froebel (1782-1852) o maior teórico e o maior realizador prático 

que até então tinha existido.  

 Froebel acreditava que o desenvolvimento infantil não deveria ser proporcionado 

apenas pelo “olhar e escutar”, mas no “agir e produzir”, o que tornava o jogo um 

excelente instrumento para a educação. O pedagogo colocou em prática a “teoria do 

valor educativo do brinquedo e do jogo”, particularmente no jardim de infância e, para 

isso, elaborou um currículo centrado em jogos para desenvolver os sentidos, a expressão 

e para iniciar o estudo da matemática. Para o pedagogo o jogo terminava com a rotina 

imposta dentro da sala de aula. 

 

“O jogo [escreve ele] é neste período o produto mais puro e 

espiritual do homem e, ao mesmo tempo, o modelo e a imagem de 

toda a vida humana, da íntima, secreta, vida natural do homem e de 

todas as coisas. Ele gera, portanto, alegria, liberdade, satisfação, 

repouso em si e fora de si, paz com o universo. As fontes de todo o 

bem estão repostas nele e dele saem” (FROEBEL apud 

ABBAGNANO & VISALBERGHI, 1981c, p.612). 

 

 Tal como foi evidenciado por Richter, Froebel também considerava que o jogo 

ou qualquer atividade educativa não deve ser imposto, uma vez que o desenvolvimento 

da atividade formará a sua personalidade.  
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“A educação, a instrução, o ensino, devem desde o princípio, desde 

os seus primeiros elementos, deixar fazer, secundar (apenas 

preservar, proteger), e não prescrever, determinar, intervir” 

(IBIDEM). 

 

 O filósofo Ludwig Wittgenstein (1889-1951) realizou uma análise da linguagem, 

comparando-a com o jogo, e chegou à conclusão de que a linguagem é uma espécie de 

jogo, visto que tem estipulado determinadas regras e todos os jogos linguísticos têm o 

mesmo valor. Portanto, para interpretar estes jogos basta conhecer o uso que deles se 

faz.  

 Dewey (1859-1952) foi também um dos pedagogos que desenvolveu esta 

temática, referindo que o processo educativo consiste em dois aspetos, ou seja, um 

psicológico, que se resume à exteriorização e ao desenvolvimento das potencialidades 

do indivíduo, e outro social, que se refere à preparação e adaptação do indivíduo às 

tarefas que irão desempenhar na sociedade (ABBAGNANO & VISALBERGHI, 

1981d). 

 Enquanto Froebel afirmava que a finalidade do jogo é o trabalho e que, por isso, 

a criança deve ser preparada para realizar trabalhos simples e complexos, Dewey 

comparava os fins do trabalho com os fins do jogo, concluindo que os fins do trabalho e 

do jogo têm uma característica em comum, isto é, a de serem escolhidos de forma a 

avaliar a qualidade das atividades que asseguram a sua realização. Uma vez conseguida 

a finalidade do jogo, as atividades realizadas para atingi-la dão-se por terminadas, o que 

indica que o jogo não passa de uma via processual para coordenar as atividades. 

Contrariamente, quando o fim do trabalho é conseguido, este transforma-se de uma via 

processual numa via material para a realização de atividades posteriores (IDEM).  

 Deste modo, “segue-se daí que o trabalho germina do jogo como uma actividade 

que tem assegurada uma continuidade maior, uma riqueza de significados pessoais e 

sociais mais variada e plena” (FROEBEL apud ABBAGNANO & VISALBERGHI, 

1981d, p.820). 

 Com uma vida dedicada à medicina, à psicologia, à educação e até à própria 

criação de jogos educativos, Decroly (1871-1932) tinha o desejo de transformar a escola 

num meio que corresponda às necessidades das crianças, na medida em que deve ser 

regulamentada e adaptada às capacidades das mesmas. Quanto às atividades escolares, 
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estas devem envolver a observação, a associação e a expressão, assim como englobar 

todos os meios, através dos quais, a criança possa comunicar de forma clara o seu 

estado de espírito aos outros. Os meios podem ser, por exemplo, o desenho, a escultura, 

a construção, a dança, os jogos educativos, entre outros (PLANCKE, 1956). 

 A educação voltada para o desenvolvimento intelectual da criança foi defendida 

por muitos pedagogos, como por exemplo Edouard Claparède (1873-1940), que 

acreditava na educação intelectual baseada nas atividades realizadas pelos alunos e que 

lutava para que se desse a devida atenção às brincadeiras das crianças. Claparède foi 

muito contestado, pois julgavam que as crianças faziam tudo o que queriam dentro da 

sala de aula. Porém, a teoria do pedagogo não correspondia a essas afirmações, pois de 

acordo com as suas palavras: “não fazem tudo o que querem, mas querem tudo o que 

fazem” (CLAPARÈDE apud DOTTRENS, 1956, p.307). Claparède não pretendia que 

os estudos se transformassem em momentos de libertinagem, mas na verdade atribuir-

lhe a seriedade que as atividades lúdicas proporcionam, pois é apenas nas atividades que 

dão prazer que as crianças se entregam por inteiro aplicando o seu esforço.  

 Por conseguinte, o imprescindível é “situar a criança no centro dos programas e 

métodos escolares” (DOTTRENS, 1956, p.307). 

 De acordo com Caló (1956), para M. Montessori (1870-1952) o que realmente 

importa não é ensinar, dar ordens ou moldar a criança, mas desenvolver um ambiente 

adequado para experimentar, trabalhar e assimilar. Para desenvolver as suas aulas criou 

um material delicadamente escolhido e preparado para cada sentido e para os diversos 

tipos de atividades e ainda adaptado para experimentação e ação contínua, comparação, 

combinação e construção. Esse material não era apenas destinado à constatação e ao 

ensino, mas também à criação de um auto controlo do próprio corpo e dos objetos. 

 Com efeito, o método de Montessori é um método de investigação, que permite 

às crianças um trabalho livre, tendo em conta as condições naturais do seu 

desenvolvimento.  

 Porém, nem todos os pedagogos, filósofos ou psicólogos valorizavam o jogo 

como um instrumento educativo. Por exemplo, Kant (1724-1804) criticava o facto de os 

pedagogos quererem reduzir toda a forma de educação ao jogo, insistindo que a criança 

necessita de jogar, de ter as suas horas de recreação, mas também precisa de aprender a 

trabalhar. Assim como, Hegel (1770-1831) perseverava a necessidade de uma disciplina 

rigorosa que não permitia à criança agir segundo a sua própria vontade, referindo ainda 
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que o professor ao mandar as crianças fazer tudo através de jogos levava-o a rebaixar-se 

ao nível delas em vez de as elevar ao seu nível, fazendo-as evoluir. 

 Em Portugal também existiram alguns pedagogos que lutaram por uma escola 

nova, diferente, seguindo os ideais de pedagogos abordados anteriormente. Rui Grácio 

interessou-se pelos aspetos do insucesso escolar e chegou à conclusão de que o interesse 

do aluno é uma condição necessária da aprendizagem e do desenvolvimento do fazer, do 

pensar, do sentir e que só com interesse é que existe um verdadeiro esforço, ideia já 

defendida por Claparède. O “arquiteto-artista”, como Raúl Lino é conhecido, originou 

uma verdadeira revolução na escola por originar espaços destinados ao ensino e ao 

recreio das crianças, o que mostra que valoriza o lúdico na educação (NÓVOA, 2003).  

 Embora o jogo sempre tenha sido alvo de maior consideração na educação pré-

escolar, também pode ser utilizado nos outros níveis de ensino, uma vez que produz 

efeitos muito positivos para o desenvolvimento integral dos alunos. Consequentemente, 

cabe à escola e aos professores arriscar e comprovar as diversas vantagens que o lúdico 

pode trazer ao ensino.  

 Como afirma Morgado
2
, 

 

 “a educação, enquanto elemento crucial no desenvolvimento das 

sociedades, deve promover o desenvolvimento integral da 

personalidade humana, contribuir para o enriquecimento cultural 

de cada um e preparar o cidadão para uma inserção plena na 

sociedade”.  

 

 Portanto a escola tem um papel importante na formação da sociedade, 

contribuindo política e socialmente através do fornecimento de instrumentos culturais e 

intelectuais e do combate para a igualdade social. Apesar da formação de um indivíduo 

ser marcada por todos os que o rodeiam, isto é, pela sociedade, é assegurada pelo 

Estado, baseando-se na igualdade e na justiça.  

 Em Portugal, de acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), o 

sistema educativo contribui para o desenvolvimento integral e harmonioso da 

personalidade dos indivíduos, tendo em conta a realidade social presente em cada 

                                                           
2
 http://www.cf-francisco-holanda.rcts.pt/public/elo7/elo7_43.htm consultado a 11-06-2012. 

http://www.cf-francisco-holanda.rcts.pt/public/elo7/elo7_43.htm
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escola, assim como promove o desenvolvimento do carácter democrático e respeitador 

dos outros e das suas ideias. Para tal, estes são alguns dos objetivos do ensino básico: 

a) “Assegurar uma formação geral comum a todos os portugueses que lhes 

garanta a descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, 

capacidade de raciocínio, memória e espírito crítico, criatividade, sentido 

moral e sensibilidade estética, promovendo a realização individual em 

harmonia com os valores da solidariedade social; 

b) Assegurar que nesta formação sejam equilibradamente inter-relacionados 

o saber e o saber fazer, a teoria e a prática, a cultura escolar e a cultura do 

quotidiano; 

(…) 

 h) Proporcionar aos alunos experiências que favoreçam a sua maturidade 

cívica e sócio-afectiva, criando neles atitudes e hábitos positivos de 

relação e cooperação, quer no plano dos seus vínculos de família, quer no 

da intervenção consciente e responsável na realidade circundante; 

  (…) 

 o) Criar condições de promoção do sucesso escolar e educativo a todos os 

alunos (alíneas do Artigo 7º da Lei de bases do Sistema Educativo, pp. 4 

e 5) ”.  

 Ao analisarmos estes objetivos, de acordo com o tema em estudo, podemos 

verificar que de forma implícita contêm aspetos que podem ser desenvolvidos através 

do jogo, nomeadamente o desenvolvimento integral e a interligação da teoria com a 

prática, assim como permite realizar experiências que favoreçam a maturidade e que 

promovam o sucesso escolar. Portanto, de acordo com este artigo, é possível a 

utilização do jogo na educação e no ensino. 

 No 2º ciclo também é dada bastante atenção ao desenvolvimento global do 

aluno, proporcionando uma educação humanística, artística, física e desportiva, 

científica e tecnológica e moral e cívica, com o intuito de habilitá-lo a assimilar e a 

interpretar a informação, crítica e criativamente, e de apresentar atitudes ativas e 

conscientes. Esta ideia de desenvolvimento integral é apoiada por outros documentos, 

como por exemplo a Constituição da República Portuguesa (Artigos 26ºe 70º), o Diário 

do Governo 25 de julho de 1973 I Série – nº 173 (Capítulo I, Base I; Capítulo II, Secção 

1ª, Base IV e Secção 3ª, Subsecção 1ª, Base VI e VII) e o Pacto educativo para o futuro.  
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 Este último documento estabelece dez compromissos de ação, que consistem na 

concretização dos objetivos estratégicos deste pacto, identificando os principais 

parceiros e definindo as ações prioritárias, e num deles, Melhorar a qualidade do 

processo educativo, encontramos a seguinte ação prioritária: 

 

“Lançamento de um programa de divulgação e promoção da 

inovação e da qualidade educativa, valorizando e divulgando as 

experiências positivas realizadas pelas escolas, apoiando e 

acompanhando processos tendentes à construção de escolas de 

qualidade e criando sistemas de incentivos ao desenvolvimento de 

processos de inovação e de mudança” (PACTO EDUCATIVO 

PARA O FUTURO,1995, s.p.).  

 

 Com esta proposta, para melhorar a qualidade do processo educativo, 

constatamos uma valorização da inovação e da mudança do ensino, podendo ser criada 

tanto pelos elementos da administração escolar como pelos docentes.   

 No site da EUR-Lex da União Europeia podemos consultar alguns documentos 

que abordam a questão da inovação e da mudança na escola. O texto sobre a decisão do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao Ano Europeu da criatividade e da 

inovação
3
 refere que o aluno é o núcleo da escola, ao qual esta deve proporcionar o 

desenvolvimento integral, utilizando instrumentos e processos que permitam ter o 

conhecimento das condições que favorecem o sucesso escolar dos seus alunos.  

 Ao nível do insucesso escolar, o texto intitulado por “Resolução do Conselho e 

dos ministros da Educação reunidos no seio do Conselho de 14 de Dezembro de 1989 

relativa à luta contra o insucesso escolar” apresenta algumas sugestões que poderão ser 

seguidas pelas escolas, nomeadamente  

 

“(…) diversificar as estratégias e os métodos propostos; (…) 

Adaptar o funcionamento do sistema escolar, nomeadamente 

através: -da renovação dos conteúdos, materiais de apoio e 

métodos de ensino e de avaliação, -da aplicação de pedagogias 

                                                           
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998Y0103(02):PT:NOT consultado a 8-6-2012. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998Y0103(02):PT:NOT
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diferenciadas, - da melhoria e da diversificação dos ritmos 

escolares (…)”
4
. 

 

Como podemos ver, quando se fala de obtenção de sucesso escolar é-lhe relacionado a 

diversificação das estratégias e dos métodos de ensino utilizados pelos professores, ou 

seja, pela escola. De tal forma que, o Conselho da União e os representantes dos 

governos dos Estados-Membros da Comunidade Europeia convidam os Estados-

Membros a incentivar e a tornar mais evidente o espírito de iniciativa, o espírito 

empreendedor e a criatividade dos jovens, como um valioso recurso para atividades de 

ensino e de outras atividades escolares, promovendo assim a participação dos alunos.  

 Assim sendo, pedem para se ter em consideração estes aspetos na elaboração de 

novas estratégias de aprendizagem e na conceção de métodos inovadores de ensino e 

aprendizagem
5
. Cada vez mais se dá o devido valor à criatividade, à inovação e à 

mudança no ensino-aprendizagem.  

 Podemos considerar a utilização do jogo como um instrumento de ensino-

aprendizagem uma possível inovação do ensino, apesar de não estar implementada 

diretamente nas escolas através de legislação, a sua utilização é possível dentro e fora da 

sala de aula. Em todos os documentos analisados anteriormente e em alguns que serão 

apresentados é manifestada a possibilidade de utilizar o jogo como uma estratégia ou 

como um instrumento, desde que este permita o desenvolvimento de muitos dos aspetos 

apontados, isto é, da criatividade, da imaginação, do espírito crítico, entre outros. 

 Conforme o Decreto-Lei nº 6/2001 artigo 3º a organização e a gestão do 

currículo subordinam-se a alguns princípios orientadores, sendo um deles a “valorização 

da diversidade de metodologias e de estratégias de ensino e actividades de 

aprendizagem, (…) visando favorecer o desenvolvimento de competências”. Este 

princípio acrescenta um outro aspeto importante que é a diversificação de metodologias 

e de estratégias, isto porque a utilização do jogo como uma estratégia de ensino provoca 

resultados muito positivos, porém se o utilizar em todas as atividades esta possível 

inovação torna-se numa rotina, perdendo o efeito pretendido.  

 Por conseguinte, cabe ao professor estimular e apoiar a capacidade criativa de 

cada criança e servir de exemplo, apresentando criatividade no seu próprio ensino, entre 

                                                           
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41990X0206:PT:NOT consultado a 8-6-2012. 
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42001X0712(02):PT:NOT consultado a 8-6-2012. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41990X0206:PT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42001X0712(02):PT:NOT
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outros, “abordagens cooperativas, centradas no aluno, ambientes de aprendizagem 

inovadores e utilização de recursos de ensino aberto”
6
. 

  Tudo isto é possível porque os professores têm  

 

“autonomia técnica e científica e a liberdade de escolha dos 

métodos de ensino, das tecnologias e técnicas de educação e dos 

tipos de meios auxiliares de ensino mais adequados, no respeito 

pelo currículo nacional, pelos programas e pelas orientações 

programáticas curriculares ou pedagógicas em vigor, [assim como] 

o direito a propor inovações e a participar em experiências 

pedagógicas, bem como nos respectivos processos de avaliação” 

(Decreto-Lei nº15/2007, artigo 5º, alínea c e d).  

 

Ainda presente no mesmo Decreto-Lei artigo 10º, um dos deveres dos professores é 

zelar pela qualidade e pelo enriquecimento dos recursos didático-pedagógicos utilizados 

na sala de aula, com o espírito de abertura à inovação.  

 Portanto, verifica-se que não existem impedimentos legislativos que bloqueiem a 

implementação do jogo na sala de aula, consistindo apenas numa decisão que o 

professor pode ou não tomar. 

 O promotor destas inovações foi o projeto de Gestão Flexível do Currículo, 

regulamentado pelo despacho nº4848/97, enquadrado no âmbito do regime de 

autonomia, administração e gestão das escolas e aprovado pelo Decreto-Lei nº 115/98, 

que posteriormente foi revogado pelo Decreto-Lei nº75/2008. Este projeto deu também 

origem a uma reorganização curricular consagrada, recentemente, no Decreto-Lei 

nº6/2001.  

 O projeto Gestão Flexível do Currículo consiste na possibilidade das escolas 

individual e autonomamente gerirem todo o processo de ensino-aprendizagem, tendo 

em conta o currículo nacional, com o objetivo de adequá-lo às necessidades distintas de 

cada contexto escolar, introduzindo componentes locais e regionais no currículo 

(Despacho nº9590/99 (2ª série), de 14 de Maio). Esta iniciativa pretende promover uma 

mudança gradual na organização, orientação e gestão das escolas, tornando a escola 

mais humana, criativa e inteligente, de forma a desenvolver integralmente os alunos.  

                                                           
6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42008X0607(02):PT:NOT consultado a 8-6-2012.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42008X0607(02):PT:NOT
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 Para além do esforço do sistema educativo para tornar a escola mais eficaz, 

existe uma organização, denominada por Associação Internacional para o Direito de 

Brincar (IPA), não-governamental fundada em 1961, com a missão de promover a 

importância do brincar no desenvolvimento da criança, assumindo a luta pelo 

cumprimento do Artigo 31º da convenção dos Direitos da Criança, sobre o direito de 

brincar. Em Portugal, a organização é representada pelo Instituto de Apoio à Criança.  

 A IPA preocupa-se com uma série de tendências alarmantes, como por exemplo, 

a indiferença da sociedade quanto à importância de brincar e a prevalência do ensino 

teórico e estudos académicos nas escolas. Para tentar corrigi-las, criou algumas 

propostas de ação conforme as áreas governamentais, cujas medidas dizem respeito às 

crianças. Na área da educação, apresentam algumas propostas de ação, admitindo que a 

brincadeira faz parte da educação, que vão ao encontro do que é referido nos 

documentos analisados anteriormente: 

“Propiciar oportunidades para a iniciativa, a interação, a 

criatividade e a socialização através da brincadeira no sistema 

formal de educação; 

Incluir estudos sobre a importância da brincadeira e os meios de 

propiciá-la na formação de todos os profissionais e voluntários que 

trabalham com e para as crianças; 

Reforçar a brincadeira nas escolas primárias como meio de 

melhorar o aprendizado e manter o comparecimento e a motivação; 

Reduzir as incompatibilidades entre a vida quotidiana, trabalho e 

educação através do envolvimento das escolas do ensino 

fundamental e médio e do uso de prédios públicos para programas 

lúdicos comunitários; 

Assegurar que as crianças que trabalham tenham acesso a 

oportunidades de jogo (…) fora do sistema formal de educação” 

(Declaração do IPA do DIREITO DA CRIANÇA DE BRINCAR, 

1977).
7
 

 

 Em conclusão, o jogo é um instrumento que pode ser utilizado na educação, em 

que a pedagogia dirige-o de modo que o espírito se encaminhe para as verdadeiras 

finalidades dos atos.  

                                                           
7
 http://cev.org.br/biblioteca/declaracao-o-direito-crianca-brincar consultado a 19-6-2012. 

http://cev.org.br/biblioteca/declaracao-o-direito-crianca-brincar
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 A humanidade na sua educação espontânea inventou este instrumento, assim 

como todos os outros instrumentos do progresso, sem lhe conhecer a teoria. Adolfo 

Coelho (1994) profere que só num século com uma grande capacidade de reflexão 

psicológica e fisiológica é que se começou a ter o conhecimento do segredo das criações 

inconscientes e, por isso, só neste século é que se poderia dar o devido valor ao jogo na 

educação.  

 

1.3- Classificação do jogo: tipologias 

 

 Quando se pesquisa classificações para os diversos jogos existentes, deparamo-

nos com imensas tentativas de classificações, em que cada uma se baseia num princípio.   

 Contudo, seguindo a opinião de Piaget (1978), a maioria dos autores preocupou-

se com determinados tipos de jogos, em particular os que correspondiam às suas teorias, 

e desprezou uma grande parte de casos, visto que não se enquadravam no seu ponto de 

vista. 

 De acordo com Piaget (1978), um ponto de vista interessante consistiu em 

classificar os jogos tendo como base o seu conteúdo, ou seja, a sua função, como foi o 

caso de K. Groos. Esta teoria reparte os jogos em duas categorias. A primeira aceita 

jogos de experimentação ou jogos de “funções gerais”, que contemplam os jogos 

sensoriais (assobios, gritos, etc), os jogos motores, os jogos intelectuais (envolvem 

imaginação e curiosidade), os jogos afetivos e os exercícios de vontade (como por 

exemplo, sustentar uma posição difícil o máximo de tempo possível). A segunda diz 

respeito a jogos de funções especiais, como por exemplo, os jogos sociais, jogos de luta, 

de perseguição ou de imitação. 

 Em contrapartida, quando aparecem a imaginação simbólica e as regras sociais, 

esta classificação torna-se equívoca. Todos os jogos que impliquem o pensamento 

deixam de poder ser classificados pelo seu conteúdo, visto que podem englobarem-se 

nas duas categorias.  

 Descartando este princípio, surge a teoria de Quérat que se baseia na origem dos 

jogos (PIAGET, 1978). Esta teoria divide-se em três categorias, em que na primeira 

estão presentes os jogos de hereditariedade (lutas, perseguição, etc.), na segunda os 

jogos de imitação, que por sua vez subdividem-se em jogos de sobrevivência social 
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(Jogo do arco) e em jogos de imitação direta, e, por último, na terceira encontramos os 

jogos de imaginação (transformação de personagens, criação de brinquedos imaginários, 

representações de histórias e contos, etc.).  

 Contudo, os pressupostos deste princípio não foram muito bem aceites, o que 

levou à refutação desta teoria. Como afirma Piaget (1978, p. 141) “mesmo que se 

chegasse a determinar a origem de certos jogos, esse resultado não seria 

necessariamente decisivo no tocante às suas afinidades funcionais ou mesmo 

estruturais”.   

 Assim sendo, para que a classificação satisfizesse a explicação, seguindo as 

ideias de Piaget (1978), é necessário limitarmo-nos a analisar o grau de complexidade 

mental de cada jogo. Para tal surgiu, então, a teoria de Stern que, com base neste 

princípio, divide os jogos em duas grandes classes, nomeadamente, os jogos individuais 

e os jogos sociais. Na primeira, faz uma distinção de categorias por ordem de 

complexidade crescente, onde está presente a conquista do corpo, a conquista das coisas 

e os jogos de interpretação. A segunda abrange os jogos de imitação simples, os jogos 

de papéis complementares (interpretação) e os jogos combativos.  

 Apesar de estarmos perto de uma classificação objetiva, existem dificuldades 

que nos impedem de adotar integralmente esta teoria. Por vezes, o limite entre o 

individual e o social não é tão linear como seria expectável, daí tornar-se complicado 

verificar se um jogo é totalmente individual ou social, e a existência de regras no mundo 

social obriga-nos a reunir os jogos exclusivamente sociais na categoria dos jogos de 

regras (PIAGET, 1978).  

 Para este autor, existem três grandes tipos de estruturas que caracterizam e 

classificam em detalhe os jogos infantis, especificamente, o exercício, o símbolo e a 

regra, constituindo os jogos de construção a transição entre os três.  

 Roger Callois (apud BANDET & SARAZANAS, 1973) ordena os diferentes 

jogos de acordo com o que ele chama de “dois pólos antagónicos”, numa extremidade 

(Paidia) predominam a diversão, a turbulência, a alegria e a descontração e na outra 

(Ludus), toda esta exuberância é absorvida ou disciplinada, onde dominam as 

manifestações controladas pelo raciocínio e pela regra. Os jogos são aqui colocados 

tendo em conta a sua origem, ou seja, se resultam de liberdade, de improvisação e da 

alegria ou se surgem do gosto pela dificuldade prática e a atitude dos jogadores.  
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 Borotrav (apud FERRAN, MARIET & PORCHER, 1979) divide os jogos em 

três categorias diferentes. A primeira designa-se a jogos verbais, imitativos e “mágicos”, 

jogos de iniciação, que compreende simultaneamente os jogos inventados pelos pais 

para as crianças, as criações lúdicas das crianças, os jogos de sorte, de azar, os jogos 

mágicos e os jogos de simulacro. A segunda refere-se aos jogos de força e destreza, 

onde estão inseridos os jogos como os papagaios de papel, o pião ou como os 

dependentes da ginástica ou das atividades desportivas. Por fim, a terceira diz respeito 

aos jogos intelectuais, categoria onde Borotrav coloca os jogos de memória, os jogos 

geométricos e os jogos de combinação. Como todas as classificações anteriores, a 

classificação de Borotrav tem lacunas, em que as categorias não podem ser tão lineares, 

uma vez que existem jogos que se enquadram em duas categorias simultaneamente.  

 Tal como referencia Santos (2004), Wallon classifica os jogos de acordo com a 

evolução psicológica geral e segundo uma perspetiva global do desenvolvimento. Deste 

modo, apresenta a sua classificação por ordem evolutiva, nomeadamente por jogos 

funcionais, jogos de ficção, jogos de aquisição e, por último, jogos de fabricação.  

 Posteriormente, abordaremos, aprofundadamente, os tipos de jogos de Piaget e 

de Wallon, por serem os mais utilizados.   

 

 

1.3.1- Jogo de exercício. 

 Na criança, o jogo de exercício é o primeiro jogo a aparecer durante o seu 

desenvolvimento, que consiste numa assimilação funcional, não requer o pensamento 

nem uma estrutura especificamente lúdica, ou seja, é um jogo que não supõe qualquer 

técnica particular.  

 Com o desenvolvimento do indivíduo as novas aquisições vão diminuindo e, 

consequentemente, o jogo de exercício também. Este tipo de jogo termina quando o seu 

propósito deixa de poder proporcionar qualquer tipo de aprendizagem, podendo, mais 

tarde, reaparecer com uma nova aquisição.  

 Estes podem ser divididos em duas classes, uma que é puramente sensorial 

motora e outra que envolve o próprio pensamento.  

 Na primeira classe, onde o objeto é assimilado a um esquema conhecido e 

anterior, sem uma adaptação antecipada, podemos integrar os jogos de exercício 
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simples, que são “aqueles que se limitam a reproduzir fielmente uma conduta adaptada, 

de ordinário a um fim utilitário, mas retirando-a do seu contexto e repetindo-a pelo 

único prazer de se exercer tal poder” (PIAGET, 1978, p.150).  

 De seguida surgem os jogos das combinações sem finalidade. Neste caso, o 

indivíduo “não se limita mais a exercer, simplesmente, atividades já adquiridos mas 

passa a construir com elas novas combinações que são lúdicas desde o início” 

(PIAGET, 1978, p.151). Contudo, essas combinações não apresentam uma finalidade, 

mas representam uma ampliação do exercício. A esta categoria podemos inserir os jogos 

de destruição de objetos, onde existe uma exploração pelo prazer de agir ou de 

encontrar novas e divertidas combinações através da destruição.    

 Posteriormente, presenciamos o jogo de exercício das combinações com 

finalidades lúdicas.  

 Constatamos assim que os jogos de exercício sensorial motores põem em ação 

um conjunto variado de condutas com a única finalidade de proporcionar prazer através 

da realização da tarefa bem como com a tomada de consciência dos seus “novos 

poderes”, por parte do indivíduo, na medida em que se apercebe do que é capaz de 

fazer. 

 No que diz respeito aos jogos de exercício do pensamento, isto é, à segunda 

classe dos jogos de exercício, podemos assinalar as mesmas três categorias do jogo de 

exercício sensório-motor, mas que utilizam e desenvolvem o pensamento (PIAGET, 

1978).  

 O jogo de exercício põe em ação um conjunto variado de condutas sem lhes 

modificar as suas estruturas, cuja função diferencia estes jogos de outras condutas. Esta 

função resume-se a exercitar as estruturas apenas pelo prazer que o exercício 

proporciona (LIBÓRIO, 2000). 

 

 

1.3.2- Jogo simbólico. 

 De acordo com o ponto de vista de K. Groos (apud PIAGET, 1978) o jogo 

simbólico é ainda, no seu todo, um jogo de exercício, mas que exercita a imaginação, 

que é uma forma particular de pensamento. O símbolo permite uma assimilação do real 

aos seus desejos ou aos seus interesses, prolongando o exercício.  
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 Assim sendo, podemos considerar que os jogos de exercício e os jogos 

simbólicos são concebidos como instrumentos da assimilação lúdica.  

 O que marca a transição do jogo de exercício para o jogo simbólico são os 

“esquemas simbólicos”, que no primeiro caso, 

 

“ conservam o poder de exercitar uma conduta fora do seu contexto 

de adaptação atual, por simples prazer funcional, mas, [no] 

segundo caso, manifestam já a capacidade de evocar essa conduta 

na ausência do seu objeto habitual, quer na presença de novos 

objetos (…) quer na ausência de todo o suporte material” 

(PIAGET, 1978, p.157).  

 

 O símbolo é forte o suficiente, mesmo fora do seu contexto, para permitir ao 

jogo assimilar o mundo exterior ao eu. 

 Algumas atividades não são jogos, como por exemplo, dormir ou lavar-se, “(…) 

mas exercitar simbolicamente essas condutas converte-as em jogos a posteriori” 

(PIAGET, 1978, p. 158). 

 O simbolismo é formado por um significante e por um significado, segundo o 

qual o gesto executado pelo jogo, assim como o objeto ao qual ele se aplica, 

desempenham o papel de significante (simbolizante) e o gesto em si representado 

desempenha o de significado (simbolizado) (PIAGET, 1978).  

 De acordo com Friedmann (1996, p.29), 

 

“os jogos simbólicos caracterizam-se pelo aparecimento da 

linguagem e permanecem presentes na realidade da criança até por 

volta dos seis ou sete anos de idade: A utilização do símbolo 

acontece por volta dos dois anos de idade e implica na 

representação de um objeto ausente e em uma representação 

fictícia”.  

 

 Com a aquisição da linguagem aparecem sucessivamente formas novas de 

símbolos lúdicos. A primeira dessas formas é a projeção dos esquemas simbólicos nos 

objetos novos, em que a criança atribuirá a outros e às próprias coisas o esquema que se 

tornou familiar. Posteriormente, constitui-se uma nova forma, que complementa a 
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anterior, isto é, a projeção de esquemas de imitação em novos objetos, correspondendo a 

uma projeção de esquemas simbólicos mas de modelos imitados e não de uma ação da 

criança. O facto dos esquemas simbólicos se desligarem da ação habitual da criança 

para se aplicarem a objetos novos cria uma dissociação entre o significante e o 

significado.  

 Nos momentos seguintes surgem a presença de assimilação simples de um 

objeto a outro já implícito e de assimilação do corpo da criança ao de outra ou a 

quaisquer objetos, dando início ao “jogo de imitação”. 

 Uma vez que o símbolo está totalmente constituído desenvolvem-se 

combinações simbólicas, que conduzem à transposição de cenas reais, a 

desenvolvimentos muito mais extensos e à invenção de seres imaginários sem um 

modelo (IBIDEM). Neste momento, surgem as brincadeiras de “faz-de-conta”, nas 

quais se pode tratar “A” como se fosse “B” ou vice-versa, isto é, onde se repete, como 

conteúdo, o que a criança assimilou como forma de jogos de exercício (MACEDO, 

1996). Assim sendo, os jogos simbólicos consistem numa assimilação de uma realidade 

física e social deformada, uma vez que os significados dados pelas crianças muitas 

vezes não correspondem às condições reais em que estão inseridas. 

 Como afirma Piaget (1978, p.170), 

 

“[o] que impressiona (…) nessas combinações simbólicas, é como 

o sujeito nelas reproduz e prolonga o real, nada mais sendo o 

símbolo imaginativo que um meio de expressão e de ampliação, 

nunca um fim em si”.  

 

 Através destas combinações a criança pode retirar uma espécie de compensação 

quando tenta corrigir o real por prazer em vez de limitar-se a reproduzi-lo, dando 

origem a combinações compensatórias. A criança, por exemplo, pode reagir contra um 

medo através do jogo ou realizar pelo jogo o que não seria capaz de fazer na realidade. 

Neste caso, a compensação torna-se catarse
8
. Como outros tipos de combinações temos 

as combinações liquidantes, que permitem liquidar uma situação desagradável 

revivendo-a ficticiamente e as combinações simbólicas antecipatórias, ocorrendo 

                                                           
8
 Catarse no sentido de purgação, purificação. 
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quando a criança prevê as dificuldades que podem surgir numa determinada situação do 

real e ultrapassa-as de forma fictícia.  

 Dos quatro aos sete anos, os jogos simbólicos começam a declinar, visto que ao 

aproximar-se do real o símbolo acaba por perder o seu carácter de “deformação lúdica” 

para se transformar numa representação imitativa da realidade (PIAGET, 1978). Os 

jogos simbólicos desta fase (dos quatro aos sete anos) diferenciam-se bastante dos da 

fase anterior, devido à existência de três características, nomeadamente a ordem relativa 

das construções lúdicas, a imitação exata do real e o início do simbolismo coletivo. 

Nesta fase a criança gosta muito mais de jogar a dois ou mais, o que cria a diferenciação 

dos papéis, o seu ajuste e complementaridade.  

 Numa última fase, dos sete aos doze anos, ocorre um declínio evidente do 

simbolismo, em função dos jogos de regras ou das construções simbólicas mais 

próximas do trabalho. Nesta etapa a criança abandona o jogo egocêntrico, em proveito 

de uma aplicação de regras e de cooperação entre os jogadores. O jogo simbólico, mais 

do que outro tipo de jogo, é um instrumento de adaptação social. 

 Tal como constata Piaget (1978, p.180), “o mesmo se aplica (…) aos jogos 

simbólicos coletivos, nos quais se observa (…) uma coordenação cada vez mais estreita 

dos papéis e um total florescimento da socialização (…)”.  

 Com o aparecimento do jogo simbólico a criança consegue ultrapassar a fase em 

que necessita de manipular tudo, para realizar transposições de forma a assimilar a 

realidade externa a si, aproximando-se cada vez mais dela (KISHIMOTO, 1998, p.40).  

 Para finalizar, podemos concluir que os jogos simbólicos implicam a 

representação de um objeto ausente através da comparação de um elemento dado e um 

elemento imaginado, isto é, uma representação fictícia.   

 

 

1.3.3- Jogo de regras. 

 O jogo de regras desenvolve-se durante toda a vida, embora uma grande parte 

dos jogos seja específica da vida infantil. Dos diferentes tipos de jogos, Leonido (2009) 

destaca o jogo de regras, visto que este atribui à criança a capacidade de lidar com 

limitações, como o espaço e o tempo.  
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 A regra de jogo é construída em função do jogo, que, ao contrário do símbolo, 

supõe necessariamente relações sociais ou interindividuais, uma vez que é uma 

regularidade imposta pelo grupo e, em caso da sua violação, a criança provoca uma falta 

(PIAGET, 1978).  

 Deste modo, “o jogo de regras é a atividade lúdica do ser socializado” (IDEM, p. 

182).  

 Segundo Ferran, Mariet e Porcher (1979, p. 25), o jogo é “totalidade organizada 

e é por isso que, na grande parte dos casos, assenta em regras; só a obediência dos 

jogadores a estas torna o jogo possível”. Ainda afirma que “jogar é aprender a obrigação 

e a moral coletiva” (IDEM, p. 26).  

 A criança isolada não tem regras espontâneas, ela cria regularidades 

espontâneas, como por exemplo, atirar à mesma distância. Na regra, para além da noção 

incorporada de regularidade, há uma ideia de obrigação que presume, pelo menos, dois 

indivíduos. Tal como defende Piaget (1978), a única situação em que se poderia pensar 

que uma criança sozinha estabelece regras é nos jogos sensório-motores ritualizados, 

todavia isso não é possível pois nela teria de existir obrigações ou defesas.  

 Com efeito, a criança só determina regras por analogia com as que conhece. Ou 

seja, “não se inventa a partir do nada. Inventar, quase sempre, é aplicar a um novo caso 

uma regra já conhecida” (CHATEAU, 1975, p.118). 

 Quando falamos de regras, é-nos imposto fazer a distinção entre jogos de regras 

institucionados (jogos de regras transmitidas), no sentido de passagem de geração em 

geração, e jogos de regras de natureza contratual e momentânea (jogos de regras 

espontâneas). Os jogos de regras institucionais requerem a ação dos mais velhos sobre 

os mais novos, como é o caso em que os mais novos imitam os mais velhos pelo 

prestígio que exerce sobre eles, ou seja, a vontade de querer ser igual ou agir do mesmo 

modo. Já os jogos de regras derivam da socialização, quer dos jogos de exercícios 

simples quer dos jogos simbólicos, no entanto, as relação entre mais velhos e mais 

novos que possa conter são numa relação de igualdade.  

 Para Leonido (2009, p.4), “este tipo de jogos garante a quem o pratica, a 

possibilidade de saber o que pode fazer e não fazer, em conformidade com a nossa 

condição humana e com a nossa relação com o mundo e as suas regras”. 

 A origem dos jogos de regras é muito diversa pelo facto de que podem provir de 

costumes do mundo dos adultos que caíram em desuso, de jogos sensório-motores que 
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se tornaram coletivos ou, até mesmo, de jogos simbólicos, que também se tornaram 

coletivos, mas que ficaram desprovidos do seu conteúdo, isto é, do seu simbolismo. 

  Por conseguinte,  

“os jogos de regras são jogos de combinações sensório-motoras 

(…) ou intelectuais (…), com competição dos indivíduos (sem o 

que a regra seria inútil) e regulamentados quer por um código 

transmitido de gerações em gerações, quer por acordos 

momentâneos” (PIAGET, 1978, p. 185).  

  

 O jogo de regras possibilita a construção de relações que se caracterizam pela 

aprendizagem de raciocinar, demonstrar e questionar (GRANDO, 2004). Enquanto a 

criança joga ela elabora e estrutura o conhecimento, refletindo sobre esse processo de 

construção tendo em conta a mediação pedagógica do professor. Deste modo, o jogo de 

regras consiste numa das estratégias metodológicas a favor da aprendizagem. 

 

 

1.3.4- Jogo de construção. 

 Os jogos de construção e criação não estabelecem uma categoria individualizada 

como acontece com os jogos de exercícios, simbólicos ou de regras, mas sim uma 

espécie de fronteira que relaciona os jogos com as condutas não-lúdicas, uma vez que 

existe, na criança, uma continuidade entre o jogo e o próprio trabalho. 

 Piaget (1978) considera os jogos de construção como a transição entre os três 

tipos de jogos e as condutas adaptadas.  

 Como afirma o autor (1978, pp. 148 e 149): 

 

“(…) se concebermos as três classes de jogos de exercícios, de 

símbolo e de regras como correspondendo a três fases, estando 

entendido que essas fases são também caracterizadas pelas diversas 

formas sucessivas (…) da inteligência, então é evidente que os 

jogos de construção não definem uma fase entre outras, mas 

ocupam, segundo e, sobretudo, no terceiro nível, uma posição 

situada a meio caminho entre o jogo e o trabalho inteligente (…)”. 
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 Para Lara (2003) os jogos de construção são aqueles que proporcionam à criança 

a perceção da necessidade de um novo conceito, podendo até ser ele próprio a construir 

esse conceito através do jogo. A partir destes jogos, o professor pode apresentar aos 

alunos conceitos desconhecidos e conduzi-los, através de intervenções e de 

questionamentos, a tirarem conclusões necessárias sobre o assunto desconhecido.  

 Este tipo de jogo é dos que exigem uma maior preparação por parte do professor, 

visto que pretende ser uma atividade que forneça ao aluno meios para o próprio 

construir um novo conhecimento.  

  

1.3.5- Jogos funcionais 

 No que respeita aos jogos funcionais estes podem ser movimentos muito simples 

de exploração do corpo, através dos sentidos, relacionados com atividades à procura de 

efeitos, como tocar objetos, mover os dedos ou produzir sons, considerados de grande 

importância para uma utilização adequada dos gestos. 

 Quando a criança descobre os efeitos agradáveis e interessantes obtidos na 

execução das funções que a evolução da motricidade lhe possibilita, tem a tendência de 

repetir essa ação e sente a necessidade de pôr em prática as novas aquisições.  

 Tal como foi evidenciado por Wallon (1968, p.75) 

 

“É fácil reconhecer (…) uma actividade à procura de efeitos, aliás 

ainda elementares, dominada por aquela lei do efeito que tem, 

como vimos, uma importância fundamental para preparar a 

utilização ajustada, cada vez mais apropriada e mais diversa dos 

nossos gestos.”  

 

 Para Chateau (1975) os jogos funcionais são simples exercícios de uma função 

que emerge, da qual o jogador não têm a consciência da sua natureza e, por isso, nunca 

toma uma atitude lúdica. 
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1.3.6- Jogos de ficção 

 A criança pequena consegue, aos poucos, dar às suas brincadeiras um fim 

preciso seguido de um significado, deixando de “brincar no vazio para executar acções 

significativas” (BANDET & SARAZANAS, 1973, p.67). As crianças nesta etapa já não 

se contentam em atirar os objetos, juntá-los ou empilhá-los. Apontam um determinado 

projeto ou, pelo menos, dão um nome à sua realização.  

 Os jogos de ficção (jogos de imitação ou jogos simbólicos) consistem numa 

procura de efeitos, de uma realização, de uma surpresa. Ao inspirar-se na realidade do 

ambiente e do meio, os jogos de ficção auxiliam a criança a conhecer melhor o mundo 

exterior e a ter consciência do papel que pode ter nele (IDEM).  

 Neste tipo de jogos são consideradas todas as atividades de brincadeiras com 

brinquedos, usados em combinações “de faz de conta” (SANTOS, 2004). 

 De acordo com Wallon (1968, pp.75 e 76)  

 

“Com os jogos de ficção, cujo tipo é brincar com a boneca, montar 

um pau como se fosse um cavalo, etc., intervém uma actividade 

cuja interpretação é mais complexa, mas que está também mais 

próxima de certas definições melhor diferenciadas que têm sido 

propostas do jogo”.  

 

 De um modo geral, podemos afirmar que os jogos de ficção são jogos que 

estimulam a criação e a imaginação. 

 

1.3.7- Jogos de aquisição 

 Os jogos de aquisição correspondem a atividades em que as crianças captam 

tudo para perceber e compreender, como por exemplo, as canções e os contos.  

 

“Nos jogos de aquisição, a criança é, segundo uma expressão 

corrente, toda olhos e toda ouvidos; observa, escuta, esforça-se por 

perceber e compreender: coisas e seres, cenas, imagens, contos, 

canções, parecem captá-la totalmente” (WALLON, 1968, p.76). 
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 A criança ao ouvir contar histórias “absorve” (expressão de Montessori) tudo o 

que o narrador faz e diz, o que mostra o esforço que faz durante os jogos de aquisição e 

do seu desenvolvimento para alcançar o mundo dos adultos e se integrar na sociedade 

(BANDET & SARAZANAS, 1973).  

 Assim sendo, cada idade terá os seus jogos de aquisição, como por exemplo, 

dados, dominós e jogos de cartas.  

 

1.3.8- Jogos de fabricação 

 Nestas atividades, a criança usa os brinquedos para reunir, separar, a fim de 

combinar, transformar e criar novos objetos. Quando a criança cria e improvisa um 

objeto para a sua brincadeira, ela transforma a matéria real em objetos dotados de vida 

fictícia. Estes jogos podem englobar a ficção e a aquisição.  

“Nos jogos de fabricação, diverte-se a reunir, combinar, modificar, 

transformar objectos, e a criar novos. Longe de serem eclipsados 

pelos jogos de fabricação, a ficção e a aquisição têm aqui, muitas 

vezes, o seu papel” (WALLON, 1968, p.76). 

 

 Nestas atividades a reprodução do corpo humano tem um lugar importante e 

cedo estas reproduções ganham vida para as crianças.  

 Bandet e Sarazanas (1973, p.79) sustentam que “a criança dá vida às suas 

criações mas situa-as numa rede de relações, nas quais ela própria desempenha um 

papel, papel que lhe permite afirmar-se”. 

 Estes brinquedos que constroem são criações estéticas nas quais o produto final 

ultrapassa a realidade na qual se inspirou. Ter à sua disposição diversos materiais 

permite, à criança, explorá-los e transformá-los de forma a criar e animar as coisas. Este 

fator constitui um elemento importante no desenvolvimento da sua personalidade 

psíquica, física e intelectual.  
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 1.3.9- Jogos educativos 

 O jogo educativo é visto como um recurso que ensina, desenvolve e educa de 

forma prazerosa e criativa. Os seus fins pedagógicos mostram-nos a importância para a 

sua utilização no ensino-aprendizagem.  

 Kishimoto (2008, p.37) aponta que:  

 

“utilizar o jogo na educação infantil significa transportar para o 

campo do ensino e aprendizagem condições para maximizar a 

construção do conhecimento, introduzindo as propriedades do 

lúdico, do prazer, da capacidade de iniciação e ação ativa e 

motivadora”.  

 

 Nesse sentido, o jogo educativo permite a exploração da situação e do material 

organizado pelo professor com o objetivo de aquisição de novos conceitos, 

aprendizagens e/ou treino de conteúdos.  

 O jogo educativo tem duas funções, mais especificamente, a função lúdica de 

proporcionar diversão e estimular a criatividade e a função educativa de ensinar. Eles 

estimulam o impulso natural da criança a aprender, uma vez que mobilizam esquemas 

mentais e estimulam o raciocínio ao mesmo tempo que promove a interação entre os 

jogadores.  

 Para Ferran, Mariet e Porcher (1979), os jogos educativos distraem e instruem, 

ao mesmo tempo, as crianças, o que produziu uma transformação nas relações entre 

brincadeira e trabalho dentro do mundo escolar, ou seja, eles concretizam a ideia de que 

é possível aprender divertindo-nos e de que os jogos têm uma vertente pedagógica. 

Assim sendo, permite uma pedagogia pelo jogo.  

 Efetivamente são um instrumento pedagógico eficaz, em que conservam as 

características essenciais dos jogos mas tomam lugar no processo educativo.  

 Segundo os autores, os alunos não devem ter a consciência de que os jogos lhes 

são propostos para instruir, devem-lhes surgir com o propósito de os distrair e o aspeto 

educativo ser acrescentado despercebidamente.  
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1.4- O papel do docente no jogo. 

 

 O papel do professor, de um modo geral, evoluiu bastante devido à 

democratização da educação, uma vez que trouxe uma população heterogénea, 

liberdade, uma nova perceção do mundo, novas finalidades educativas e uma nova 

gestão do processo educativo para a escola. Deste modo, o professor passa de um 

simples transmissor de conhecimentos para “mediador, guia, conselheiro, organizador 

de informações, investigador, animador, gestor de condições de aprendizagem, 

facilitador de aprendizagem e outros”
9
 (PETERSON, 2003, p.107). O professor passa a 

ser visto como uma pessoa ativa no processo de construção e reconstrução de saberes 

com reflexos na qualidade da educação (LOPES & SILVA, 2010). 

 Como Peterson (2003, p.107) afirma, “o papel do professor é complexo, bem 

como a própria profissão”
10

.  

 O docente tem um papel muito importante no desenvolvimento da criança e, 

para não cometer erros, deverá conhecer-se muito bem, isto é, saber quais são as suas 

potencialidades e a s suas limitações. Se pretende utilizar o jogo na sala de aula precisa 

ter conhecimento da importância do jogo para a criança e estar bem preparado para o 

aplicar e para utilizar os diversos materiais que tem à sua disposição. “Não nos podemos 

subtrair à necessidade de compreender bem o que o jogo representa no conjunto [das] 

actividades, para melhor o empregar e dominar” (FERRAN, MARIET & PORCHER, 

1979, p.65). 

 A criança deve ser respeitada como um todo, de modo a promoverem-lhe um 

desenvolvimento integral. Para que este desenvolvimento ocorra com sucesso depende, 

em grande parte, da interação professor-aluno, onde o professor tem um papel 

fundamental. A relação professor-aluno tem sempre de englobar a afetividade e a 

comunicação entre ambos como base e forma de construir o conhecimento.  

 Na sala de aula o ambiente deve ser agradável, que facilite a aprendizagem e 

assegure os resultados dos alunos, e especial na qual envolve o professor e o aluno na 

mediação e na apropriação do saber. Para tal é imprescindível que o professor possua 

características próprias, nomeadamente, uma escuta ativa, empatia, atenção e respeito 

                                                           
9
 O itálico já estava presente no original. 

10
 O itálico já estava presente no original. 



42 

 

pelos outros, que respeite o conhecimento prévio dos alunos e valorize as experiências 

pelas quais as crianças já passaram (LOPES & SILVA, 2010). Assim como, acreditar 

que os alunos são capazes de se auto-educar, evitando críticas ou opiniões que possam 

levá-los para uma via diferente da que foi encontrada por eles.  

 

“Encarar sempre com seriedade e importância os desempenhos da 

criança. Jamais considerar qualquer sua acção como fútil e sem 

interesse, nem mostrar qualquer expressão de menosprezo, 

escárnio ou ironia” (SOUSA, 2003, p.146). 

 

 A aprendizagem torna-se mais interessante se o aluno se sente competente pelas 

atitudes e pelo que partilha na sala de aula. 

 De acordo com Sousa (2003), o educador tem de ser um amigo que apoia a 

criança nos caminhos educativos que ela escolhe, motivando-a e incentivando-a a 

aplicar todo o seu esforço, de forma a não se desviar desse caminho. Contudo, o 

professor para se tornar num “amigo” tem de proporcionar um clima favorável à 

partilha de ideias, à comunicação, em que a criança se sinta à vontade para se expressar.  

 Assim sendo, cabe ao professor despertar a curiosidade dos alunos e motivá-los 

porque o prazer pelo aprender não é um sentimento que surge espontaneamente. Como 

afirma Sousa (2003, p.129): “O adulto não ensina a criança, deve motivá-la por forma a 

que ela descubra o conhecimento por si própria. O adulto é o elo que coloca a criança 

em contacto com os símbolos (…)”. Daí que vários autores aconselharem a utilização 

do lúdico na sala de aula, isto porque, como temos vindo a falar, o desenvolvimento do 

aspeto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, 

colabora para uma boa saúde mental e facilita os processos de socialização, 

comunicação, expressão e construção do conhecimento.  

 Ao longo do processo de ensino-aprendizagem o professor adota diferentes 

papéis, sendo um deles o de animador, ou seja, alguém que participa nos jogos e que 

contribui para os orientar, mas que não os comanda nem perturba, permitindo aos 

alunos extrair os benefícios educativos dos jogos. O saber intervir de forma correta 

exige uma grande reflexão tanto teórica como prática por parte dos professores.  
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 No entanto, segundo Negrine (1994) o profissional responsável deve estar 

preparado não apenas para atuar como um animador, mas também como observador e 

investigador das relações e acontecimentos que ocorrem na escola.  

 A observação é extremamente importante no desenrolar do dia-a-dia de uma sala 

de aula, uma vez que permite saber mais para interferir melhor e está presente em todas 

as atividades de um professor. Na tentativa de compreender melhor os seus alunos o 

professor tenta saber como eles trabalham, quais são os seus interesses, as suas 

dificuldades e/ou facilidades, como se relacionam entre si e a personalidade de cada um. 

Além disso, a observação permite tirar informações ao longo de todo o processo de 

ensino-aprendizagem para se poder avaliar os alunos e criar juízos de valor. Permite 

também acompanhar o desenvolvimento das atividades planeadas, em que o professor 

avalia as suas opções e as suas ações, o que corre bem e o que tem de ser alterado; assim 

como, assume um papel importante na perceção da realidade.  

 

“É possível concluir que a observação é [um] elemento importante 

nos atos de registrar, avaliar e planejar instrumentos metodológicos 

de todo[s os]  professor[es]” (IBIDEM). 

 

 Outra característica do professor que ressaltamos é a investigação, pois, como 

diz Freire (1996), não existe ensino sem pesquisa, porque para ensinar é preciso que o 

professor esteja em permanentemente busca, investigação e pesquisa com o intuito de 

construir e reconstruir novos conhecimentos educacionais. 

 Freire (1996, p.32) aborda a questão do professor-investigador muito bem: 

 

“No meu entender o que há de pesquisador no professor não é uma 

qualidade ou uma forma de ser ou de atuar que se acrescenta à de 

ensinar. Faz parte da natureza da prática docente a indagação, a 

busca, a pesquisa. (…) Pesquiso para constatar, constatando 

intervenho, intervindo educo e me educo”. 

  

 A função mais evidente do professor é de mediador que está relacionado não 

com a ideia de detentor absoluto do saber, mas com a de construção do conhecimento, 

assim como orientador do planeamento pedagógico e da seleção e tratamento dos 

conteúdos curriculares.  
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 Contudo, a sua postura não deve ser autoritária, preferindo uma de não 

diretividade, ou seja, a de quem acredita na autonomia e nas capacidades de uma 

pessoa, no direito de ser o aluno a escolher a direção a tomar quanto ao seu 

comportamento e às suas próprias experiências de aprendizagem e responsabilizando-o 

pelas mesmas. “O educador não directivo não toma a criança por um ser imperfeito que 

é necessário modificar e modelar, completando-o e aperfeiçoando-o” (SOUSA, 2003, 

p.129).  

 A educação não diretiva é uma perspetiva centrada no aluno, em que o 

educador/professor deve ser simples, ativo, sempre disponível e atento às necessidades e 

aos interesses dos alunos, disponibilizando a ajuda necessária. A atitude não diretiva do 

professor, para além de ser antiautoritária, é uma posição de compreensão e de acreditar 

nas possibilidades dos alunos. Como afirma Sousa (2003, p.128): 

 

 “É uma atitude em que o educador procura não dirigir, não 

mandar, não impor, não ordenar, para se mostrar sempre presente, 

atento, disponível, apoiando, estimulando e incentivando as acções 

educativas que a criança se propõe iniciar por sua livre iniciativa”.  

 

 Deste modo, o professor não diretivo deve ser facilitador da aprendizagem, ou 

seja, que desenvolve com os alunos condições para que possa guiá-los durante o seu 

crescimento e o seu desenvolvimento. Neste papel, o professor proporciona-lhes 

atividades para que façam as suas próprias explorações, descubram os seus 

conhecimentos e tirem conclusões, quer isto dizer que o professor proporciona as 

descobertas e o conhecimento com significação pessoal, uma vez que todas as pessoas 

apresentam uma tendência natural e particular para aprender. 

 Contudo, para uma profissão destas o professor deve ter uma formação teórica, 

pedagógica e pessoal (NEGRINE, 1994). Para além da prática que um professor tenha é 

necessário uma base teórica para sustentar a aplicação do jogo, pois na prática 

pedagógica é importante utilizar um recurso didático com uma explicação científica que 

comprove a sua eficácia.  

 A aplicação do jogo no meio escolar deve ser muito bem planeada, tal como diz 

Antunes (1998, p.37): “Jamais pense em usar os jogos pedagógicos sem um rigoroso e 
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cuidadoso planejamento, marcado por etapas muito nítidas e que efetivamente 

acompanhem o progresso dos alunos (…)”.  

 Em primeiro lugar o professor deve escolher o jogo consoante o público e o 

conteúdo a ser trabalhado, para que os resultados sejam satisfatórios e os objetivos 

alcançados. Em segundo, deve definir os objetivos do jogo e planear/descrever cada fase 

do jogo, por forma a ficar bem claro em que consiste, como se desenvolve e qual é a sua 

utilidade. O sucesso de uma atividade lúdica dependerá da clareza que o professor tem 

da mesma, bem como da clareza dos conceitos, das regras e das possibilidades 

envolvidas.  

 Segundo Friedmann (1996) existem três critérios para avaliarmos a utilidade de 

um jogo. O primeiro diz respeito ao valor do conteúdo, que deve corresponder ao nível 

de desenvolvimento da criança; o segundo está relacionado com a capacidade de 

fornecer à criança condições de avaliar o seu desempenho e resultados, tomando 

consciência de si mesma, do que é capaz de fazer e do que sabe; e o terceiro refere-se ao 

nível de envolvimento da criança no jogo, isto porque ela deve ser participativa, e às 

condições estimulantes e motivacionais do jogo.  

 Rizzo (1996) determinou alguns aspetos que o professor deve ter atenção se 

pretende utilizar o jogo, nomeadamente:  

 Incentivar a ação do aluno; 

 Apoiar as tentativas do aluno, mesmo que os resultados, no momento, 

não pareçam satisfatórios; 

 Incentivar, ao máximo, a verificação do resultado e de suas ações, pelos 

próprios alunos; 

 Incentivar a decisão de grupo no estabelecimento das regras; 

 Apoiar os critérios escolhidos e aceites pelo grupo para decisões; 

 Limitar-se a perguntar, frente ao erro ou acerto, se concordam com os 

resultados ou se alguém pensa diferente e porquê, evitando apontar ou 

corrigir o erro; 

 Estimular a discussão de ideias entre os jogadores e a criação de 

argumentos para a defesa dos seus pontos de vista; 

 Estimular a criação de estratégias inteligentes; 

 Estimular a antecipação dos resultados. 
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 No que diz respeito a procedimentos no uso do jogo, Friedmann (1996) também 

tem uma opinião formada. 

 “Para os jogos livres que possuem uma função mais lúdica, o educador deve: 

 Inicialmente, propor as regras ao invés de determiná-las, pois dessa 

forma, as crianças terão a possibilidade de elaborá-las, o que envolve a 

possibilidade de tomar decisões, refletindo assim, uma atividade social e 

política. 

 Dar a oportunidade às crianças de participar na elaboração das leis que 

irão reger o jogo; assim, elas terão a oportunidade de questionar valores 

morais. 

 Possibilitar a troca de ideias com o intuito de que possam manifestar [os] 

seus pontos de vista, permitindo, assim, o desenvolvimento cognitivo das 

crianças e contribuindo para o desenvolvimento do seu pensamento 

lógico. 

 Dar responsabilidade para o cumprimento das regras estabelecidas e 

motivar a iniciativa, a agilidade e a confiança, para dizerem 

honestamente o que pensam. Esse tipo de responsabilidade proporciona a 

invenção de sanções e soluções e faz com que as crianças se tornem mais 

inventivas. 

 Permitir o julgamento das regras, que deverão ser aplicadas em cada 

situação, pois, dessa forma, promove-se o desenvolvimento da 

inteligência. 

 Fomentar o desenvolvimento da autonomia em situações conflituosas 

para propiciar o desenvolvimento dos aspetos emocionais. 

 Possibilitar ações físicas que reflitam na condição das crianças serem 

mentalmente ativas” (FRIEDMANN, 1996, p.74).  

 

 No desenrolar da atividade o professor não pode perder o papel de observador, 

de forma a visualizar o desempenho dos alunos, as conclusões a que chegam, as 

dificuldades que encontram; tudo isto para poder intervir atempada e eficazmente.  

 Além disso deve orientar as crianças durante o desenvolvimento do jogo, 

desafiando e criando dificuldades acrescidas para avançar nos objetivos estabelecidos e 
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proporcionar a aprendizagem. A intervenção nas atividades deve ser a menor possível, 

pois é o aluno que deve encontrar a solução para os problemas.  

 Ao longo de toda a atividade o professor tem a árdua tarefa de manter a 

disciplina dentro da sala de aula. Os alunos quando estão a realizar um trabalho de 

grupo têm a tendência de conversar num tom mais alto, de dispersar nos assuntos, mas 

ao realizarem um jogo, por vezes, os ânimos exaltam-se bastante e o professor perde 

facilmente o controlo. Para evitar esta situação, os alunos devem estar bem cientes das 

regras do comportamento dentro da sala de aula, das regras do jogo e, principalmente, 

das sanções que podem acontecer se infringirem essas regras. Tudo isto deve ser 

negociado com os alunos, numa espécie de contrato, como um símbolo de respeito.  

 No final de cada atividade o professor deve reunir-se com os alunos para 

refletirem, em conjunto, sobre todo o processo. Deste modo, devem avaliar o jogo, as 

finalidades do mesmo, as regras, se são adequadas ou se é necessário acrescentar 

alguma, se os objetivos foram alcançados, o comportamento individual dos alunos e/ou 

do grupo e, por último, partilhar as conclusões e possíveis sugestões para melhorar a 

atividade em si. Este momento de reflexão permite aos alunos autoavaliarem-se, de 

acordo com o seu desempenho, verificando os aspetos positivos e os que devem ser 

melhorados, uma vez que são responsáveis por todas as suas ações.  

 O professor ao longo da realização da atividade vai recolhendo informação, quer 

observando, quer através de instrumentos de recolha de informação, e, depois de fazer a 

reflexão com os alunos, deve ele próprio refletir e avaliar a sua planificação do jogo, 

isto é, se os objetivos do jogo eram adequados, suficientes e claros para os alunos, se 

tinha os diferentes momentos bem estruturados, se o material utilizado era o mais 

apropriado, se os objetivos foram alcançados, caso contrário quais foram os obstáculos 

não ultrapassados, e, ainda, sobre o seu desempenho durante as diferentes fases da 

atividade (antes, durante e após) tanto sobre a atividade em si como em relação aos 

alunos.  

 Como podemos verificar, o professor tem um papel muito importante na sala de 

aula e não é um papel fácil, o que implica muita dedicação e empenho.  

 Tendo em vista a relevância da utilização de métodos diferenciados na educação, 

demonstra-se o quão importante vem a ser uma prática docente inovadora na educação a 

qualquer nível.  
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 Portanto, cabe ao professor adquirir novos conhecimentos, novos métodos ativos 

para tornar as disciplinas menos rígidas e mais atrativas e construir novas competências 

de forma a poder alterar a visão dos alunos em relação à escola, deixando de ser algo 

desagradável para ser atrativo.  

 Neste contexto, é necessário desmistificar a ideia de que o jogo serve somente 

para divertir os alunos e apresentar outra de que por meio deles é possível atingir muitos 

objetivos, trabalho que deve ser desempenhado pelo professor, pois ninguém melhor do 

que ele consegue comprovar os benefícios da utilização do jogo na sala de aula. 

 

1.5- O jogo como estratégia de ensino-aprendizagem: vantagens e 

desvantagens. 

 

“O educador/professor tem no jogo um aliado fortíssimo para 

desenvolver e fazer entender conceitos” (LEONIDO, 2009, p.6). 

 

  O brincar/jogar é maioritariamente associado à infância, uma vez que essa etapa 

da vida humana tem muito presente esta atividade que deve ser explorada, uma vez que 

é uma das formas de expressão mais genuína da criança, através da qual expressa os 

seus pensamentos e desenvolve a linguagem essencial na compreensão do mundo, 

mesmo que a linguagem verbal ainda não esteja desenvolvida.  

 Ao longo do tempo, o papel e o valor do jogo no desenvolvimento humano tem 

sido alvo de um estudo cada vez mais detalhado, ficando a noção de que este é de facto 

benéfico por variados motivos. No entanto, os jogos apenas se tornam num instrumento 

útil na educação se o professor tiver consciência das potencialidades deste instrumento e 

de que tipo de aluno desejar formar. No caso de desejar formar um aluno participativo, 

reflexivo, independente, criativo e que domine o raciocínio lógico, certamente que os 

jogos serão um valioso aliado para o professor.  

 

“Os jogos não são efectivamente valorosos não só pelo interesse 

geral que por norma despertam, ou ainda pela alegria que quem 

mantém contacto com eles tem, mas também por carregarem em si 



49 

 

próprios uma dimensão educativa fulcral, dado que ambos 

proporcionam a quem os pratica, momentos ricos de pleno 

desenvolvimento integral, entre os quais se contemplam os campos 

físico, emocional, mental e social do ser humano em geral” 

(LEONIDO, 2009, p.12) 

 

 O desafio contido nas situações lúdicas provoca o pensamento, exercita 

habilidades, facilita a aprendizagem e leva a criança a alcançar níveis de desempenho, 

que só com motivação intrínseca se consegue, o que torna o jogo numa atividade 

fundamental, tanto em casa como na escola. Para Kishimoto (1998, p.22):  

 

“Ao permitir a manifestação do imaginário infantil, por meio de 

objetos simbólicos dispostos intencionalmente, a função 

pedagógica subsidia o desenvolvimento integral da criança. Neste 

sentido, qualquer jogo, empregado na escola, desde que respeite a 

natureza do ato lúdico, apresenta caráter educativo e pode receber 

também a denominação geral de jogo educativo”. 

 

 Nesse sentido, o jogo educativo permite a exploração da situação e do material 

concreto organizado pelo professor a fim de adquirir novos conceitos, aprendizagens 

e/ou de treinar conteúdos. Como afirma Neto (2001, p.199), “A existência de ambientes 

lúdicos em situações de aprendizagem escolar permite que as crianças obtenham mais 

facilidade em assimilar conceitos e linguagens progressivamente mais abstractas”. 

 Além disso, o jogo promove o desenvolvimento cognitivo em muitos aspetos, 

nomeadamente a descoberta, a capacidade verbal, as habilidades manipulativas, a 

resolução de problemas, os processos mentais e a capacidade de processar informação. 

Piaget (1978) demonstrou que é a atividade lúdica que desenvolve as capacidades 

cognitivas da criança. Tal como afirma Sousa (2003, p.166),  

 

“a criança tem necessidade de desenvolvimento da sua inteligência 

e esta desenvolve-se, não através do estudo e memorização de 

matérias escolares – como, infelizmente, muita gente ainda pensa -, 

mas através da actividade lúdica.” 
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 As diferentes inteligências humanas, como a lógico-matemática, a linguística, a 

espacial, a social, entre outras, podem e devem ser trabalhadas pelo professor através de 

diferentes atividades. O jogo é um dos poucos recursos que pode desenvolver, de forma 

natural, a maioria dessas inteligências. De acordo com Rizzo (1996, p.29),  

 

“os jogos, atividades lúdicas e criadoras parecem ter, cada vez 

mais, o seu lugar, defendido pelo conhecimento científico (…) pois 

são elas que aliam o indispensável lazer a desafio em atividades 

que operam todas as zonas cerebrais”. 

 

 Para Antunes (1998), a criança constrói o seu próprio conhecimento por meio de 

estímulos que o meio lhe oferece, ou seja, dando um significado às interações que 

realiza e às relações que estabelece. Porém, é difícil antecipar que inteligência o jogo irá 

trabalhar na criança, uma vez que poderão estar envolvidas mais do que uma. Cabe, 

então, ao professor identificá-las respeitando as individualidades do grupo de alunos.  

 Os jogos, quando bem estruturados e bem desenvolvidos, permitem aos alunos 

fortalecerem a sua autoestima, pois ao conseguirem superar os desafios presentes neles 

terão a sensação de poder, de satisfação. “O que se obtém pelo próprio esforço, através 

da própria experiência, traz sempre um grande sentimento de realização e uma grande 

satisfação moral e afectiva” (SOUSA, 2003, p.140).  

 Se o aluno não conseguir os objetivos de um determinado jogo, na realização de 

um outro, criteriosamente selecionado pelo professor, terá a oportunidade de vencer os 

seus limites. Em caso de jogo por equipas, o aluno terá a ajuda dos colegas da equipa 

para conseguir ultrapassar dificuldades, aumentando também a sua confiança e a sua 

segurança.  

 Deste modo, os jogos proporcionam aos alunos aprendizagens para a vida, isto é, 

leva-os a encarar desafios e a superar derrotas, tornando-os cidadãos equilibrados e 

participativos na sociedade. Do ponto de vista de Motta (2002, p.81), 

 

“em um grupo a criança descobre também que ela escolhe e é 

escolhida, que esta escolha nem sempre é de acordo com seus 

desejos. Experimenta a frustração de não comandar todo o tempo o 

seu mundo. Às vezes, se vê grande como uma estrela, às vezes, 

pequena como um grão de areia. Essa dor da frustração de nem 
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sempre ser o centro, de precisar buscar seus pares, de aprender a 

dividir para somar e crescer faz a criança criar novos jogos”. 

 

 Efetivamente, a criança deve vivenciar vitórias e derrotas para ter a perceção de 

que nem tudo na vida se consegue alcançar quando se pretende mesmo que para isso se 

esforce, percebendo também que quando este esforço ocorre o objetivo é mais 

facilmente atingido. Por vezes, uma derrota pode servir de incentivo para o aluno se 

esforçar mais numa próxima jogada, o que pode ser facilitado se o professor diversificar 

os tipos de jogos que utiliza nas aulas, pois um aluno pode ter mais aptidão para um tipo 

de jogo e outro para um outro tipo de jogo, dando oportunidade para que todos possam 

ser vencedores. Desta forma, os jogos são grandes aliados do professor para se 

desenvolver estes aspetos.  

 O processo de autoavaliação é outro aspeto que pode ser igualmente 

desenvolvido nos jogos. O aluno ao saber que perdeu irá refletir sobre o que fez de 

modo a detetar os erros que cometeu e, assim, poder colmatar as suas falhas. Este 

processo é extremamente importante, visto que um erro corrigido é muito mais 

produtivo do que um êxito imediato. Tal como aponta Brenelli (2003, p.36), “no 

processo de intervenção por meio de jogos, o sujeito tem oportunidade de constatar os 

erros ou lacunas, favorecendo a tomada de consciência que é necessária para a 

construção de novas estratégias”. 

Do mesmo modo, a criança necessita de desenvolver a sua componente afetiva, 

com o intuito de se tornar mais forte, de aprender a controlar as emoções, podendo para 

tal recorrer ao jogo que de uma forma lúdica lhe dá essa possibilidade. Podemos afirmar 

que uma atividade é interessante no ponto de vista da criança, quando a envolve 

afetivamente, isto é, quando origina nela algum tipo de emoção. Se o professor 

conseguir criar uma atividade que crie na criança interesse e alguma ligação emocional, 

essa atividade terá mais significado para ela, proporcionando, assim, um crescimento 

maior.  

Como afirma Sousa (2003, p.124),  

 

“a investigação científica em educação já colocou definitivamente 

de parte a ideia de que para se conseguir sucesso escolar era 
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preciso ser inteligente ou possuir boa memória. Os factores que 

permitem uma aprendizagem eficaz são a vontade e a atenção.” 

 

 Estes fatores originam uma motivação que leva o aluno a aplicar as suas energias 

na atividade ou na aprendizagem que realiza, fazendo ainda com que o aluno queira 

aprender, o que é extremamente difícil. O jogo, sendo uma novidade na sala de aula, 

pode criar esta motivação intrínseca. Rizzo (1996, p.40) ao estudar o papel e a 

importância do jogo aponta que: 

 

“o jogo motiva e por isso é um instrumento poderoso na 

estimulação da construção de esquemas de raciocínio, através de 

sua ativação. O desafio por ele proporcionado mobiliza o indivíduo 

na busca de soluções ou de formas de adaptação a situações 

problemáticas e, gradativamente, o conduz ao esforço voluntário”. 

 

 Deste modo, a criança tem o desejo de aprender novos conhecimentos, tornando-

se significativos, podendo o professor desenvolver um trabalho mais rico, interativo e 

criativo, de forma a facilitar a aprendizagem dos alunos. No entanto, o jogo deve ter 

características específicas para obter este efeito na criança, nomeadamente deve 

surpreender, intrigar e desafiar a criança. 

 Investigadores como Rizzo e Huizinga já referiram que a criança não se 

desenvolve sozinha. A criança a partir da interação que estabelece com o mundo físico e 

social que a rodeia constrói os seus valores, os seus princípios e a sua personalidade 

(RIZZO, 1996). Os jogos também apresentam um devido valor ao nível destes aspetos, 

uma vez que permitem que a criança vivencie limites e regras da sociedade. Se os jogos 

forem bem estruturados a criança desenvolve valores como iniciativa, lealdade, 

cooperação, entre muitos outros, logo o jogo representa uma busca de valores morais, 

sendo indispensáveis para a construção do equilíbrio pessoal.  

 O jogo pode representar uma ligação da criança com a comunidade, pois 

estabelece o contato dela com outras pessoas, quer sejam crianças ou adultos, 

obrigando-a a sair do seu egocentrismo e a pensar como um grupo. Para aprender a 

viver na coletividade é igualmente necessário que aprenda a escutar, a respeitar a 

opinião dos outros e os seus direitos.  
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 A criança necessita de passar por momentos nos quais existam regras a serem 

cumpridas, impostas pelo professor ou criadas pelos alunos, para que perceba que são 

essenciais para o bom funcionamento da atividade. Durante a realização dos jogos a 

criança apercebe-se destas situações, pois se desobedecer a alguma regra, todos os 

outros participantes sentir-se-ão prejudicados e indignados, repreendendo o 

transgressor.   

 De acordo com Bandet e Sarazanas (1973, pp.24 e 25), “o aparecimento de 

regras, a necessidade de ter em consideração os companheiros de jogo, revelam à 

criança a existência de proibições e desenvolve-lhes a consciência dos outros”. Assim 

sendo, os jogos permitem aos alunos desenvolver o respeito mútuo, a interagir em 

grupo, a encontrar soluções para situações de conflito e a respeitar os interesses de cada 

participante. Todos estes aspetos desenvolvem o sentido de solidariedade na criança, 

pois ao relacionarem-se passam a auxiliar-se mutuamente.  

 Para que as aprendizagens sejam bem-sucedidas é necessário que o ensino seja 

centrado no aluno, porém para o centralizar é imprescindível conhecer os educandos, 

assim como Sousa (2003, p.166) afirma “se quer controlar e aumentar o ritmo de 

desenvolvimento de uma criança deverá conhecê-la, identificá-la e analisar os vários 

fatores que contribuem para o seu desenvolvimento”. Mais uma vez, o jogo é uma peça 

fundamental pois permite-nos conhecer a criança, observando-a na sua vida motora 

afetiva, social e moral, de forma a obter informações sobre as suas estruturas mentais 

sucessivas. 

 Segundo Bertoni (2002) o jogo torna-se um instrumento mediador interessante 

para o aluno, pois possibilita-lhe: 

 

 Desempenhar um papel ativo; 

 Ativar os seus conhecimentos prévios; 

 Levantar hipóteses e colocá-las à prova; 

 Confrontar ideias;  

 Comparar diferentes formas de resolver o problema; 

 Re-significar conceitos; 

 Expressar os pensamentos, argumentar e justificar as ações; 

 Estabelecer relações; 

 Desenvolver funções psicológicas superiores: 
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 Compreender e não simplesmente memorizar; 

 Desenvolver habilidades e adquirir novos conhecimentos. 

 

 Do mesmo modo, o jogo traz muitos benefícios ao professor que o utiliza nas 

suas aulas, uma vez que através do jogo pode: 

 

 Aprender a lógica do raciocínio do aluno; 

 Identificar e analisar o que levou o aluno a obter aquele resultado; 

 Verificar como o aluno resolve os problemas; 

 Identificar que habilidades o aluno já possui; 

 Identificar que conceitos o aluno já dispõe; 

 Identificar as dificuldades do aluno; 

 Repensar a ação do professor, colocando-a a serviço da aprendizagem do aluno 

e, assim, melhorar as ações futuras (BERTONI, 2002). 

 

Efetivamente, muitas são as vantagens da aplicação do jogo no meio educativo, 

mas não é um instrumento perfeito, que se adapta a qualquer situação. Quando os jogos 

são mal preparados e utilizados o professor corre o risco de tornar o jogo num apêndice 

na sala de aula, em que é utilizado sem objetivos determinados, contendo um carácter 

puramente aleatório. Os alunos jogam apenas motivados pelo aspeto lúdico, porém não 

sabem porque jogam, quais os objetivos a atingir (GRANDO, 2004).  

O tempo gasto com as atividades de jogo na sala de aula é um possível problema 

e, se o professor não estiver preparado, com uma boa planificação e controlo da 

atividade, poderá existir o sacrifício de outros conteúdos pela falta de tempo. Para que 

não ocorra este problema, o professor deve ter um bom controlo da turma e pode dotar-

se de estratégias para facilitar essa missão, como impondo um limite de tempo para a 

realização de cada tarefa do jogo ou aplicando estratégias que envolvam os alunos na 

regulação das suas aprendizagens, a fim de não desperdiçar o tempo.  

Outro aspeto muito presente no uso deste tipo de atividade é o barulho que, por 

vezes, pode ser prejudicial, dependendo da sua proporção. Para a autora, o barulho é 

inevitável na situação de jogo, uma vez que somente através de discussões é possível 

chegar a consensos e a resultados convincentes, principalmente em jogos de equipa. 

Portanto, é importante que o professor encare o barulho de forma construtiva. Se os 
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alunos tiverem o hábito de trabalharem em grupo é muito mais fácil contornar esta 

questão.  

Como em qualquer outra atividade em grupo, no jogo é também difícil manter os 

alunos focados na atividade, sem se dispersarem pelo meio envolvente, isto é, de manter 

a disciplina. É natural os ânimos se exaltarem e ficarem eufóricos, faz parte do jogo. 

Contudo, coordenar tudo o que envolve um jogo é uma tarefa complexa, mas que pode 

ser facilitada se o professor tiver preparado muito bem a atividade e explicado tudo o 

que se pretende com ela, quais as suas etapas e, principalmente, as suas regras e 

respetivas penalizações.  

Por vezes, alguns professores têm conceções diferentes do jogo e da sua 

aplicação no ensino, ensinando todos os conceitos através do jogo, o que realmente está 

incorreto, dado que torna as aulas num verdadeiro casino. O que transforma o jogo num 

ótimo instrumento de ensino-aprendizagem é o facto de ser uma inovação no meio 

educativo, de despertar a curiosidade e de captar a atenção dos alunos, motivando-os 

para as aprendizagens. Se esta aplicação se tornar num hábito perde o efeito desejado, 

uma vez que deixa de ser novidade, perdendo o lado lúdico e transformando-se num 

trabalho rotineiro.  

Um erro comum por parte do professor é a sua constante interferência no jogo, 

destruindo a sua essência, ou seja, perdendo a ludicidade. O professor deve dar espaço 

para que os alunos tenham liberdade para dialogarem, tomarem decisões e resolverem 

conflitos, devendo qualquer intervenção ser realizada nos momentos certos, sem quebrar 

este ambiente.  

A coação por parte do professor consiste noutro erro muito frequente, exigindo 

que o aluno jogue, mesmo contra à sua vontade, o que destrói a voluntariedade 

pertencente à natureza do jogo (GRANDO, 2004). 

Por último, é muito frequente na aplicação de jogos encontrar-se dificuldades de 

acesso e disponibilidade do material necessário, que possam subsidiar o trabalho do 

professor. Nas escolas, os materiais que possam ser utilizados nesta atividade ainda são 

escassos, obrigando, muitas vezes, a ser o professor a construí-los. Como consequência, 

encontramos limitações para a aplicação do jogo na sala de aula, mas devido aos muitos 

benefícios que proporciona, merece o grande esforço exercido pelo professor para que 

seja desenvolvido nas melhores condições.  
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Fundar uma pedagogia sobre o potente instinto do jogo não significa 

necessariamente cair na facilidade e na puerilidade, muito pelo contrário. Quem 

conhece o conceito jogo compreende a relação que existe entre jogo e esforço, jogo e 

disciplina, jogo e originalidade, não ficará surpreendido que, noutro lugar, se tenha 

defendido uma pedagogia da grandeza que baseia toda a formação da criança na 

atividade lúdica. Como Chateau (1987, p.17) refere “a criança “engrandece-se” pelo 

jogo”. 
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1.6- Áreas do saber (MB
11

 - 1º e 2º Ciclo do CEB) onde o jogo se faz refletir  

 

Depois de ter conhecimento de todas as vantagens que o jogo pode trazer para o 

processo ensino-aprendizagem, o professor não fica indiferente a este recurso. De 

acordo com Ferran, Mariet e Porcher (1979), pela mesma razão que o professor, a 

escola também não ficou alheia a este acontecimento, de tal forma que concedeu aos 

jogos uma legitimidade que não tinham e que lhes era firmemente contestada.  

 

“Hoje, a escola e o jogo já não são contrários: na escola, o jogo é 

um dos meios da pedagogia activa; em casa, pode ser motivo para 

aquisições ou reforço de conhecimentos escolares” (IDEM, p.35).  

 

A transposição didática, ou seja, a passagem do saber erudito para o saber 

ensinado, é uma das tarefas mais difíceis para o professor. Por vezes não se encontra o 

modo mais simples e eficaz de explicar um determinado conteúdo ou conceito aos 

alunos, uma vez que a linguagem do professor não corresponde à do aluno. Esta tarefa 

pode ser facilitada pela utilização do jogo como um instrumento de ensino em qualquer 

disciplina, uma vez que o jogo está presente na vida do ser humano desde tenra idade, 

estando, por isso, ao nível do aluno.  

Como não existe nenhuma obstrução a nível legislativo para a utilização deste 

recurso, cabe somente ao professor tomar a decisão de adotar este instrumento na sua 

metodologia.  

Contudo, o professor deve estar consciente das funções que atribui ao jogo, do 

lugar que lhe dá na sua conduta e da exploração que dele tenciona fazer, tendo em conta 

os objetivos pedagógicos próprios de cada disciplina. 

 

                                                           
11

 MB – tem como significado Mestrado de Bolonha.  
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1.6.1- Matemática 

 

“Ensinar Matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o 

pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver 

problemas” (GROENWALD & TIMM, 2000)”.  

 

Atualmente a Matemática é ainda encarada pelas crianças como uma disciplina 

muito complicada, mesmo antes do período de escolarização, criando preconceitos. 

Contudo, esta ideia deve ser desmistificada. Assim sendo, os professores de Matemática 

devem encontrar formas de estimular os alunos na aprendizagem, aumentar a 

autoconfiança, a concentração, o raciocínio lógico-dedutivo, o cálculo mental e 

promover a socialização. Uma forma de motivar os alunos consiste em valorizar a 

realidade cultural da turma, trazendo-a para a sala de aula. 

De acordo com as novas tendências, começa-se a pensar na presença do 

quotidiano na aula de Matemática, criando-se atividades envolventes para que a criança 

use o conhecimento matemático já adquirido de forma aberta e com sentido. Aos 

poucos, o ensino da matemática é desenvolvido de forma mais interativa.  

Consoante as ideias de Grando (2007), o ensino da matemática passou a 

valorizar a manipulação, o que possibilitou a utilização de diversos materiais didáticos 

com esse fim, como por exemplo o tangram, o material dourado ou o jogo. A partir da 

tendência construtivista no ensino, esses materiais começaram a ser concebidos como 

um momento de criação e tentativas. 

Ao longo do tempo, procurou-se desenvolver estratégias de motivação dos 

alunos, sendo uma delas a introdução de jogos na aula e, por isso, o uso dos jogos no 

ensino da Matemática tem o objetivo de fazer com que os alunos gostem de aprender os 

conteúdos desta disciplina, mudando a rotina da aula e captando a atenção dos alunos.  

Deste modo, os jogos conquistaram um papel muito importante no desenvolvimento dos 

alunos pelo seu carácter lúdico, pelo desenvolvimento que promove de técnicas 

intelectuais e pela formação de relações sociais. O jogo desencadeia desafios e permite 

ao aluno analisar situações e criar estratégias próprias de resolução de problemas, assim 

como desenvolve a capacidade de tomar decisões, o trabalho em grupo e o saber ganhar 

e perder.  
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 Os jogos podem ser utilizados em diferentes momentos dependendo da sua 

finalidade, ou seja, pode ser utilizado para introduzir, consolidar conteúdos ou para 

preparar o aluno para aprofundar os itens trabalhados. Em qualquer destes momentos os 

jogos devem ser muito bem preparados de forma a aproveitar-se todo o seu potencial.  

O jogo de regras pode ser uma das estratégias metodológicas a favor da 

aprendizagem matemática, uma vez que quando a criança o joga ela elabora, estrutura o 

conhecimento matemático e pensa sobre todo o processo, sempre tendo em conta a 

mediação pedagógica do professor.  

Como refere Grando (2007, p.16), “o jogo de regras possibilita à criança a 

construção de relações quantitativas ou lógicas que se caracterizam pela aprendizagem 

em raciocinar e demonstrar, questionar o como e o porquê dos erros e acertos”. 

Com a evolução do ensino, o professor começou então a valorizar as vivências 

dos alunos, aproveitando-as de forma a desenvolver a aprendizagem. O documento 

Currículo Nacional do Ensino Básico
12

 (CNEB) (2007, p.57) relaciona a Matemática 

com a realidade, apresentando-a como uma capacidade que os alunos terão de 

desenvolver ao longo da educação básica, “a tendência para usar a matemática, em 

combinação com outros saberes, na compreensão de situações da realidade, bem como o 

sentido crítico relativamente à utilização de procedimentos e resultados matemáticos”.  

Ao longo dos três ciclos da escolaridade básica, o ensino da Matemática deve ser 

orientado por duas finalidades, nomeadamente a aquisição de informação, 

conhecimento e experiência, desenvolvendo a capacidade de os integrar e mobilizar em 

diversos contextos, e o desenvolvimento de atitudes positivas face à disciplina de 

Matemática, de modo a poder apreciá-la (PONTE, SERRAZINHA, GUIMARÃES, 

BREDA, GUIMARÃES, SOUSA, MENEZES, MARTINS & OLIVEIRA, 2006 – 

Programa de Matemática do Ensino Básico [PMEB]).    

Assim sendo, para que as finalidades sejam alcançadas é necessário que os 

alunos tenham diversas oportunidades de viver experiências de aprendizagem 

adequadas e significativas e, para isso, o documento Currículo Nacional do Ensino 

Básico (2007) apresenta algumas experiências matemáticas que devem ser 

proporcionadas a todos os alunos. Nessas experiências encontramos a utilização do 

                                                           
12

 Apesar deste documento já não estar em vigor pelo despacho nº 17168/2011, optamos por utilizá-lo, 

uma vez que aborda a temática de estudo deste trabalho.   
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jogo, caracterizando-o como “uma atividade que alia raciocínio, estratégia e reflexão 

com desafio e competição de uma forma lúdica muito rica” (IDEM, p.68). 

 Os jogos de estratégia, de observação e de memorização contribuem para o 

desenvolvimento de capacidades matemáticas e para o desenvolvimento pessoal e social 

e podem ser em equipa, favorecendo o trabalho cooperativo: 

 

“A combinação adequada do trabalho em Matemática com o 

trabalho noutras áreas do currículo deverá traduzir-se num 

crescimento dos alunos tanto do ponto de vista da autonomia, 

responsabilidade e criatividade como na perspectiva da cooperação 

e solidariedade ” (CNEB, 2007, p.59). 

 

 São igualmente propostas as experiências de realização de uma investigação, 

onde os alunos exploram uma situação aberta, fazem e testam conjeturas, argumentam, 

e/ou de um projeto, que engloba um trabalho em grupo, dentro e fora da sala, e que 

pressupõe a existência de um objetivo claro e a apresentação de resultados obtidos pelos 

alunos. Tanto uma investigação como um projeto pode estabelecer uma ligação da 

Matemática com as outras áreas do currículo, ou seja, permite desenvolver um trabalho 

interdisciplinar, tendo como um possível ponto de partida um jogo.  

 A resolução de problemas é um “contexto universal de aprendizagem” e, por 

isso, deve estar sempre presente, integrada nas diversas atividades, neste contexto, por 

exemplo no jogo (IDEM).  

O jogo é considerado um importante aliado no ensino da Matemática, uma vez 

que aparece num panorama que procura apresentar a educação, mais especificamente a 

educação matemática, em bases muito mais científicas (KISHIMOTO, 2008). 

 Portanto, os jogos proporcionam uma forma diferente e interessante para 

trabalhar a matemática, pois apresentam os problemas de um modo atrativo, 

favorecendo a criatividade na elaboração de estratégias de resolução, possibilitam a 

simulação dos problemas e a construção de uma atitude positiva perante os erros, uma 

vez que podem ser corrigidos naturalmente no decorrer da ação. A criança apreende a 

estrutura lógica da brincadeira mas também a estrutura matemática presente no jogo. 

Por conseguinte, o jogo consiste num meio e não um fim.  
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1.6.2- História e Geografia de Portugal 

A escola, na constituição dos saberes escolares de cada disciplina, estabelece 

uma relação dos mesmos com os saberes de referência, sofrendo influência da cultura 

escolar. Nesta relação intervêm os interesses dos agentes envolvidos, nomeadamente 

alunos, professores, pais, comunidade, e os objetivos propostos para o ensino das 

disciplinas. O mesmo acontece com a disciplina de História e Geografia de Portugal 

(HGP).  

A conceção tradicional da História entendemos, assim como Reis (1999, p.13) 

aquela que  

“(…) seria produzida por um sujeito que se neutraliza enquanto 

sujeito para fazer aparecer seu objeto. Ele evitará a construção de 

hipóteses, procurará manter a neutralidade axiológica e 

epistemológica, isto é, não julgará e não problematizará o real. Os 

fatos falam por si e o que pensa o historiador a seu respeito é 

irrelevante. Os fatos existem objetivamente, em si, brutos, é não 

poderiam ser recortados e construídos, mas apanhados em sua 

integridade, para atingir a sua verdade objetiva, isto é, eles deverão 

aparecer «tais como são»”.  

 

 A História é uma atividade de raciocínio e de reflexão que desenvolve a 

capacidade de levantar hipóteses e de compreender relações (CARRATERO, 1997), que 

tem como função, numa vertente informativa, dar uma perspetiva global da evolução da 

humanidade, desvendando os diferentes modos de vida e valores nas distintas épocas de 

modo a que os alunos consigam compreender o mundo atual, e, numa vertente 

formativa, promover o desenvolvimento de capacidades como a de análise, de pesquisa, 

de debate, assim como o espírito crítico, a criatividade e a imaginação. Para Black 

(1997, apud ALVES, 2001, p. 26) ensina-se História por três razões diferentes, pois 

contribui para a educação, tem uma função, ou seja, serve de meio para atingir um 

determinado fim, e porque tem “valor intrínseco como ciência”.  

 O ensino de História tem um papel muito importante na dimensão formadora do 

aluno a nível político e social, pois insere o debate sobre a construção de uma sociedade 

mais justa através da reafirmação dos direitos sociais e da ampliação da participação dos 

diferentes intervenientes da sociedade.  
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 De acordo com Black (1997) Portugal aponta objetivos gerais para o ensino da 

História semelhantes com os dos países da União Europeia, designadamente  

 

“a aquisição dos conhecimentos e da compreensão do passado que 

caracterizam uma pessoa instruída; o desenvolvimento de uma 

compreensão e de uma perspectiva histórica; a aquisição do 

conhecimento, da compreensão e das capacidades que se 

relacionam com a História como forma de atingir outros fins: 

socialização, preparação para a cidadania, melhor compreensão dos 

assuntos internacionais, etc.” (BLACK apud ALVES, 2001, p. 26).  

 

 O ensino da História trata-se de um instrumento de exercício do próprio 

pensamento, em que o aluno tem a oportunidade de desenvolver conceitos, de refletir 

sobre questões e de desenvolver o espírito crítico. O documento Currículo Nacional do 

Ensino Básico (2007) aborda esta questão, aludindo que “a construção do pensamento 

histórico é progressiva e gradualmente contextualizada, em função das experiências 

vividas”, de forma a desenvolver três grandes núcleos, o tratamento de informação e 

utilização de fontes, a compreensão Histórica e comunicação em História (2007, p.87).  

 Esta visão da disciplina História e Geografia de Portugal exige um modelo 

didático que potencie a participação e a construção do conhecimento ao contrário da 

receção e memorização dos conteúdos. Como afirma Félix (1998, apud ALVES, 2001, 

p.29)  

a “aprendizagem significativa e [a] construção do conhecimento é 

um modelo de ensino que parte de pré-conceitos e ideias prévias 

dos alunos, que dispõe de mapas conceptuais como os conceitos 

essenciais de um conteúdo, proporcionando organizadores prévios 

de modo a provocar o conflito cognitivo que significa, mais do que 

descobrir, reconstruir”.  

 

 Deste modo, o professor tem um papel mais importante, uma vez que é ele quem 

tem de planificar as atividades que facilitem a construção de significados e selecionar os 

conteúdos e as atividades mais adequadas. Outra função do professor é a transposição 

didática, isto é, a tradução do saber escolar em atividades, uma vez que para ensinar a 

interpretar um fenómeno da realidade, emerge a necessidade de transformá-lo num 
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objeto de ensino. No caso da Geografia, é preciso decidir como será mais didático 

enfocar os recortes da paisagem, a sua configuração espacial, a sua divisão territorial, 

entre outros aspetos.  

 O documento Currículo Nacional do Ensino Básico (2007) aponta que o 

professor terá de descobrir a maneira mais adequada de dar visibilidade a cada um dos 

três núcleos, especificados acima, relativamente a um determinado conteúdo.  

 

“(…) o professor de história, com [a] sua maneira própria de ser, 

pensar, agir e ensinar, transforma [o] seu conjunto de complexos 

saberes em conhecimentos efetivamente ensináveis, faz com que o 

aluno não apenas compreenda, mas assimile, incorpore e reflita 

sobre esses ensinamentos de variadas formas. É reinvenção 

permanente” (FONSECA, 2003, p.71).  

 

 Assim sendo o professor tem de desenvolver linhas de exploração dos temas e 

subtemas dos conteúdos, de forma a trabalhar as competências específicas, e de criar 

atividades e adotar estratégias que assegurem um desenvolvimento favorável dos 

diferentes núcleos da Compreensão Histórica (CNEB, 2007, p.89).  

  No estudo da Geografia as experiências concretas dos alunos deverão estar 

interligadas com o que se ensina, uma vez que o que é vivido pelo aluno expressa-se no 

quotidiano, o que é fundamental para a aprendizagem. Como refere Resende (1986, 

p.20), 

“se o espaço não é encarado como algo em que o homem (o aluno) 

está inserido, natureza que ele próprio ajuda a moldar, a verdade 

geográfica do indivíduo se perde e a Geografia torna-se alheia para 

ele”.  

 

 Portante é importante preparar o aluno para que ele compreenda o valor do seu 

espaço e da ação que exerce sobre ele.  

 Segundo o CNEB (2007) a Geografia procura respostas para as questões que o 

Homem levanta sobre o meio físico e humano, assim como estudar os lugares, as 

regiões e o Mundo, compreender os mapas e desenvolver instrumentos e estratégias de 

investigação e de resolução de problemas. A Geografia é, portanto, uma disciplina que 

envolve as Ciências Naturais e Sociais, pois permite aos alunos estabelecer contacto 
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com diferentes sociedades e culturas num contexto espacial, percebendo de que forma 

estes se relacionam.  

 

“A Geografia é, não só, um meio poderoso para promover a 

educação dos indivíduos, como também dá um contributo 

fundamental para a Educação para a Cidadania, nomeadamente no 

âmbito da Educação Ambiental e da Educação para o 

Desenvolvimento” (CNEB, 1991, p.107).  

 

 O ensino da História e da Geografia é um processo em contínua transformação e 

adaptação à realidade dos alunos e da sociedade, por isso é extremamente importante 

que o professor acompanhe estas transformações e se adapte às novas diretrizes do 

ensino. Para tal, o professor deve procurar desenvolver as novas competências para 

ensinar aglomeradas em dez grupos
13

, ou seja: 

 Organizar e dirigir situações de aprendizagem; 

 Administrar a evolução das aprendizagens realizadas pelos alunos; 

 Agir de forma a evoluir os dispositivos de diferenciação, para que cada aluno 

possa progredir face aos domínios visados; 

 Envolver os alunos nas aprendizagens e no trabalho desenvolvido; 

 Trabalhar em equipa, uma vez que a cooperação é um meio que apresenta muitas 

vantagens; 

 Participar na administração da escola a todos os níveis; 

 Informar e envolver os pais, pois os pais têm um papel fundamental no 

desenvolvimento dos filhos e muitos dos trabalhos desenvolvidos na sala de aula 

podem ser completados no meio familiar; 

 Utilizar novas tecnologias, modificando a sua forma de comunicar, de trabalhar 

e de decidir, o que lhe permite melhorar o seu trabalho na preparação e avaliação 

das aulas mas também melhorar e aumentar as aprendizagens dos alunos; 

 Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão, isto é, criar situações que 

facilitem as aprendizagens e a construção de valores, da personalidade; 

 Administrar a sua própria formação contínua. 

                                                           
13

http://pt.shvoong.com/humanities/theory-criticism/1666470-ensino-da-hist%C3%B3ria-novas-

compet%C3%AAncias/ consultado a (23-7-2012). 

http://pt.shvoong.com/humanities/theory-criticism/1666470-ensino-da-hist%C3%B3ria-novas-compet%C3%AAncias/
http://pt.shvoong.com/humanities/theory-criticism/1666470-ensino-da-hist%C3%B3ria-novas-compet%C3%AAncias/
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 Joaquim Moreira (2001) realizou um estudo sobre a opinião que os alunos 

tinham sobre o estudo de História e da Geografia, concluindo que as práticas 

pedagógicas atuais carecem de modelos atraentes e estimulantes que contribuam para a 

apreensão de memórias culturais coletivas, de meios/recursos ativos e lúdicos, como por 

exemplo, filmes e jogos que tragam dinamismo à sala de aula e de formas lúdicas e 

participativas.  

 As experiências de aprendizagem ao longo do 2º Ciclo sugeridas no CNEB 

(1991) apontam para a realização de simulações e jogos que permitam aos alunos 

compreender os diferentes conteúdos das duas áreas, de forma a colmatar estas falhas do 

ensino. Para Chaffer e Taylor (1984) o objetivo de um jogo consiste em explicar um 

conceito histórico ou geográfico, como por exemplo, comércio ou acidentes 

geográficos. Contudo, um jogo pode ser utilizado por muitos outros motivos, é um meio 

muito versátil. De acordo com o ponto de vista dos autores, o que atrai os alunos num 

jogo é a existência de competição, o que cria um clima de euforia e de prazer.  

 

1.6.3- Ciências da Natureza 

A melhoria do ensino-aprendizagem no âmbito da disciplina de Ciências da 

Natureza é uma preocupação dos professores, principalmente dos que procuram utilizar 

estratégias diferenciadas no ensino. Deste modo, professores e alunos reúnem-se para 

construir conhecimento através de estratégias de comunicação criativas, pelo uso da 

ludicidade
14

, como por exemplo, o jogo. Nas aprendizagens, o que pode estimular o 

aluno é a curiosidade, uma vez que quando se é curioso tem-se vontade de conhecer, 

está-se motivado para descobrir, para investigar. Como Hickman, Roberts e Larson 

(1996) apontam, a ciência é um modo de questionar o mundo natural e de obter 

respostas precisas a essas questões, contudo, para questionar é, de facto, necessário ter 

curiosidade. Esta motivação deve ser despertada, principalmente através de estratégias 

que permitam aos alunos desenvolver a criatividade e construir o conhecimento. 

 No decorrer de uma aula, a comunicação é o ponto de ligação entre os alunos e 

os conteúdos, porém não é uma tarefa fácil, visto que não existe uma linguagem, por 

mais vasta e completa que seja, que descreva todos os pormenores de um acontecimento 

                                                           
14

 Termo utilizado pela autora Conceição Lopes (2004).  
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ou fenómeno. A articulação da linguagem analógica com a digital, para comunicar um 

conteúdo, permite aos alunos aprenderem mais facilmente, o que varia de aluno para 

aluno.  

 Deste modo, o professor deve diversificar a forma como transmite a informação 

para variar a qualidade da aprendizagem dos alunos. Comunicar qualquer ser humano 

consegue. No entanto, tornam-se melhores os que forem originais, cativantes e criativos 

na forma e no conteúdo do seu discurso. Assim sendo, o que se ambiciona é que a 

comunicação aconteça num dado contexto onde as situações sejam consideradas como 

criativas e lúdicas para potenciar a aprendizagem.  

 No documento CNEB (1991, p.24) é defendida a ideia de os professores 

estimularem a criatividade dos alunos. Ou seja,  

 

“promover intencionalmente, na sala de aula e fora dela, actividades 

dirigidas à experimentação de situações pelo aluno e à expressão da 

sua criatividade”, assim como, “organizar actividades cooperativas 

de aprendizagem rentabilizadoras da autonomia, responsabilização e 

criatividade de cada aluno”.  

 

 A aula é um contexto espácio-temporal onde ocorre comunicação que é 

viabilizada pela ludicidade, no caso da sua presença, manifestando-se de diferentes 

formas, como por exemplo, jogar e recrear. Estas manifestações podem trazer benefícios 

para o desenvolvimento do aluno, nomeadamente a socialização deste com os colegas, a 

aceitação livre e espontânea de compromissos, a participação ativa e a 

construção/respeito de regras (LOPES, 2004).  

Com efeito, a ludicidade bem direcionada e bem pensada pode funcionar como 

uma importante via para atingir o sucesso no processo educativo. Visto que o jogo é 

uma atividade controlada por regras, constituindo um pacto entre os participantes, torna 

possível a sua adequação na elaboração de uma estratégia criativa, capaz de assegurar a 

introdução e comunicação de conteúdos.  

 O jogo é compreendido como um instrumento ao serviço do professor, pois, 

sendo um instrumento natural na vida de um ser, permite-lhe ensinar e educar sem que a 

criança se aperceba.  

 Na perspetiva de João Amado (2004, p.71) devem surgir  
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“currículos escolares que estimulem aprendizagens significativas 

que tenham por base diferentes tipos de inteligência e não apenas a 

cogniscitiva, mas também a prática e a afectiva, e em que a criança 

se reveja positivamente, na sua dignidade, no seu valor, nos seus 

direitos – mesmo no direito de brincar”.  

 

Em diversos documentos, é apresentado o direito que as crianças têm de brincar, 

que deve ser usufruído até mesmo dentro da sala de aula, até porque através dele elas 

apreendem o mundo à sua volta. 

 Ensinar Ciências não se limita apenas a transmitir informação, contrariamente é 

ajudar o aluno a ter consciência de si próprio, dos outros e da sociedade, é dotar o aluno 

de ferramentas para que possa escolher o caminho mais adequado dentro das opções de 

que dispõe. Neste sentido, o professor deve deixar de ser um simples transmissor para 

assumir o papel de investigador, para que possa proporcionar novas experiências aos 

seus alunos.  De acordo com Canavarro (1999, p.13),  

 

“a função do professor de ciências consiste em criar um ambiente 

de aprendizagem, no qual os estudantes se envolvam com o mundo 

natural; e criar oportunidades para que estes possam construir 

interpretações pessoais das suas experiências de envolvimento com 

esse mundo”. 

 

Assim sendo, o professor de ciências criativo deve apresentar características, atitudes e 

conhecimentos que lhe permita criar condições para que os alunos realizem uma 

aprendizagem integral. 

 O documento CNEB (1991) apresenta algumas sugestões de experiências de 

aprendizagem em Ciência que o professor deve proporcionar, em que uma delas refere 

que os alunos devem realizar trabalho cooperativo em diferentes situações, ou seja, em 

projetos extracurriculares ou em situação de aula, e trabalho independente. É nesta 

proposta de experiência que podemos englobar o jogo devido às suas características.  

 Por conseguinte, os jogos devem ser utilizados como mais um recurso para 

facilitar o ensino de Ciência, mas não deve ser o único instrumento utilizado, pois o 

sucesso da sua utilização consiste na inovação, na quebra da rotina. A sua aplicação 

sistemática deixa de criar o efeito desejado. 
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1.6.4- Português 

 

“O ensino e a aprendizagem do Português determinam 

irrevogavelmente a formação das crianças e dos jovens, 

condicionando a sua relação com o mundo e com os outros” 

(Programas de Português do Ensino Básico, 2009).  

 

A Língua Portuguesa sendo a nossa língua materna e, como tal, está diretamente 

ligada à nossa criação e ao nosso desenvolvimento como seres humanos. De tal modo 

que a escola a incorporou como matéria central, uma vez que constitui um 

importantíssimo instrumento de acesso a todos os saberes e, sem um bom domínio, 

tanto a nível oral como a nível escrito, esses outros saberes não são adequadamente 

desenvolvidos. 

 Portanto, os professores, em especial os professores de Português, devem exigir 

rigor e correção na aplicação da linguagem aos seus alunos, em todos os momentos e 

em qualquer circunstância do processo de ensino-aprendizagem. Do mesmo modo, 

devem assegurar a qualidade dos materiais didáticos, utilizados nas aulas, e facultar um 

bom acolhimento aos seus alunos. Como agente do desenvolvimento curricular, deverá 

ser capaz de tomar adequadas decisões de operacionalização tendo em conta a realidade 

escolar e a da sala de aula.  

 Segundo Gomes, Cavacas, Martins, Ribeiro, Ferreira e Grilo (1991b,p.39), “o 

objectivo prioritário da aula de Língua Portuguesa será sempre o desenvolvimento da 

competência comunicativa do aluno”, quer isto dizer que este deve aprender a usar 

melhor a língua, adquirindo e aperfeiçoando estruturas linguísticas e adequando a 

comunicação a diversas situações.  

Para que este objetivo seja alcançado, o professor deverá estimular o contacto do 

aluno com situações variadas, nomeadamente textos diversificados orais ou escritos, 

literários ou não literários, assim como, a produção de textos e discursos. As diversas 

situações propostas aos alunos deverão ser motivadoras e que revelem as suas 

experiências.  

Os autores elaboraram doze princípios que o professor deve ter presente na 

realização de uma aula, sendo eles:  
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 Manter um clima de confiança, de boa convivência e de colaboração 

dentro da sala de aula;  

 Explicar os conceitos claramente, utilizando vocabulário adequado;  

 Orientar o diálogo de modo a que os alunos esperem pela sua vez de falar 

e que ouçam a opinião dos colegas;  

 Reagir adequadamente às perguntas e respostas doa alunos;  

 Fazer questões, mostrando interesse na participação dos alunos;  

 Criar condições para que o aluno se sinta à vontade de falar por iniciativa 

própria;  

 Impor ritmo apropriado ao trabalho, evitando perdas de tempo;  

 Variar estratégias e atividades, para manter o interesse dos alunos;  

 Diversificar o tipo de aulas utilizado; 

 Procurar usar e incentivar o uso de formas usuais e corretas, tanto na 

linguagem oral como na linguagem escrita;  

 Utilizar técnicas de ensino-aprendizagem variadas; 

 Fazer uma avaliação contínua do processo de ensino-aprendizagem.  

 

Ao longo do processo de ensino e de aprendizagem, como referimos 

anteriormente, as estratégias, as atividades e as técnicas utilizadas nas aulas devem ser 

diversificadas, com o objetivo de captar sempre a atenção e o interesse dos alunos, isto 

é, para motivá-los para as aprendizagens e, além disso, devem fomentar o espírito 

criativo dos alunos. Assim sendo, tomamos a criatividade como uma das metas do 

ensino-aprendizagem da língua portuguesa.  

Em suma, “exprimir-se oralmente e por escrito de uma forma confiante, 

autónoma e criativa” (CNEB, 1991, p.31). 

Para promover esta motivação nos alunos foi introduzida uma inovação no 

ensino, nomeadamente uma estratégia que não é muito aproveitada no 2º ciclo, o jogo. 

Desde muito cedo que a criança inicia um processo de crescimento e de aprendizagem 

através do jogo, que pode assumir diferentes formas, desde jogos didáticos até jogos 

tradicionais. Através da utilização de uma dinâmica lúdica, os jogos didáticos permitem 

a consolidação e o alargamento da compreensão e expressões orais e escritas, de uma 

forma participativa e criativa (GOMES et al, 1991a). 



70 

 

 Na opinião de Wittgenstein (1953), todo o processo que envolve o uso de 

palavras pode ser considerado aos jogos através dos quais a criança aprende a língua 

materna, que designa de jogos de linguagem. Deste modo, os jogos de linguagem 

envolvem a linguagem e todas as ações que ela implica e, do mesmo modo que existem 

inúmeras atividades nas quais a linguagem é utilizada, também existe uma enorme 

multiplicidade de jogos de linguagem. Algumas categorias destes jogos consistem em 

nomear, descrever, relatar, narrar, argumentar, entre outros.  

Nestes jogos, a linguagem não representa apenas um elemento mediador na 

atividade, mas o próprio objeto em formação nas interações resultantes dos jogos. Nesse 

sentido, o jogo torna-se num espaço de construção de conhecimento em que a 

linguagem é utilizada para a realização de diversas funções sociais.  

Assim, o professor deve tirar o máximo proveito deste recurso nas suas aulas, 

uma vez que traz imensos benefícios para o processo de ensino-aprendizagem.   
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CONCLUSÃO 

 

O jogo é das mais importantes atividades da criança, pois ela precisa de jogar, 

criar e inventar para crescer de forma equilibrada, consistindo para ela num momento 

sensorial, de criação, de experiência e uma oportunidade de socialização e de interação 

com o conhecimento. 

Como proposta pedagógica na sala de aula, o jogo proporciona à criança a 

aproximação da escola com a vida, ou seja, permite-lhe contactar com a realidade, 

apreendendo-a e transformando-a, a fim de aumentar a confiança nas suas 

potencialidades. Ao jogar relaciona-se com os colegas, aprendendo a lidar com 

diferentes pontos de vista, a resolver conflitos e a cumprir regras, o que a leva a 

descentralizar o seu mundo. Deste modo, a criança começa a pensar como um grupo, 

respeitando os direitos dos outros participantes.  

A escola precisa, portanto, de se tornar num lugar que proporcione prazer, com 

conteúdos mais próximos da realidade dos alunos e num ensino-aprendizagem 

interessante, transformando os alunos em seres participativos e construtores do seu 

próprio conhecimento. Deste modo, é imprescindível encontrar algo inovador que 

possibilite esta mudança.  

No entanto, ainda existem muitos preconceitos dentro da escola em relação ao 

jogo, principalmente de que este é uma atividade reservada somente para os tempos 

livres. Como vimos anteriormente, o jogo é uma atividade muito rica, com imensos 

benefícios para a educação das crianças e, por isso, torna-se num instrumento muito útil 

para o professor. Frente a tantos benefícios, o professor necessita de sair da sua 

confortável posição de transmissor de conhecimentos e refletir sobre as suas práticas, a 

forma como os alunos aprendem e tomar conhecimento dos diferentes recursos que 

estão à sua disposição, preparando-se para assumir diferentes papéis. 
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CAPITULO II – PARTE PRÁTICA 
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INTRODUÇÃO 

 

A componente prática da unidade curricular de Estágio II do 2º CEB realizou-se 

no Agrupamento de Escolas da Diogo Cão (AEDC), inserido no distrito e concelho de 

Vila Real.  

Na parte inicial deste capítulo fazemos uma breve apresentação do 

conhecimento que obtivemos sobre o concelho onde se insere o Agrupamento, sobre o 

próprio Agrupamento e, mais especificamente, sobre a Escola E.B. 2,3 Diogo Cão, com 

o objetivo de compreender melhor a realidade escolar, a sua essência e as suas relações. 

Seguidamente, faremos uma análise dos documentos orientadores da 

Organização, nomeadamente, o Projeto Educativo do Agrupamento, o Projeto 

Curricular do Agrupamento, o Regulamento Interno do Agrupamento, o Plano Anual de 

Atividades e o Projeto Curricular de Turma. 

Numa fase posterior, abordaremos as aulas de responsabilização nas quatro 

áreas: Língua Portuguesa, Ciências da Natureza, Matemática e HGP, onde o jogo teve 

um papel significativo. 

Por fim, apresentamos uma reflexão das diferentes aulas, onde apontamos os 

aspetos positivos, os negativos e as sugestões para melhorar a prática letiva.   
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1. Caracterização do meio envolvente - O concelho de Vila Real 

 

Vila Real, cidade da província de Trás-os-Montes e Alto Douro e sede de 

concelho, dista do Porto cerca de 116 km e de Lisboa cerca de 402 km. Apesar de toda a 

industrialização desenvolvida na cidade, ainda apresenta características rurais bem 

visíveis. Na cidade dominam dois tipos de paisagem: 

 
“a zona mais montanhosa das Serras do Marão e da Alvão, 

separadas pela terra verdejante e fértil do Vale da Campeã e, para o 

Sul, com a proximidade do Douro, os vinhedos em socalco. Por 

toda a parte existem linhas de água que irrigam a área do 

Concelho, com destaque para o Rio Corgo, que atravessa a Cidade 

num pequeno mas profundo vale, originando um canhão de 

invulgar beleza”
15

.  

 

O concelho é constituído por 30 freguesias: Abaças, Adoufe, Andrães, Arroios, 

Borbela, Campeã, Constantim, Ermida, Folhadela, Guiães, Justes, Lamares, Lamas de 

Ôlo, Lordelo, Mateus, Mondrões, Mouçós, Nogueira, Nossa Senhora da Conceição, 

Parada de Cunhos, São Miguel da Pena, Quintã, São Dinis, São Pedro, São Tomé do 

Castelo, Torgueda, Vale de Nogueiras, Vila Cova, Vila Marim e Vilarinho da Samardã.  

 

2. O Agrupamento de Escolas Diogo Cão 

 

Um Agrupamento de escolas, segundo o Decreto-Lei nº75/2008,  

“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 de finalidades”. 

 

                                                           
15 http://www.cm-vilareal.pt/concelho-mainmenu-162/caracteriza-mainmenu-164.html Consultado a (18-08-2012). 

http://www.cm-vilareal.pt/concelho-mainmenu-162/caracteriza-mainmenu-164.html
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Os objetivos de um agrupamento consistem em proporcionar um percurso 

sequencial e articulado dos alunos abrangidos numa determinada área geográfica e 

favorecer a transição adequada entre níveis e ciclos de ensino; ultrapassar situações de 

isolamento e reforçar a capacidade pedagógica das escolas e estabelecimentos de 

educação pré-escolar e prevenir a exclusão social e escolar e gerir racionalmente os 

recursos, assim como garantir o funcionamento de um regime de autonomia, 

administração e gestão. 

São também objetivos do Agrupamento Vertical de Escolas de Diogo Cão 

(AVEDC), homologado em 26 de Junho de 2003, resultado da integração da EB 2,3 

Diogo Cão e do Agrupamento Horizontal “Do Alvão às Portas da Bila”. Posteriormente, 

em Julho de 2007, fundiu-se com o Agrupamento Horizontal D. Dinis. 

Em consequência destas fusões, o Agrupamento tem um extenso território ao 

nível do número de alunos (2587 alunos) e intervém numa vasta área geográfica do 

concelho de Vila Real, abrangendo as freguesias: Torgueda, Adoufe, Borbela, Campeã, 

Lamas de Ôlo, Lordelo, Mondrões, Pena, Quintã, Parada de Cunhos, Vila Cova, Vila 

Marim, Vilarinho da Samardã e ainda freguesias urbanas, nomeadamente, Nossa 

Senhora da Conceição, S. Dinis e S. Pedro.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto Educativo do Agrupamento 2009/2013 

 Portanto, caracteriza-se por uma grande dispersão numa área de fraca oferta de 

serviços de transportes públicos e onde a rede viária apresenta fragilidades estruturais 

Figura 1- Mapa da área de influência do AE Diogo Cão 
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(vias estreitas, mal conservadas e com traçado irregular). Em virtude destas 

características, muitos constrangimentos surgiram, como a dificuldade de estabelecer 

uma relação de proximidade necessária para se operacionalizar uma eficaz articulação 

pedagógica, funcional e organizativa entre o mesmo e os diferentes níveis de ensino, o 

que repercute negativamente na organização do processo educativo.  

O Agrupamento é constituído por uma escola dos 2º e 3º ciclos, uma escola 

básica do 1º ciclo e educação pré-escolar, 21 jardins-de-infância (28 salas), 20 escolas 

do 1º CEB e dois centros escolares (61 turmas), tendo associados, no total, 45 

estabelecimentos de educação e ensino. A sua sede situa-se na Escola Básica dos 2º e 3º 

Ciclos Diogo Cão, pertencente à freguesia da Nossa Senhora da Conceição.  

Ao nível do país, o Agrupamento é um de referência, uma vez que na avaliação 

externa das Escolas obteve a qualificação de “muito bom”, o que o colocou entre os 

melhores
16

. 

O AEDC tem à disposição da comunidade uma ampla oferta educativa. Para 

além do ensino pré-escolar, o Agrupamento ministra os 1º, 2º e 3º CEB. 

Para adequar o ensino às características dos alunos, o Agrupamento possui 

Percursos Curriculares Alternativos, Curso de Educação e Formação (CEF) e cursos de 

Educação e Formação de Adultos (EFA). 

Ainda possui os CEF, isto é, os cursos de Educação e Formação de Eletricidade 

e de Operadores de Sistemas Ambientais – Tipo 2. A oferta para EFA é ampla, 

apresentando os cursos B1 Escolar, B2 Escolar, B2 Eletricidade de Instalações, B3 

Escolar, B3 de Instalação e Operação de Sistemas Informáticos e Nível Secundário 

Escolar. 

Como atividades extracurriculares, os alunos têm um vasto leque de Clubes e 

Oficinas Extraescolares que podem frequentar, especificamente, o Atelier de vitral, o 

Clube “Ao ritmo da poesia”, o Clube da Leitura, o Clube da Reciclagem, o Clube de 

Aeromodelismo, o Clube de Dança, o Clube de EVT-NEE, o Clube de História, o Clube 

de Inglês, o Clube de Languages online, o Clube de Intervenção estética, o Clube de 

Meteorologia, o Clube Pop Rock (bateria), o Clube Pop Rock (guitarra), o Clube Pop 

Rock (saxofone) e o Clube Radical sobre rodas e rodinhas.  

                                                           
16

http://www.diogocao.edu.pt/index.php/component/content/article/34-agrupamento/286-

vozdetrasosmontes consultado a 21-08-2012. 

http://www.diogocao.edu.pt/index.php/component/content/article/34-agrupamento/286-vozdetrasosmontes
http://www.diogocao.edu.pt/index.php/component/content/article/34-agrupamento/286-vozdetrasosmontes
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Para além destas ofertas, os alunos podem ainda frequentar vários projetos, 

sendo os quais o Comenius – “Go Green, Go Clean, Act Now!”, o Parlamento dos 

Jovens, o Projeto Educação para a Saúde, o Eco-Escolas e Rádio e Tv na Escola. 

O AEDC e o Desporto Escolar, através da sua atividade interna e externa, 

pretendem que o desporto seja acessível a todos os alunos, pois constitui um 

instrumento de promoção do desporto, da saúde, da integração, do combate ao insucesso 

e ao abandono escolar e, por isso, oferece aos alunos 8 Grupos equipas com quadro 

competitivo em que defrontam Grupos/equipa das escolas da Equipa de Apoio de Vila 

Real e Douro Sul, nas seguintes modalidades: basquetebol, ténis de mesa, boccia, futsal 

e natação. Estão envolvidos, até ao momento, cerca de 202 alunos de ambos os sexos, 

bem como alunos com necessidades Educativas Especiais. Todos os elementos da 

comunidade podem participar na elaboração do jornal escolar “Cuco online”.  

Aberta a toda a comunidade interessada, o Agrupamento promove, ainda, o 

Curso de Português Língua Não Materna e o Curso Livre de Inglês
17

. 

Relativamente aos recursos humanos do Agrupamento, estes podem ser 

diferenciados em quatro grupos, o pessoal docente, o pessoal não docente, os alunos e 

os pais e/ou encarregados de educação.  

O corpo docente do AEDC neste ano letivo é composto por 275 professores, 

sendo 35 educadores de infância, 75 professores do 1º CEB, 124 dos 2º e 3º CEB, 41 

professores que lecionam as Atividades de Enriquecimento Curricular. Dentro do corpo 

docente ainda 11 professores integram-se na Educação Especial e, por último, 5 

professores exercem funções no âmbito da Intervenção Precoce. De acordo com o 

Projeto Educativo (2009/2013) do Agrupamento “Excelência (+) Cidadania (+)”
18

, a 

distribuição do corpo docente por grupos etários e por sexo evidencia pouca juventude e 

maioritariamente feminina, uma vez que 75% dos docentes encontram-se na faixa etária 

dos 45 aos 55 anos e 77% são de sexo feminino.    

No AEDC 132 pessoas pertencentes ao agrupamento são assistentes técnicos e 

operacionais. A distribuição do pessoal não docente pelos diferentes serviços/edifícios 

escolares é a seguinte: 40 assistentes operacionais na sede do agrupamento, 16 

assistentes operacionais nas escolas do 1º CEB, 8 assistentes operacionais nos jardins-

de-infância, 18 assistentes administrativos, 14 assistentes ocupacionais, 15 assistentes 

                                                           
17

 http://www.diogocao.edu.pt/ consultado a 21-08-2012. 
18

 http://www.diogocao.edu.pt/agrupamento/projectoeducativo0913.pdf consultado a 22-08-2012. 

http://www.diogocao.edu.pt/
http://www.diogocao.edu.pt/agrupamento/projectoeducativo0913.pdf
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técnicos e 21 assistentes com outras tarefas. Das 132 pessoas apenas 26,5% (39 pessoas) 

são do quadro, as restantes têm um contrato individual de trabalho, um contrato 

resolutivo certo a tempo parcial, um contrato a termo resolutivo ou encontram-se 

noutras situações, nomeadamente contratos de inserção do Instituto de Emprego e 

Formação Profissional. No entanto, o pessoal não docente existente não é suficiente: 

 

“nas Eb 1 e nos Jardins de Infância, o pessoal não docente está 

aquém dos referenciais, faltando 20 auxiliares no 1º CEB e um 

para o Pré-Escolar. De referir também a elevada percentagem de 

alunos com necessidades educativas especiais com limitações 

físicas que requerem um apoio constante ao longo de todo o dia, 

incluindo o período de almoço” (PROJETO DE INTERVENÇÃO 

2009/2013 do Agrupamento, p.8). 

 

Segundo o relatório da Avaliação Externa das Escolas realizado ao AEDC em 

Fevereiro de 2012, estudam no Agrupamento 2613 alunos, mais especificamente, 524 

na educação Pré-Escolar, 1163 no 1º CEB, 595 no 2º CEB, 121 no 3º CEB, 25 nos 

cursos CEF, 155 nos EFA e 30 na formação modular. Dos que frequentam o 

Agrupamento, 62% não usufruem dos auxílios económicos no âmbito da ação social 

escolar, 79 alunos beneficiam de Medidas Educativas (Currículo Específico Individual, 

Adequações Curriculares Individuais ou outro tipo) e 57% dos alunos já têm acesso a 

computadores com ligação à internet em casa, o que vai beneficiar muito o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem dos mesmos.  

Relativamente aos pais e/ou encarregados de educação o relatório da Avaliação 

Externa das Escolas do AEDC conclui que ao nível da formação académica 42% têm 

formação secundária e superior e 24% formação superior e quanto à ocupação 

profissional 22% dos pais exercem atividades profissionais de nível superior e 

intermédio.  
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2.1- A Escola E. B. 2,3 Diogo Cão 

 

A Escola Básica dos 2º e 3º ciclos Diogo Cão é a sede do Agrupamento, situa-se 

em Vila Real, na freguesia de Nossa Senhora da Conceição. Esta escola apresenta uma 

arquitetura do estilo Brandão, o que lhe permite uma melhor mobilidade, luminosidade 

e contacto com a Natureza, contudo é muito pouco adaptada ao clima da região.  

Visto que foi construída há 38 anos, encontramos alguns problemas de qualidade 

e insuficiência de espaços escolares, mas na sua generalidade responde às necessidades 

educativas da comunidade que serve.  

A escola é constituída por um bloco central, onde se encontram os serviços 

administrativos, a cantina, a biblioteca, a reprografia, a papelaria, o bar, a sala dos 

professores, a sala dos diretores de turma, o clube de rádio e o ginásio; quatro blocos 

com salas de aula, cuja finalidade é satisfatória – no bloco nº 2 funciona um laboratório 

de Matemática inserido no projeto “O combate ao insucesso à Matemática” e no bloco 

nº 4 existe um laboratório de Física e Química, satisfatoriamente equipado – um bloco 

de salas de Educação Musical e um bloco pré-fabricado, adaptado para duas salas de 

aulas. Encontramos ainda a presença de um outro bloco pré-fabricado onde são 

lecionadas as aulas de Cursos de Educação e Formação (CEF). 

A área envolvente da escola é decorada com trabalhos realizados pelos alunos 

pertencentes a diversos projetos, principalmente a área polivalente, no bloco central, 

assim como os jardins são trabalhados pelos alunos, com o intuito de os responsabilizar 

pelo que acontece nos mesmos espaços e torná-los, simultaneamente, mais atraentes. 

Em todos os blocos existem instalações sanitárias para ambos os sexos e para alunos 

portadores de deficiência.  

A escola utiliza um Pavilhão Gimnodesportivo para a prática de modalidades 

desportivas de ambiente coberto, cujas instalações lhe foram cedidas pelo Instituto 

Nacional do Desporto, com o consentimento do Ministério da Educação, uma vez que o 

ginásio que possui não é suficiente para tantos alunos. 

A área circundante é vasta e inclui zonas arborizadas, um campo de jogos, 

espaços de recreio e trajetos de circulação cobertos.  

Apesar de a escola possuir condições razoáveis, com recursos e equipamentos 

favoráveis, apresenta algumas limitações típicas de uma escola sobrelotada, isto é, os 
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equipamentos são escassos, a dimensão e o número de salas é limitado, impossibilitando 

algumas alterações a nível de disposição de mesas, assim como o funcionamento de 

clubes, projetos e gabinetes especializados. 

Na escola a percentagem de alunos com necessidades educativas especiais com 

limitações físicas é elevada e, por isso, exigem um apoio constante ao longo do dia, 

incluindo o período de almoço. O AEDC ao nível da Educação Especial é uma unidade 

de referência, respeitante à Intervenção Precoce e da Baixa Visão, de tal forma que a 

sua área é de influência nos diversos AE. Os professores de Educação Especial 

articulam o seu trabalho com o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) existente no 

agrupamento, representado por um psicólogo contratado anualmente.  

O horário de funcionamento da escola está articulando com os transportes 

escolares de forma a estes serem compatíveis e está distribuído em seis blocos de 90 

minutos (quadro 1). Os intervalos estão repartidos com o intuito de não existir um 

período inferior a 25 minutos em cada desdobramento, em que no turno da manhã temos 

um intervalo de 20 minutos mais um de 10 minutos e no turno da tarde um intervalo de 

10 minutos e um de 15minutos.  

 

Quadro 1 - Horário de funcionamento da Escola E.B. 2,3 Diogo Cão 

Turno da manhã Turno da tarde 

8:15 – 9:00 

9:00 – 9:45 

13:20 – 14:05 

14:05 – 14:50 

10 :05 – 10:50 

10:50 – 11:35 

15:00 – 15:45 

15:45 – 16:30 

11:45 – 12:30 

12:30 – 13:15 

16:45 – 17:30 

17:30 – 18:15 

Fonte: Horário das turmas 

 



81 

 

3. Documentos orientadores 

 

“As escolas são estabelecimentos aos quais está confinada uma 

missão de serviço público, que consiste em dotar todos e cada um 

dos cidadãos das competências e conhecimento que lhes permitam 

explorar plenamente as suas capacidades, integrar-se activamente 

na sociedade e dar um contributo para a vida económica, social e 

cultural do País” (Decreto-Lei nº 75/2008, p.1). 

  

 Para responder a essa missão com qualidade, equidade e eficácia é necessário 

organizar a governação das escolas. O Governo entendeu, no exercício das suas 

funções, que era possível, dentro do quadro legal existente, reforçar a autonomia e a 

capacidade de intervenção dos órgãos de direção das escolas para reforçar a eficácia da 

execução das medidas de política educativa e da prestação do serviço público de 

educação. Como instrumentos do exercício dessa autonomia, cedida a todos os 

agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, temos o projeto educativo, o 

regulamento interno, o projeto curricular de escola, o plano anual de atividades, entre 

outros, no qual o conselho geral é responsável pela aprovação das regras fundamentais 

de funcionamento da escola (regulamento interno), pelas decisões estratégicas e de 

planeamento (projeto educativo, projeto curricular do agrupamento e plano anual de 

atividades) e pelo acompanhamento da sua concretização (relatório anual de atividades).  

 Posteriormente, apresentaremos uma análise destes instrumentos como ainda de 

um outro igualmente importante para a essência da escola, o projeto curricular de turma 

(PCT). 
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3.1- Projeto Educativo do Agrupamento 

 

O Projeto Educativo de Agrupamento (PEA) é o documento que espelha a 

filosofia de uma escola.  

Segundo o decreto-lei 75/2008 de 22 de Abril (artigo 9º, ponto 1),  

 

“O «Projecto educativo» é o documento que consagra a orientação 

educativa do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, 

elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão 

para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, 

os valores, as metas e as estratégias segundo os quais o 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir 

a sua função educativa.” 

 

Este documento é um documento pedagógico elaborado por toda a comunidade 

educativa, que, com carácter temporal, expressa de forma realista e concreta a ação 

educativa tendo em vista a coerência da ação e organização académica do centro. Para 

Carlinda Leite (2000, p.4) “o P.E.A. representa uma ruptura com a normalização e 

constitui-se como uma referência para a organização do presente e do futuro, 

proporcionando um enquadramento e um sentido para as acções individuais”.  

O AEDC apresenta em 2009 um projeto educativo intitulado por “Excelência (+) 

Cidadania (+)”, nome escolhido pelo motivo de o Agrupamento ser um território 

educativo de intervenção prioritária, e estará em vigor até 2013. O documento encontra-

se dividido em catorze pontos: 

A. Apresentação do Projeto; 

B. Caracterização/Problematização do AEDC; 

C. Sistematização de Problemas Diagnosticados: 

D. Objetivos Gerais e Específicos; 

E. Fundamentação de Ações/Plano de Atividades; 

F. Ações e Plano de Atividades; 

G. Metas Gerais e Específicas; 

H. Recursos Humanos a afetar; 
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I. Recursos Materiais a afetar; 

J. Calendarização; 

L. Parcerias; 

M. Avaliação do projeto; 

N. Planos de trabalho; 

O. Orçamento. 

 

Este projeto demonstra claramente a preocupação da comunidade escolar em 

ultrapassar os problemas diagnosticados, nomeadamente, a dimensão do Agrupamento e 

a sua dispersão geográfica, a inadequação e insuficiência de espaços escolares, a 

existência de alguns comportamentos desajustados, os fracos resultados escolares no 3º 

CEB e os fracos níveis de participação das famílias, pois apresentam objetivos, tanto 

gerais como específicos, bem direcionados para esses problemas de forma a solucioná-

los. Os objetivos dizem respeito a minimizar os condicionalismos resultantes da 

dispersão dos estabelecimentos de ensino e do isolamento das escolas de lugar único, 

melhorar os serviços de apoio educativo e especializado, reestruturar os espaços 

existentes, promover a cidadania responsável e participada, a qualidade das 

aprendizagens e, por último, valorizar a escola envolvendo as famílias.  

O PEA é desenvolvido para que a busca de sucesso seja uma realidade, 

assumindo-se como um instrumento através do qual essa realidade ganha forma e 

fornece referências para a concretização do Projeto Curricular do Agrupamento (PCA), 

o Regulamento Interno (RI) e o Plano Anual de atividades (PAA). 
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3.2- Projeto Curricular do Agrupamento 

 

Na perspetiva de Carlinda Leite (2001), o Projeto Curricular de Agrupamento 

(PCA) é o meio facilitador da organização da ação educativa, onde podem ser 

introduzidas mudanças que conduzam a uma formação integral do aluno e não apenas a 

uma educação do saber.  

Pretende-se que este projeto seja um referencial para a ação educativa de todas 

as escolas do Agrupamento, orientando a atuação dos agentes educativos no sentido de 

uma maior articulação e cooperação, fomentando uma cultura de reflexão, através da 

qual se pretende dinamizar e envolver a Escola com a restante comunidade e contribuir 

para o sucesso educativo dos alunos. Importa salientar que o PCA deve ser 

compreendido como um documento orientador submetido a uma avaliação periódica e 

alterado em função das exigências e necessidades dos seus intervenientes. 

 

“A ideia de projecto curricular parte da crença de que uma escola 

de sucesso para todos e o desenvolvimento de aprendizagens 

significativas passam pela reconstrução do currículo nacional, de 

modo a ter em conta as situações e características dos contextos 

onde ele se vai realizar” (LEITE, 2000, p.5).  

 

Por isso, a autora reconhece que o PCA estimula uma cultura de reflexão e de 

análise dos processos de ensino, assim como o trabalho cooperativo entre os 

professores, aumentando a qualidade das intervenções.  

Este é, portanto, um documento que fixa as opções curriculares do Agrupamento 

e que visa uma intervenção pedagógico-didática mais eficaz, estruturando-se em função 

do PEA e dos currículos nacionais, mas que depende do contexto específico de cada 

escola que o integram e da análise dos processos de ensino-aprendizagem de cada 

contexto para uma melhor aquisição, pelos alunos, não só das competências essenciais 

das várias áreas disciplinares e disciplinas, como também das competências gerais e 

transversais à volta das quais o projeto está organizado. Por um lado, o PCA subordina-

se ao PEA e por outro concretiza-se pelo PCT, adaptando-se aos problemas, 

necessidades, progressos e conquistas das turmas.  

O PCA é estruturado em sete pontos, nomeadamente: 
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1. Prioridades educativas; 

2. Estabelecimentos de critérios: constituição de turmas, 

organização dos horários dos alunos, organização dos 

desdobramentos das turmas, distribuição do serviço docente, 

organização das áreas curriculares não disciplinares, 

organização das atividades de enriquecimento do currículo, 

organização dos horários dos professores, atribuição do 

crédito global da escola, atribuição de horas de trabalho de 

estabelecimento, reduções da componente letiva, ocupação 

plena dos tempos escolares dos alunos, atividades de 

complemento/enriquecimento curricular; 

3. Oferta educativa do agrupamento: estratégias, matrizes 

curriculares, ofertas formativas; 

4. Planificação e articulação curricular: definição do perfil dos 

responsáveis pelos cargos de gestão pedagógica, planificação 

e articulação curricular; 

5. Avaliação das aprendizagens e competências; 

6. Otimização dos recursos humanos e materiais; 

7. Avaliação do PCA. 

 

Na parte final do Projeto, o Agrupamento anexou ainda a este documento os 

critérios de avaliação dos alunos, por ciclo e por áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares. 
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3.3- Regulamento Interno do Agrupamento 

 

De acordo com o Decreto-Lei nº75/2008, artigo 9º, ponto 1, 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”. 

 

O Regulamento Interno (RI) do AEDC pretende estabelecer a composição e as 

competências dos diferentes órgãos de administração e gestão, da coordenação 

educativa e supervisão pedagógica e dos serviços, assim como um conjunto de normas, 

regras e procedimentos que visam contribuir para um bom funcionamento do 

agrupamento e para o desenvolvimento de atitudes de respeito mútuo, de convivência 

tolerante, justa e autónoma. A existência de regras é fundamental numa comunidade 

para assegurar o bem-estar, a igualdade de direitos e promover a justiça social.  

O RI do AEDC está dividido em 7 capítulos: 

I. Disposições gerais; 

II. Regime de funcionamento do Agrupamento; 

III. Parcerias; 

IV. Órgãos de administração e gestão; 

V. Organização pedagógica; 

VI. Outras estruturas e serviços; 

VII. Direitos e deveres da comunidade escolar; 

VIII. Disposições finais. 

 

Relativamente ao regime de funcionamento do Agrupamento, o RI apresenta a 

oferta educativa e formativa (CEF e EFA), o funcionamento de outros projetos, 

destacando o “Projeto de Educação para a Saúde”, as normas gerais de funcionamento, 

em que especifica determinados espaços, como as instalações de Educação Física, os 
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laboratórios e salas de EVT. Aborda ainda a questão das matrículas e renovação de 

matrículas e a segurança. 

Quanto ao capítulo das parcerias, refere as que podem ser estabelecidas e os seus 

objetivos. 

No capítulo IV o RI aponta a definição e o funcionamento dos órgãos de 

administração e gestão, nomeadamente do Conselho Geral, do Diretor, do Conselho 

Pedagógico, do Conselho Administrativo e, por último, da coordenação de escola ou de 

estabelecimento de educação pré-escolar. 

Quanto à organização pedagógica, esta é explanada no capítulo seguinte onde 

apresenta os departamentos curriculares, em particular o de Educação Especial e das 

Tecnologias de Informação e Comunicação, a organização das turmas nos diferentes 

níveis de ensino, os Conselhos de Turma, a Coordenação de Ciclo, a Coordenação do 

Plano Anual de Atividades e outras estruturas e serviços (serviços administrativos, 

serviços técnicos e serviços técnico-pedagógicos). 

O funcionamento da Associação de Estudantes, da Associação de pais e 

Encarregados de Educação e outros serviços (reprografia, refeitório, papelaria, etc) é 

explicado no capítulo VI.  

O capítulo VII fala sobre os direitos e os deveres da comunidade escolar, 

especificamente dos alunos, pessoal docente, pessoal não-docente e pais e encarregados 

de Educação, abordando ainda outros assuntos, como medidas disciplinares, 

procedimento disciplinar, efeito das faltas dos alunos e avaliação do desempenho 

docente. 

   

 

3.4- Plano Anual de Atividades do Agrupamento 

“«Planos anual e plurianual de actividades» [são] os documentos 

de planeamento, que definem, em função do projecto educativo, os 

objectivos, as formas de organização e de programação das 

actividades e que procedem à identificação dos recursos 

necessários à sua execução” (Decreto-Lei nº75/2008, artigo 9º, 

ponto 1). 
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 Por outras palavras, o Plano Anual de Atividades (PAA) é o documento onde se 

apresenta o planeamento de todo o ano letivo, ou seja, onde se define as atividades a 

desenvolver, a sua organização e recursos necessários, com a finalidade de concretizar 

os objetivos do PEA. Deste modo, o PAA do AEDC, intitulado de “Para uma escola de 

valores”, procura articular todas as atividades a realizar ao longo do ano com o PEA, 

mostrando uma verdadeira preocupação com o desenvolvimento do mesmo.   

 Do capítulo II ao VII são descritos os objetivos do PAA, o plano de atividades 

da Direção Executiva, as atividades de preparação e início do ano letivo, a 

caracterização das turmas, o projeto curricular de turma, a elaboração do PAA de cada 

departamento e de cada estabelecimento e as atividades de apoio aos alunos (ao longo 

do ano). 

 No capítulo seguinte são apresentadas algumas propostas de ações de 

sensibilização e de formações para alunos, docentes, não docentes e pais e encarregados 

de educação. 

O PAA contém um capítulo “Projetos de Desenvolvimento Curricular, 

Atividades promovidas pelos Departamentos/Estabelecimentos de Educação e Ensino e 

Atividades de Enriquecimento Curricular” que especifica as atividades transversais, de 

destaque na organização.  

Por último, ao analisarmos os PAA do AEDC verificamos um clara preocupação 

com uma maior participação de toda a comunidade escolar, em todos os níveis de 

ensino, com a interdisciplinaridade e com o desenvolvimento de todos os que pertencem 

ao meio escolar. 

 

 

3.5- Projeto Curricular de Turma 

 

O PCT é um instrumento fundamental na organização da vida e do trabalho de 

um grupo de alunos de uma turma com o/os seus professores. 

Segundo Roldão (1999, p.44) por projeto curricular entende-se 

 

“a forma particular como, em cada contexto, se reconstrói e se 

apropria um currículo face a uma situação real, definindo opções e 
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intencionalidades 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”. 

 

O PCT, elaborado em função da turma pelos seus professores, é apresentado 

como um documento que define o que se pretende de cada um dos alunos, assim como 

os critérios de avaliação que determinam a progressão dos mesmos. Com o 

desenvolvimento das aprendizagens o PCT terá de ser adaptado sempre que se constate 

que existem aprendizagens não realizadas de um ou mais alunos. 

Através do PCT é possível articular a ação dos diversos professores da turma, de 

forma a romper com a ideia de que a aprendizagem consiste apenas na acumulação de 

conhecimentos e de propiciar a interdisciplinaridade entre as diversas áreas do saber. 

Para completar, cada PCT readapta as orientações curriculares, integrando as propostas 

estratégicas do PEA e definindo opções e critérios específicos para a turma.  

O PCT é constituído por 18 pontos, capa; relação dos alunos; horário da turma; 

fotografias; planta da sala de aula; caracterização da turma; perfil individual dos alunos; 

problemas diagnosticados/estratégias delineadas; uniformização de critérios de atuação 

dentro da sala de aula; atividades do PAA nas quais a turma participa; níveis de 

aproveitamento dos alunos; planos de recuperação/desenvolvimento/acompanhamento; 

NEE – situações a destacar; competências; áreas curriculares não-disciplinares; 

avaliação extraordinária; informação final para constituição de turmas e avaliação do 

PCT.  

O PCT fornece aos professores informações essenciais acerca dos alunos e do 

seu agregado familiar, permitindo-lhes estruturar e adaptar todo o processo de ensino-

aprendizagem aos alunos com quem vão trabalhar, o que garante um maior sucesso.  
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4. PRÁTICA EDUCATIVA SUPERVISIONADA 

 

A prática educativa supervisionada consiste em duas partes fundamentais: as 

observações e as responsabilizações, em períodos diferentes. Iniciamos o nosso trabalho 

nas diferentes turmas com a observação de aulas nas quatro áreas curriculares 

(Matemática, Português, Ciências da Natureza e História e Geografia de Portugal), com 

o intuito de conhecer a turma, de recolher informação sobre os alunos e todo o seu 

contexto e de conhecer a prática dos professores cooperantes, podendo assim adaptar a 

nossa prática letiva com a existente.  

Depois de um período de observação iniciamos as responsabilizações nas quatro 

disciplinas, em primeiro lugar nas disciplinas Português e Ciências da Natureza e, 

posteriormente, nas disciplinas Matemática e HGP.  

 

 

Quadro 2 - Calendarização das aulas de responsabilização 

Disciplina Dias de Responsabilização 

Português 21, 24, 25 e 28 de outubro 

Ciências da Natureza 25 e 27 de outubro; 3,8, 10 e 15 de 

novembro 

Matemática 19, 20, 24 de janeiro; 2 de fevereiro 

História e Geografia de Portugal 30 de janeiro; 9, 13, 16, 23 e 27 de 

fevereiro 

 

Numa fase posterior, não analisaremos todas as responsabilizações, mas apenas 

as que abordam o tema “jogo” e nas quais este teve um papel significativo. 

 

 4.1- Caraterização das turmas 

A prática educativa supervisionada decorreu em três turmas diferentes – 6º E, 5º 

N e 5º E. No 6º E realizamos as responsabilizações de Português, no 5º N as de 

Matemática e Ciências da Natureza e no 5º E as de HGP.  



91 

 

4.1.1- Turma N do 5º Ano de Escolaridade  

A turma era inicialmente constituída por 29 alunos, mas a 15 de Setembro duas 

alunas foram transferidas para outra turma, passando a ser constituída por 27 alunos, na 

qual a sua maioria é do género feminino e não contém alunos com NEE ou alunos 

retidos. Os alunos têm idades compreendidas entre os 10 e os 11 anos.  

Esta é uma turma especial, uma vez que os alunos frequentam, em regime 

articulado, o ensino da Música com o auxílio do conservatório.  

Podemos ainda verificar, através do PCT, que 6 alunos não frequentam a 

disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica e que 5 usufruem da ação 

socioeducativa: 3 possuem o escalão A e 2 o escalão B.  

No que respeita ao aproveitamento nas disciplinas de Matemática e Ciências da 

Natureza, podemos observar o quadro seguinte. 

 

 

Quadro 3 - Avaliação sumativa do 5º N a Matemática e Ciências da Natureza 

 Matemática Ciências da Natureza 

Níveis 
1º Período 2º Período 1º Período 2º Período 

N % N % N % N % 

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 2 7,4 1 3,7 0 0,0 0 0,0 

3 10 37,1 7 25,9 7 25,9 9 33,3 

4 7 25,9 13 48,2 17 63,0 15 55,6 

5 8 29,6 6 22,2 3 11,1 3 11,1 

TOTAL 27 100,0 27 100,0 27 100,0 27 100,0 

Fonte: Pautas de avaliação sumativa dos 1º e 2º períodos 

 

Em geral, os alunos apresentam um bom aproveitamento às duas disciplinas. 

Relativamente à disciplina de Matemática os resultados melhoraram do 1º para o 

2º período, em que apenas um aluno obteve nível inferior a três, contudo, o número de 

alunos que obteve nível cinco diminuiu.  

Quanto à disciplina de Ciências verificou-se o contrário, os alunos baixaram um 

pouco o nível, no entanto, nenhum obteve nível inferior a três.  
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4.1.2- Turma E do 5º Ano de Escolaridade  

A turma é constituída por 20 alunos, na sua maioria do sexo feminino, a qual 

contém três alunos retidos e três alunos com NEE, o que exige certos cuidados ao nível 

das escolhas na prática letiva. A maior parte dos alunos tem idade compreendida entre 

os 10 e os 11 anos, no entanto três têm 12 anos, nomeadamente os que já sofreram 

retenções. 

Nesta turma todos os alunos optaram por frequentar a disciplina Educação Moral 

e Religiosa Católica e a 13 alunos foi-lhes atribuído o apoio socioeconómico, quer isto 

dizer que, a 5 alunos possuem o escalão A e 8 possuem o escalão B. 

O aproveitamento desta turma relativamente à disciplina de HGP pode ser 

observado no seguinte quadro, à exceção de um aluno que foi avaliado de forma 

diferente, isto é ao abrigo da alínea e) do artigo 16º do Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de 

Janeiro. 

 

Quadro 4 - Avaliação sumativa do 5º E a HGP. 

 História e Geografia de Portugal 

Níveis 
1º Período 2º Período 

N % N % 

1 0 0,0 0 0,0 

2 0 0,0 0 0,0 

3 10 52,6 11 57,9 

4 5 26,3 3 15,8 

5 4 21,1 5 26,3 

TOTAL 19 100,0 19 100,0 

Fonte: Pautas de avaliação sumativa dos 1º e 2º períodos 

 

Como podemos observar, o aproveitamento da turma é razoável, uma vez que 

metade dos alunos conseguiu o nível 3 e a outra metade ficou distribuída pelos níveis 4 

e 5. 
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4.1.3- Turma E do 6º Ano de Escolaridade 

 

A turma é constituída por 22 alunos, 11 do sexo feminino e 11 do sexo 

masculino, que contém apenas um aluno com NEE e quatro alunos com retenções em 

anos anteriores.  

A maioria dos alunos tem idade compreendida entre os 11 e os 12 anos, à 

exceção dos alunos com retenção, três com 13 anos e um com 14 anos.  

Nesta turma, uma grande parte dos alunos escolheu frequentar a disciplina 

Educação Moral e Religiosa Católica, visto que somente seis preferiram não frequentar.  

Todos os alunos tiveram direito ao apoio socioeconómico, em que 2 obtiveram o 

escalão A, 7 o escalão B e 13 o escalão C. 

Quanto ao aproveitamento, através do quadro a baixo apresentado, podemos 

verificar que a turma tem um bom aproveitamento, uma vez que mais de metade dos 

alunos (59,1%) teve nível 4 ou 5 e apenas um aluno teve um resultado inferior ao nível 

3.  

Quadro 5 - Avaliação sumativa do 6º E a Português 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pautas de avaliação sumativa dos 1º e 2º períodos 

 

 

 

 Português 

Níveis 
1º Período 2º Período 

N % N % 

1 0 0,0 0 0,0 

2 0 0,0 1 4,5 

3 10 45,4 8 36,4 

4 4 18,2 5 22,7 

5 8 36,4 8 36,4 

TOTAL 22 100,0 22 100,0 
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4.2- As salas de aula 

A sala de aula é um espaço, um cenário onde os comportamentos de ensino-

aprendizagem têm lugar e como tal, é um lugar por excelência de compreensão e 

aplicação dos fenómenos de aprendizagem (Ferreira & Santos, 2007).  

Todas as turmas têm uma história. As vivências em comum de cinco dias por 

semana ao longo de vários meses fazem com que se acumulem um conjunto de 

experiências e rotinas. Assim, as diversas dinâmicas levam a que cada sala seja especial, 

única e que o professor se comporte de modo diferente consoante os alunos com que 

trabalha.  

A organização da sala de aula inclui um conjunto de comportamentos e de 

atividades do professor que estão direcionados para a promoção e o desenvolvimento da 

cooperação e participação ativa dos alunos. Dentro das muitas funções do professor 

encontramos o arranjo do espaço físico da sala, os procedimentos para manter as regras, 

a organização das rotinas e das transições entre atividades, entre outras. Ou seja, todo o 

conjunto de atividades que irão permitir o desenrolar do ensino (IBIDEM).  

As aulas de responsabilização decorreram em salas diferentes, mas todas elas 

tinham características em comum, nomeadamente, uma boa iluminação, devido à 

existência de diversas janelas de grande dimensão, um quadro interativo, um quadro 

branco, uma bancada e aquecimento central elétrico.  

A disposição das mesas e cadeiras na sala não variava muito, visto que também 

não havia muitas possibilidades, pois a maioria das salas era pequena. Assim, as mesas 

estavam dispostas em quatro filas de cinco mesas cada e no meio existia um corredor de 

passagem. Em cada mesa sentavam-se dois alunos.  

Ainda existia uma secretária para o professor com um computador para auxiliar 

nas atividades.  

Todas as salas tinham dois acessos, um para os alunos e outro para os 

professores.  
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4.3- A prática educativa do Estágio no 2º Ciclo do Ensino Básico 

 

Sempre que se inicia um processo complexo, para alcançar determinadas metas, 

é imprescindível a elaboração de uma previsão da ação a ser realizada, funcionando 

como um fio condutor. Esta previsão da ação a ser realizada designa-se por 

planificação.  

Existem imensas definições deste conceito, no entanto apresentaremos apenas a 

opinião de alguns autores.  

Uma planificação, segundo Roldão (2005), consiste numa atividade prática que 

permite organizar e contextualizar as ações didáticas que ocorrem ao nível da sala de 

aula. O ato de planificar apresenta-se como uma competência específica e 

imprescindível do professor que lhe permite apresentar os vários elementos didáticos, a 

partir dos quais se baseará para organizar o processo de ensino-aprendizagem, 

diminuindo a sua insegurança e incertezas. 

Na opinião de Zabalza (2003) a planificação é um fenómeno que permite 

delinear, de algum modo, as previsões, os desejos e as metas num projeto, e onde se 

pretende que figure o que se espera conseguir através de uma dada atividade e como a 

poderíamos levar a cabo, isto é, baseia-se num conjunto de elementos (conhecimentos, 

ideias, metas, etc) que indica a direção a seguir. 

“Consequentemente, planificar consiste em ordenar o curso da ação que se 

pretende seguir, dando-se-lhe um sentido prático e orientado para as direcções 

desejáveis” (ROLDÃO, 2005,p.105). 

Deste modo, planificar tem como funções clarificar o que se pretende realizar, 

de forma linear, numa aula concreta, e prever e modificar as previsões ao longo do 

processo, de acordo com a situação didática. Contudo, podemos considerar como 

principal função a de prever e de organizar, de modo flexível, a interação 

professor/alunos.  

Clark e Yinger (1979, apud ROLDÃO,2005), depois de uma sondagem sobre os 

motivos da planificação, concluíram que em primeiro lugar os professores planificavam 

para satisfazer os seus interesses, as suas próprias necessidades, com o intuito de reduzir 

a ansiedade, as inseguranças e incertezas, de seguida para determinar os objetivos a 
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alcançar no final do processo de instrução e, posteriormente, para traçar as estratégias 

de atuação durante o processo de instrução.   

O professor ao planificar deve essencialmente pensar no estudante como um ser 

pensante, capaz de escutar e de trabalhar tanto individualmente como em grupo e, por 

isso, tem de ter um método explícito e estratégias de trabalho que proporcionem 

interatividade, coordenação, cooperação entre o professor/aluno e entre os alunos, para 

que o conhecimento seja apreendido. Deste modo, o professor deve ter em conta os 

conhecimentos e os interesses dos alunos na construção de uma planificação.   

O processo de planificação tem sido enriquecido com o estudo do pensamento e 

das ações do professor, aumentando assim a necessidade de racionalizar a ação didática 

e de ponderar sobre diversos fatores que a influenciam direta e indiretamente. Portanto, 

podemos considerar que a planificação e a tomada de decisões, que implica, são vitais 

para o ensino e interagem com todas as funções executivas do professor. Quer isto dizer 

que constitui um pilar decisivo para a eficácia e sucesso do processo ensino-

aprendizagem. 

A tarefa do professor nesse sentido não é fácil, pois é ele quem escolhe, organiza 

e apresenta o conteúdo ao aluno, definindo o conteúdo do plano de ensino e isso exige 

cada vez mais originalidade, criatividade e imaginação. Por outro lado, exige do mesmo 

muita dedicação, responsabilidade e uma visão global de todos os elementos essenciais 

do desenvolvimento curricular, uma vez que tudo o que é desenvolvido na sala de aula 

tem de ser bem preparado.  

O professor procura desse modo encontrar respostas para as necessidades 

educativas dos alunos a nível cognitivo e comportamental, de forma a satisfazer a sua 

autorrealização e a reforçar a motivação na sala.  

Arends (1995, p.45-46) refere que: 

“(…) o ensino planificado é melhor do que o ensino baseado em 

acontecimentos e actividades não direcionados, embora existem, 

como terá oportunidade de verificar, certos tipos de planificação 

que podem conduzir a resultados inesperados. A literatura nos 

domínios da gestão e da educação sugere que a planificação que 

conduz à compreensão e aceitação partilhadas de metas claras e 

alcançáveis aumenta a produtividade de trabalhadores e alunos. 

(…) Os processos de planificação iniciados pelos professores 
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podem dar um sentido de direcção tanto a alunos como a 

professores e ajudar os alunos a tornar-se mais conscientes das 

metas implícitas nas tarefas de aprendizagem que têm de cumprir”. 

 

O autor destaca ainda uma outra consequência da planificação, a redução dos 

problemas disciplinares e das interrupções que podem surgir na sala de aula. Confirma 

que ela é a “chave para a supressão da maior parte dos problemas de gestão da [aula e 

da] sala de aula”, uma vez que aumenta a motivação do estudante e ajuda-o a centrar-se 

na aprendizagem (IDEM, p.47). 

No entanto, Arends (1995) alerta para a existência de possíveis consequências 

negativas, nomeadamente a limitação da iniciativa do aluno na aprendizagem e a 

transformação do professor num ser insensível às ideias dos seus alunos. Na opinião de 

Zahorik (1970, apud ARENDS, 1995), resultado de um estudo que realizou, os 

professores  que planificam ficam menos sensíveis às ideias dos alunos, prosseguindo 

os seus objetivos sem dar importância ao que pensam. Pelo contrário, os professores que 

não planificam revelam uma maior preocupação com os conhecimentos e opiniões dos 

alunos, adotando determinados comportamentos que encorajam a participação e o 

desenvolvimento de ideias.  

A partir das opiniões dos autores podemos concluir que a qualidade da aula 

depende do modo como se realiza e da obtenção dos objetivos definidos. Assim, se o 

professor preparar bem as suas aulas estará em melhores condições para desenvolver um 

ensino-aprendizagem com qualidade, harmonia e eficácia. Através da planificação 

adequada de uma aula, o professor proporciona mais situações educativas aos alunos, 

sem perdas de tempo, confusão no espaço ou uma utilização errada dos recursos, 

melhorando todo o processo e o seu próprio desempenho. Cabe, ainda, ao professor 

refletir e avaliar cada planificação para melhorar as suas escolhas e as estratégias 

adotadas e, consequentemente, a aprendizagem dos alunos e o seu desempenho. 

Como previsão do processo de ensino-aprendizagem, a planificação, abrange 

uma série de operações, o diagnóstico prévio da realidade onde vai atuar, a 

determinação dos objetivos, a escolha dos recursos, entre outras. Assim, existem 

diferentes tipos de planificação que servem variadas finalidades a longo, médio e curto 

prazo (ROLDÃO,2005).  
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Uma planificação a longo prazo, como por exemplo a anual, tem como 

finalidade estabelecer o conteúdo geral e selecionar os recursos a utilizar num longo 

período de tempo, onde se adapta o currículo a uma situação concreta. Consiste numa 

gestão das unidades didáticas nas quais o programa se divide. Segundo Arends (1995), a 

eficácia dos planos anuais depende de três aspetos, nomeadamente temas e atitudes 

gerais, ou seja, o planeamento cuidadoso de experiências coordenadas para promover 

estes aspetos; matéria a dar, no qual o professor deve decidir os conteúdos que são 

realmente importantes, pois são inúmeros os temas a tratar e o tempo não é suficiente 

para tudo; e ciclos do ano letivo, outro aspeto que leva a que seja realizada uma 

planificação dos diferentes momentos ao longo do ano letivo, especificamente os 

períodos de aulas, dias da semana, feriados, entre outros.  

Para a construção de uma planificação a longo prazo é necessário reunir certos 

documentos, tais como, programa, planificações de anos anteriores, livros e outros 

materiais didáticos, com o objetivo de conhecer a escola, os seus intervenientes, os 

meios disponíveis, os alunos, os conteúdos a lecionar e as finalidades que pretendem 

atingir.  

Uma planificação a médio prazo caracteriza-se, segundo Arends (1995), por 

planos de uma unidade de ensino, ou de um período de aulas. “Basicamente, uma 

unidade corresponde a um grupo de conteúdos e de competências associadas que são 

percebidas como um conjunto lógico” (IDEM, p.60). O autor considera que a 

planificação de uma unidade associa um conjunto de conteúdos, objetivos, 

estratégias/atividades, determinando o decurso geral de uma série de aulas, durante dias, 

semanas ou meses. Esta atividade demonstra a compreensão que o professor tem tanto 

do conteúdo como do processo de ensino, portanto, pode ser partilhada com os alunos 

de forma a clarificar as finalidades da unidade ou de um período de aulas para os alunos 

compreenderem o que se espera que eles aprendam.   

Um outro tipo de planificação, já referida, é a de curto prazo ou plano de aula, 

que tem recebido bastante atenção.  

 

“Normalmente, os planos diários esquematizam o conteúdo a ser 

ensinado, as técnicas motivacionais a serem exploradas, os passos 

e actividades específicas preconizados para os alunos, os materiais 

necessários e os processos de avaliação” (ARENDS, 1995, p.59).  
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Na nossa perspetiva, um plano de aula deve ser flexível e capaz de sofrer 

alterações consoante o feedback recebido no desenrolar da aula, assim como, de abarcar 

a diversidade dos alunos de modo a motivá-los para uma participação ativa.  

Deste modo, os professores planificam para os alunos, para os professores, para 

a escola, para os pais e para a sociedade (SIMÕES, 1996). Como já foi referido, os 

alunos através da planificação compreendem o que estão a fazer e o porquê, o que lhes 

possibilita ter consciência do seu próprio progresso, autoavaliar-se, e organizar o seu 

tempo de estudo. Para o professor a planificação é igualmente de extrema importância, 

pois permite-lhe organizar o trabalho, refletir sobre os conteúdos, estratégias e materiais 

escolhidos e controlar e reajustar o trabalho consoante as necessidades dos alunos.  

A planificação é um pilar fundamental da educação, que concebe um trabalho 

cooperativo, colaborativo entre todos os docentes, uma maior coordenação 

interdisciplinar e uma distribuição mais eficaz do tempo, do espaço e das tarefas, 

justificando a sua importância para a escola.  

Os pais, através deste meio, conseguem saber o que os seus filhos aprendem, 

acompanhando o seu trabalho, a sua evolução e melhorando os resultados; apercebem-

se do empenho dos professores, verificando um ensino de qualidade; e criam uma forte 

relação entre a escola e a família.  

Por último, a existência de uma planificação contribui também para a evolução 

da sociedade, uma vez que a escola, com os meios de que dispõe, responde mais 

eficazmente às necessidades educativas da sociedade e contribui para a aquisição de 

saberes e instrumentos de aprendizagem que auxiliem a inserção, o desenvolvimento da 

autonomia, sociabilidade e sensibilização de valores, a fim de melhorar a qualidade de 

vida.   

Elaborar um bom plano de aula é realmente importante para o processo de 

ensino-aprendizagem, no entanto, é imprescindível estar atento a alguns aspetos para 

poder responder à realidade onde será aplicado, como por exemplo, as necessidades, os 

interesses e as potencialidades dos alunos, refletir sobre os objetivos, as metodologias, 

os conteúdos e a avaliação dos mesmos. O acompanhamento do plano no decorrer da 

aula permite aperfeiçoá-lo e ajustá-lo, melhorando os resultados.  

Portanto, para um plano ser considerado bom deve conter determinadas 

componentes, tais como, coerência entre os objetivos, conteúdos e estratégias propostas; 
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sequência; adequação à realidade; flexibilidade; continuidade; precisão; clareza e 

diversificação de propostas (DAMIÃO, 1996).  

 Contudo, existem aspetos que condicionam a preparação de uma planificação, 

tais como o tempo, o espaço e os materiais disponíveis para a realização das atividades. 

Com este procedimento o paradigma do ensino mudou e, por isso, o professor 

teve de adquirir novas competências para ser capaz de realizar esta tarefa. Perrenoud 

(2000) destaca dez novas competências para ensinar: 

1)  Organizar e dirigir situações de aprendizagem 

O professor deve ser capaz de relacionar o saber com a prática, a realidade com 

o que desenvolve na sala de aula, através de algumas tarefas, como traduzir em 

objetivos os conteúdos a serem ensinados e trabalhar a partir dos conhecimentos e 

interesses dos alunos. 

2)  Administrar a progressão das aprendizagens 

As aprendizagens não se realizam individualmente e isoladas, mas interligadas, 

dependendo do sucesso de uma para progredir numa seguinte. Para tal, é necessário que 

o professor tome decisões estratégicas de modo a criar uma evolução nas aprendizagens 

com sucesso.  

3)  Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação 

Numa turma podemos encontrar uma grande heterogeneidade de personalidades, 

de educação e de meios socioeconómicos, que, por vezes, dificulta a estruturação do 

trabalho, visto que o professor tem o dever de direcionar o ensino para as necessidades 

dos diferentes alunos. Porém, a promoção da interação entre os alunos conduz ao 

desenvolvimento de competências de comunicação e de cooperação e a novas 

aprendizagens.  

4)  Envolver os alunos nas suas aprendizagens e no seu trabalho 

O aluno deve estar envolvido no processo de ensino-aprendizagem a fim de se 

motivar para aprender e de se autoavaliar, regulando as próprias aprendizagens.  

5)  Trabalhar em equipa 

O trabalho de equipa permite desenvolver imensas competências essenciais para 

a vida na sociedade, como o respeitar o outro, saber ouvir, a cooperação, entre outras.  

6)  Participar da administração da escola 
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O autor considera que o professor deve envolver-se no meio escolar, isto é, da 

administração escolar através da elaboração de projetos da instituição, da administração 

dos recursos, da ordenação dos espaços.  

7)  Informar e envolver os pais 

Os professores devem estimular as visitas dos pais à escola, num horário 

agendado, a fim de os envolver na construção do saber dos filhos, informando-os do seu 

progresso, do seu desempenho, dos temas abordados, dotando-os de estratégias para 

participarem ativamente na educação dos filhos.  

8)  Utilizar novas tecnologias 

Para melhorar o resultado das aprendizagens e para promover a construção de 

novas competências e conhecimentos, os professores devem diversificar as 

metodologias adotadas, incorporando as novas tecnologias. Assim, pode incentivar 

também os alunos a utilizá-las, através da elaboração de projetos, que envolvam 

pesquisas, apresentações de diversas naturezas e muito mais.  

9)  Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão 

Uma das funções de um professor é resolver conflitos dentro e fora da sala de 

aula e para os resolver ou evitar, quando possível, deve estabelecer uma ligação com os 

alunos. Isto só é exequível se possuir competências de comunicação que lhe permita 

dialogar com mais eficácia e se der valor a determinados aspetos, como por exemplo, 

respeito pelos alunos, bom clima na sala de aula, construção da autonomia, educação de 

valores (solidariedade, justiça, respeito pela diferença, etc), entre outros.  

10) Administrar a sua própria formação contínua 

Um professor para poder dar o seu melhor deve estar ciente das suas 

competências, das suas falhas, do seu programa pessoal de formação contínua, 

aperfeiçoando e adquirindo formação para colmatar essas falhas, assim como, deve 

valorizar a interação com os colegas e a partilha de informação, o que o ajuda a crescer 

profissionalmente.  
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4.4- Aulas de responsabilização 

 A responsabilização, como já foi referido, foi realizada nas quatro áreas 

curriculares do 2º CEB – Português, Matemática, HGP e Ciências da Natureza. A 

elaboração de todas as aulas foram previamente preparadas, através da construção de 

uma planificação a curto prazo, contendo os conteúdos abordados, os objetivos, as 

estratégias/atividades desenvolvidas, os recursos necessários e o tipo de avaliação 

utilizada. No entanto, dependendo da disciplina vimos a necessidade de adaptar a 

planificação acrescentando alguns itens específicos da própria disciplina. As 

planificações foram enviadas, antecipadamente, por correio eletrónico, juntamente com 

os materiais utilizados nas aulas, para os respetivos professores cooperantes e docentes 

da unidade curricular Estagio II.  

Todas as planificações e materiais elaborados, por área curricular, estão 

incluídos no CD-ROM, que é parte integrante do presente relatório, a fim de apresentar 

o seguimento dado às atividades desenvolvidas nas diferentes aulas, porém serão 

descritas, neste trabalho, apenas as que o jogo e o lúdico tiveram um papel significativo. 

 

4.4.1- Português – 6º Ano de Escolaridade 

As aulas de responsabilização de Português realizaram-se em quatro blocos 

seguidos de 90 minutos: dias 21, 24, 25 e 28 de Outubro. De acordo com o horário do 6º 

E, as aulas decorreram à segunda-feira das 10:05 às 11:35, à terça-feira das 15:00 às 

16:30 e à sexta-feira das 11:45 às 13:15.  

 Consoante o dia da semana, a aula era trabalhada de forma diferente, visto que à 

segunda-feira estava destinado o desenvolvimento de diferentes tipos de textos e da 

leitura, à terça-feira a escrita criativa e à sexta-feira o funcionamento da língua ou o 

novo acordo ortográfico. Para a elaborar as nossas planificações baseamo-nos nas 

orientações do programa e na planificação anual do 6º ano cedida pela professora 

cooperante. Em cada planificação explicitámos os conteúdos a abordar, as competências 

específicas, os objetivos específicos, as atividades, as estratégias, os recursos escolhidos 

e os modos de avaliação aplicados. No decurso das aulas de Português, utilizamos 

igualmente o manual escolar adotado na escola, como guia orientador: “O SEGREDO 

DAS PALAVRAS 6”, da SANTILLANA - Constância. 
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4.4.1.1. Planificação das aulas n
os

 1 e 2 – dia 21 de Outubro de 2012 

 

As aulas foram iniciadas com a verificação das presenças e do material 

necessário para a aula, através do preenchimento de uma grelha de observação de 

atitudes e da colaboração dos alunos. 

De seguida, iniciamos um diálogo introdutório, com o intuito de resumir os 

conteúdos abordados na aula anterior, fazendo uma ligação entre as aulas, e de construir 

o sumário, concluindo com a abertura das lições.  

O objetivo principal destas duas aulas era rever três aspetos gramaticais, 

nomeadamente a classe do nome (definição de nome), a subclasse dos nomes (próprios, 

comuns, coletivos, concretos, abstratos, humanos/não humanos, contáveis/não 

contáveis) e a flexão dos nomes (género, número e grau).  

Para desencadear o trabalho, efetuou-se a leitura silenciosa do texto “A casa”, do 

caderno de atividades, para os alunos praticarem a leitura e perceberem o contexto do 

próprio texto. Posteriormente, os alunos, aleatoriamente, leram em voz alta um excerto 

do mesmo para todos os colegas. Com esta atividade pudemos avaliar a leitura dos 

alunos, apontando os aspetos mais evidentes numa grelha de observação.  

Tendo por terminada esta tarefa, os alunos identificaram o vocabulário que 

desconheciam e, seguidamente, analisaram o conteúdo do texto, em grande grupo, com 

o nosso auxílio. 

Depois da compreensão oral do texto, os alunos passaram para uma fase 

seguinte, a realização de exercícios que completaram a análise do texto e que foram 

corrigidos oralmente e no quadro. Os alunos registaram a correção dos exercícios no 

caderno diário, o que possibilitou um estudo futuro. 

Após a realização destes trabalhos, entramos numa outra fase da aula, ou seja, o 

estudo da classe do nome em concreto. Foi pedido aos alunos que escolhessem algumas 

palavras presentes no texto, analisando-as morfologicamente, como forma de introduzir 

o tema. Através do diálogo, foi conseguido que os alunos definissem o conceito nome, 

chegassem às suas subclasses e à sua flexão em género, número e grau, exemplificando 

sempre.  

Como consolidação destes conteúdos e para facilitar o estudo, os alunos 

sistematizaram-nos num mapa de conceitos com o nosso auxílio no quadro, passando 

depois para o caderno diário.   
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Finalizando a aula, definimos os trabalhos de casa, ou seja, entregamos uma 

ficha de trabalho de resolução em casa contendo duas atividades lúdicas, isto é, dois 

crucigramas com a revisão dos conteúdos.  

 Os objetivos definidos para estas aulas estavam intimamente relacionados com 

as competências específicas determinadas, ao nível da leitura (utiliza várias estratégias 

de leitura para obter informação; lê fluentemente; lê respeitando a pontuação do texto; 

lê de forma audível), da expressão oral (exprime-se oralmente com progressiva 

autonomia e clareza; comunica oralmente, tendo em conta a oportunidade e a situação; 

exprime-se com correção gramatical e retém a informação transmitida oralmente), da 

expressão escrita (produz textos escritos com intenções comunicativas diversificadas; 

escreve de forma coerente e coesa) e do conhecimento explícito (verifica casos especiais 

da flexão dos nomes em situações de uso ocorrentes em atividades de produção oral e 

escrita (número, género e grau); distingue as subclasses dos nomes e identifica 

diferentes estruturas silábicas nas palavras).  

 

4.4.1.2. Análise reflexiva das aulas n
os

 1 e 2 – dia 21 de Outubro de 2012 

 

Pontos fortes: No final das aulas verificamos que estavam bem planificadas, com 

atividades diversificadas e bem encadeadas, pois estas decorreram muito bem. Os 

alunos mostraram-se muito participativos e comunicativos, por isso, a tarefa de 

identificação dos seus pré-requisitos foi facilitada. Os alunos acompanharam sempre o 

desenvolvimento dos conteúdos e das atividades. Normalmente, quando definimos os 

trabalhos de casa os alunos ficam aborrecidos, o que não se verificou nestas aulas pois 

estes tinham um carácter lúdico.  

Pontos fracos: Nestas duas aulas consideramos que o tempo morto que se criou 

enquanto os alunos realizavam os exercícios foi um ponto fraco, visto que alguns 

terminaram primeiro do que outros e ficaram à espera para poderem prosseguir. O 

controlo da turma foi sempre um aspeto sensível. Apesar de a turma ser muito boa a 

nível académico, os alunos são muito conversadores.  

Conclusão geral: Estas duas aulas atingiram todos os objetivos anteriormente 

enunciados, uma vez que foi-nos possível perceber que os alunos estiveram bastante 
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entusiasmados ao longo das atividades e demonstraram ter apreendido e consolidado os 

conhecimentos.  

 

4.4.1.3. Planificação das aulas n
os

 5 e 6 – dia 25 de Outubro de 2012 

 

As aulas iniciaram-se com a verificação das presenças e do material necessário, 

através de uma grelha de observação de atitudes, e com um resumo dos assuntos 

abordados na aula anterior, dialogando e construindo o sumário. Deste modo, as lições 

foram abertas no caderno diário.  

O grande objetivo destas aulas é a construção de contos, tendo em conta as suas 

características discutidas na aula anterior, por meio de um jogo linguístico. Assim, 

dividimos a turma em seis grupos (dois de quatro elementos e dois de três elementos), 

distribuímos o material necessário por cada grupo e explicitamos os objetivos e as 

regras do jogo, para que nenhum aluno tivesse duvido do que ia fazer e o porquê. Cada 

grupo tinha uma folha de papel, uma caneta e quatro cartões com imagens diferentes - 

um vilão, um protagonista, um lugar e um objeto - e diferentes dos outros grupos 

(material). A partir destes cartões os alunos teriam de criar uma história, redigindo-a sob 

a forma de conto, tendo em conta todas as suas características. Tendo o conto 

terminado, foi-lhes entregue uma grelha de avaliação para auxiliar a análise do seu 

conto, ao nível da organização, linguagem, pontuação, ortografia e apresentação do 

texto.  

Para finalizar, cada grupo organizou a forma como queria apresentar o seu 

conto, através da leitura ou de dramatizações, e partilhou-o com toda a turma. A aula 

terminou com a realização da autoavaliação por parte dos alunos do seu desempenho, 

individual e coletivo, e do seu conto, apontando os aspetos que falharam e os que foram 

conseguidos. Posteriormente, na aula da disciplina de Estudo Acompanhado e sob a 

orientação da professora cooperante, os contos foram corrigidos. 

Nas duas aulas procuramos trabalhar competências de leitura, da expressão oral, 

da expressão escrita e do conhecimento explícito, tendo como objetivos: utiliza várias 

estratégias de leitura para obter informação, lê fluentemente, lê respeitando a pontuação 

do texto, lê de forma audível e com atenção adequada, exprime-se oralmente com 

progressiva autonomia e clareza, comunica oralmente, tendo em conta a oportunidade e 
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a situação, exprime-se com correção gramatical, retém a informação transmitida 

oralmente, produz textos escritos com intenções comunicativas diversificadas, escreve 

de forma coerente e coesa, identifica as características do texto narrativo e aplica as 

características do conto na sua escrita criativa.  

 

 

4.4.1.4. Análise reflexiva das aulas n
os

 5 e 6 – dia 25 de Outubro de 2012 

 

Pontos fortes: As duas aulas foram bastante produtivas. Pretendíamos que os 

alunos elaborassem um conto tendo em conta as suas características, mas de uma forma 

criativa. Portanto, criamos um jogo para que esta atividade fosse motivadora e 

estimulante, o que realmente foi conseguido. Para além dos alunos construírem textos 

originais e muito divertidos, demonstrando a consolidação deste tema, estes mostraram-

se muito participativos e interessados na atividade, aprendendo com prazer. Este facto 

facilitou o controlo da turma. Com esta atividade conseguimos, ainda, desenvolver o 

espírito de cooperação entre os alunos     

Pontos fracos: Relativamente às aulas consideramos que existiu um ponto fraco, 

nomeadamente a correção dos textos. Como a atividade necessitava de bastante tempo 

para a sua realização, os alunos só tiveram tempo para apresentar os seus contos e 

efetuarmos a avaliação oral dos mesmos, assim como a autoavaliação dos alunos 

respetivamente ao seu desempenho, e não conseguimos corrigi-los. Para compensar esta 

situação, os contos foram corrigidos na aula de Estudo Acompanhado sob a orientação 

da professora cooperante.  

Conclusão geral: No final das duas aulas concluímos que os objetivos 

anteriormente enunciados foram atingidos, uma vez que foi-nos possível perceber que 

os alunos estiveram bastante entusiasmados ao longo da atividade e demonstraram ter 

apreendido e consolidado os conhecimentos. 

 

 

 

 



107 

 

 

4.4.1.5. Planificação das aulas n
os

 7 e 8 – dia 28 de Outubro de 2012 

 

Estas duas aulas foram totalmente dedicadas à revisão de alguns conteúdos 

gramaticais, através da realização de um jogo, um típico jogo de tabuleiro, 

desenvolvendo competências de leitura, de expressão oral e de conhecimento explícito.  

Os conteúdos abordados foram: subclasses e flexão dos nomes, divisão de 

palavras em sílabas, translineação, frase simples e frase complexa, funções sintáticas 

dos grupos constituintes da frase (sujeito e predicado), flexão do verbo em tempo e 

modo, flexão dos adjetivos em grau e relações entre grafia e fonia de palavras escritas 

(homonímia, homografia, homofonia e paronímia).  

Tendo em conta as competências e os conteúdos que se pretendia desenvolver, 

definimos os objetivos específicos, que consistem em: utiliza várias estratégias de 

leitura para obter informação, lê fluentemente, lê respeitando a pontuação do texto, lê de 

forma audível e com entoação adequada, exprime-se oralmente com progressiva 

autonomia e clareza, comunica oralmente, tendo em conta a oportunidade e a situação, 

exprime-se com correção gramatical, retém a informação transmitida oralmente, verifica 

casos especiais da flexão dos nomes em situações de uso ocorrentes em atividades de 

produção oral e escrita (número, género e grau), distingue as subclasses dos nomes, 

identifica diferentes estruturas silábicas nas palavras, distingue frase simples de frase 

complexa, identifica numa oração as funções sintáticas (sujeito e predicado), verifica a 

flexão dos adjetivos em número, género e grau, classifica verbos segundo a conjugação 

a que pertencem (1ª, 2ª e 3ª conjugações), distingue formas verbais (tempo e modo) e 

decompõe palavras em sílabas para efeitos de translineação.  

Iniciamos a aula com o procedimento rotineiro, isto é, com a verificação das 

presenças, do material necessário para a aula e da realização dos trabalhos de casa, 

através de uma grelha de observação de atitudes, o resumo elaborado pelos alunos dos 

assuntos abordados na aula anterior, construindo o sumário, e a abertura da lição. Os 

trabalhos de casa foram corrigidos oralmente com a participação de todos os alunos, 

dando o feedback e o reforço positivo quando necessário.  

Posteriormente, organizamos a turma e a sala para a realização do jogo. A turma 

foi dividida em quatro grupos (dois de quatro elementos e dois de cinco elementos) e 
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dispersa pelas mesas da sala. Explicitamos as regras e os objetivos do jogo aos alunos 

para possibilitar-lhes um bom desempenho, um bom ambiente e para poder evitar 

alguns conflitos. Para este jogo não foi necessário a distribuição de material pelos 

alunos, uma vez que apenas existia um tabuleiro afixado no quadro e um PowerPoint 

onde estavam presentes as regras, os objetivos, as penalizações e as questões 

apresentados pela estagiária, que estava sob o nosso controlo.  

O jogo consistia em avançar casas no tabuleiro, respondendo acertadamente às 

questões apresentadas, a fim de chegar à meta. Dentro do grupo, o aluno a responder ia 

rodando entre si, estimulando a participação de todos. No final do jogo, todos os grupos 

receberam um diploma de participação, consoante o nível a que chegaram, ou seja, o 

grupo que chegou à meta recebeu o diploma de Super Equipa, o/os grupos que 

chegaram perto da meta receberam o diploma de Grande Equipa e o grupo que esteve 

mais longe de alcançar a meta recebeu o diploma de Boa Equipa pelo seu desempenho 

no jogo, visto que lutou para obter o melhor resultado possível.  

Para finalizar a atividade realizamos uma discussão alargada à turma para fazer a 

avaliação dos alunos, de acordo com o seu desempenho ao nível do comportamento e do 

conhecimento, e a avaliação do próprio jogo, o que contribuiu para a evolução do 

conhecimento. 

A aula terminou com a entrega de uma ficha de trabalho sobre os assuntos 

gramaticais revistos para resolverem na aula da disciplina Estudo Acompanhado, com o 

intuito de consolidá-los, e com a sistematização das duas aulas através do registo do 

sumário e a sua transcrição para o caderno diário.  

 

4.4.1.6.  Análise reflexiva das Aulas n
os 

7 e 8 – dia 28 de Outubro de 2012 

 

Pontos fortes: As aulas foram desenvolvidas através de um jogo gramatical com 

a finalidade de rever e avaliar os conhecimentos dos alunos sobre alguns conteúdos 

gramaticais já estudados. No decorrer desta atividade os alunos mostraram-se sempre 

muito atentos, participativos, com espírito competitivo (entre os grupos) e cooperativo 

(dentro do grupo). Com esta atividade conseguimos identificar as dificuldades e as 

dúvidas dos alunos, podendo numa próxima aula poder trabalhá-las de modo a eliminá-

las.  
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Pontos fracos: Nestas duas aulas, o aspeto que nos dificultou o desenvolvimento 

do nosso trabalho e o decorrer das mesmas foi o controlo da turma, uma vez que este 

tipo de atividades torna os alunos mais entusiasmados e eufóricos. 

Conclusão geral: Esta atividade atingiu todos os objetivos previamente 

enunciados, uma vez que foi-nos possível perceber que os alunos estiveram bastante 

entusiasmados ao longo da mesma, assim como permitiu-nos identificar as dificuldades 

dos alunos relativamente aos conteúdos abordados, podendo ser trabalhadas 

posteriormente e eliminadas.  

 

4.4.2- Ciências da Natureza – 5º Ano de Escolaridade 

Nas aulas de responsabilização de Ciências da Natureza, que ocorreram nos dias 

25 (90 minutos) e 27 (45 minutos) de Outubro; 3 (45 minutos), 8 (90 minutos), 10 (45 

minutos) e 15 (90 minutos) de Novembro, abordámos o subtema Locomoção dos 

animais no ar, na água e no solo e a alimentação dos animais, enquadrado na 

“Diversidade de animais e suas interações com o meio”. Nesta disciplina foi-nos 

permitido, numa das nossas aulas de responsabilização, a realização de um teste 

contemplando uma função da avaliação, ou seja, a avaliação sumativa. 

De acordo com o horário da turma N do 5º ano, as aulas realizaram-se à terça-

feira, entre as 8:15 e as 9:45, e à quinta-feira, entre as 11:45 e 12:30. 

Elaboramos as nossas planificações com base nas orientações do programa e no 

plano anual do 5º ano cedido pelo professor cooperante. Em cada planificação 

explicitámos os conteúdos, as competências específicas, os objetivos específicos, a 

avaliação aplicada, os pré-requisitos dos alunos necessários para o estudo do tema, o 

nível de formulação inicial, o nível de formulação desejado, o tipo de agrupamento e o 

número de elementos, os tipos de interdependência, os tipos de papéis utilizados, os 

critérios de formação de grupos (no caso de os alunos trabalharem em grupos), os 

métodos, as estratégias escolhidas e os recursos/materiais necessários para a aula.  

As planificações nesta disciplina têm esta estrutura, uma vez que na abordagem 

dos conteúdos utilizamos a perspetiva construtivista, na qual o aluno é o centro da aula 

encarado como um aprendiz ativo e com conhecimentos prévios. Portanto, sentimos 

necessidade de incluir na planificação os pré-requisitos e os níveis de formulação, isto é, 
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o nível em que os alunos se encontram e o nível que se pretende que alcancem. Além 

disso, utilizamos estratégias de aprendizagem cooperativa e para poder explicá-la 

tivemos de incluir também alguns aspetos na planificação, como o tipo de agrupamento 

e o número de elementos, os tipos de interdependência, os tipos de papéis utilizados e os 

critérios de formação de grupos.  

Para guiar tanto o nosso trabalho como o dos alunos, utilizámos o manual 

escolar adotado na escola: Páginas da Terra 5, da Porto Editora.  

 

4.4.2.1. Planificação da aula n
º 
5 – dia 10 de Novembro de 2012 

 

A finalidade desta aula consiste na revisão de vários conteúdos abordados nas 

aulas anteriores, nomeadamente, “onde existe vida?”, a Biosfera, a variedade de formas 

e revestimento do corpo e a locomoção dos animais (no ar, na água e no solo).  

Como base do nosso trabalho temos a perspetiva construtivista, acreditando que 

o aluno não é uma mente em branco, uma vez que antes do estudo de um novo conteúdo 

ele já possui ideias, pré-requisitos e o professor tem a obrigação de ter em conta esses 

pré-requisitos para desenvolver as suas aulas, proporcionando-lhes aprendizagens 

significativas. De acordo com Pelizzari, Kriegl, Baron, Finck & Dorocinski (2002, p.37) 

“a aprendizagem é muito mais significativa à medida que o novo conteúdo é 

incorporado nas estruturas de conhecimento de um aluno e adquire significado para ele 

a partir da relação com o seu conhecimento prévio”.  

Deste modo, as nossas planificações valorizavam os conhecimentos prévios dos 

alunos, incorporando-os de acordo com os conteúdos a lecionar, assim como o nível de 

formulação inicial e o nível de formulação desejado. Os pré-requisitos dos alunos 

consistem em reconhecer a existência de semelhanças e diferenças entre os seres vivos e 

a necessidade da sua classificação, observar a multiplicidade de formas, características e 

transformações que ocorrem nos seres vivos e analisar criticamente algumas 

manifestações de intervenção humana no Meio e adotar um comportamento de 

recuperação do equilíbrio ecológico. Quanto ao nível de formulação inicial dos alunos, 

tem-se o conhecimento de que a maioria da turma desconhecia a diversidade de formas 

e revestimento dos animais, não relacionava a forma e o revestimento dos vários tipos 

de animais com o meio ambiente, bem como desconhecia os diferentes tipos de 
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locomoção dos diferentes meios, chegando a confundir o modo de locomoção de alguns 

animais. No entanto, o nível de formulação desejado, ou seja, que se pretendia que 

atingissem, baseava-se na verificação e assimilação, por parte dos alunos, da existência 

das várias formas, revestimentos e tipos de locomoção dos animais, relacionando isto 

com o seu meio ambiente, na identificação das adaptações adquiridas pelos animais, na 

compreensão da importância do revestimento para a sua sobrevivência e, ainda, no 

desenvolvimento de atitudes responsáveis face à proteção dos animais.  

Para desenvolver a aula, de apenas 45 minutos, optamos por utilizar o jogo, 

denominado por “jogo da ciência”, como estratégia, a fim de desenvolver competências 

específicas cognitivas, sociais e procedimentais e determinados objetivos.  

As competências específicas cognitivas que visa desenvolver são: compreender a 

diversidade de ambientes e de seres vivos existentes na biosfera e das relações entre 

estes e o meio; desenvolver o conhecimento da diversidade de formas e revestimentos 

de animais; ser capaz de relacionar a forma e o revestimento dos vários tipos de animais 

com o seu ambiente; desenvolver o conhecimento da diversidade dos tipos de 

locomoção dos animais; compreender o papel dos músculos e dos ossos na locomoção; 

relacionar os tipos de locomoção com as características dos órgãos locomotores; 

desenvolver atitudes responsáveis face à proteção da natureza, usar vocabulário 

específico da disciplina e, por último, procurar utilizar metodologia investigativa.  

Como competências sociais pretendíamos que os alunos aprendessem a esperar 

pela sua vez para partilhar a sua opinião, a respeitar o ponto de vista do outro, a 

partilhar ideias e materiais, a ouvir atentamente, a cooperar e a desenvolver atitudes 

científicas.  

No que diz respeito às competências específicas procedimentais expectávamos 

que os alunos realizassem as tarefas propostas de forma autónoma e que explicitassem, 

em grande grupo, as suas ideias, os seus resultados sem grandes dificuldades ou receios 

e utilizando o vocabulário adequado.  

Para guiar o trabalho do professor e dos alunos, determinamos os objetivos a 

serem atingidos até ao final do estudo deste conteúdo, especificamente, identificar os 

diferentes ambientes, as relações entre a diversidade de seres vivos, os seus 

comportamentos, utilizar critérios de classificação de seres vivos, explicar a importância 

dos músculos no movimento, identificar órgãos responsáveis pela locomoção no ar, na 

água e no solo, referir as adaptações dos animais para a locomoção nos diferentes 
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meios, aplicar o conhecimento a novas situações, sensibilizar os alunos para a ciência e 

desenvolver atitudes de autoestima, respeito e regras de convivência.  

A aula foi iniciada com a realização de um resumo elaborado pelos alunos, 

oralmente, dos assuntos abordados na aula anterior, construindo o sumário e, mais tarde, 

transcrevendo-o para o caderno diário, e com a abertura da lição no mesmo. 

Posteriormente, explicitamos os objetivos da aula a todos os alunos para saberem o que 

se pretendia deles e, de seguida, formamos os grupos, distribuindo papéis com seis 

cores diferentes (vermelho, amarelo, verde, azul, rosa e laranja) em que os alunos com a 

mesma cor agrupavam-se, formando-se três grupos de quatro elementos e três grupos de 

cinco elementos. O número de papéis de cada cor estabelecia o número de alunos que se 

desejava que cada grupo fosse constituído.  

Dentro de cada grupo criou-se uma interdependência positiva, por outras 

palavras,  

“sensação que se tem de que se está dependente dos outros de 

modo que não se consegue ser bem-sucedido a não ser que eles 

também o sejam e vice-versa; isto é, o trabalho de um beneficia 

com o trabalho de todos” (LOPES & SILVA, 2009).  

 

Esta interdependência positiva está ligada à partilha de recursos, de tarefas e de 

papéis. No grupo cada aluno tem de desempenhar um tipo de papel, sendo neste caso, o 

de intermediário (aluno que coloca as dúvidas, questões e apresenta os resultados), o de 

harmonizador (previne os conflitos), o de encorajador (encorajo os colegas a participar) 

e o de elogiador (mostra apreço pelas contribuições dos colegas). Para que estes papéis 

ficassem bem claros para os alunos, entregamos uns cartões com o tipo de papel e a sua 

descrição e, para que todos desempenhassem os diferentes papéis, estes eram rotativos.  

Por último, distribuímos o material necessário (quatro “queijos” divididos em 

três partes) e descrevemos as regras do jogo e as suas penalizações. Para se ganhar o 

jogo era necessário que o grupo conseguisse completar os quatro “queijos” de quatro 

cores diferentes, respondendo às questões correspondentes a quatro temas distintos. 

Assim sendo, à cor azul correspondia o tema “Onde existe vida?” e a Biosfera, ao verde 

as formas e diversidade de revestimento, ao vermelho a parte introdutória do tema 

Locomoção e a locomoção no ar e ao amarelo a locomoção na água e no solo. 
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Depois da realização do jogo, efetuamos uma avaliação do desempenho dos 

alunos, de cada grupo e do próprio jogo, finalizando com a entrega dos diplomas de 

participação (Super Equipa, Grande Equipa e Boa Equipa).  

 

 

4.4.2.2. Análise reflexiva da aula n
º 
5 – dia 10 de Novembro de 2012 

 

Pontos fortes: Como a aula era de apenas 45 minutos e a sua finalidade era rever 

conteúdos já abordados, consolidando-os, teríamos de escolher uma atividade que nos 

possibilitasse isso, portanto, optamos por realizar um jogo. Esta atividade revelou-se 

muito produtiva e eficaz, pois além de revermos os diversos conteúdos, estimulando e 

motivando os alunos, conseguimos identificar as dificuldades dos mesmos 

relativamente aos conteúdos. Com esta atividade conseguimos, ainda, desenvolver o 

espírito de cooperação entre os alunos.     

Pontos fracos: O único aspeto que se revelou mais difícil no decorrer desta aula 

foi o controlo da turma, pois os alunos encontravam-se muito entusiasmados e 

eufóricos, tornando-se um pouco rebeldes, o que de certo modo é normal devido à 

presença de competição. 

Conclusão geral: Nesta aula conseguimos atingir todos os objetivos previamente 

enunciados, uma vez que foi-nos possível perceber que os alunos estiveram bastante 

entusiasmados ao longo do jogo, assim como permitiu-nos identificar as dificuldades 

dos alunos relativamente aos conteúdos abordados, podendo ser trabalhadas 

posteriormente e eliminadas.  

 

4.4.3- Matemática – 5º Ano de Escolaridade 

As aulas de responsabilização de Matemática realizaram-se em quatro blocos de 

90 minutos: dias 19, 20 e 24 de Janeiro e 2 de Fevereiro. Em consonância com o horário 

da turma N do 5º ano, as aulas decorreram à terça-feira, das 10:05 às 11:35, à quinta-

feira, das 8:15 às 9:45, e à sexta-feira, das 10:05 às 11:35. 
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O AEDC optou por seguir as orientações expressas pelo Ministério da Educação 

relativas ao percurso de aprendizagem A: Números naturais, Sólidos geométricos, 

Figuras no plano, Números racionais não negativos, Representação e interpretação de 

dados, Perímetros, Áreas.  

Elaboramos as nossas planificações com base nas orientações do programa e no 

plano anual do 5º ano cedido pelo professor cooperante. Em cada planificação 

explicitámos o tema matemático, o tópico matemático, o subtópico matemático, as 

capacidades transversais, os conhecimentos prévios, os objetivos gerais de 

aprendizagem, o sumário, a duração prevista, os objetivos específicos, as 

atividades/estratégias, os recursos e o modo de avaliação. 

Para guiar tanto o nosso trabalho como o dos alunos, utilizámos o manual 

escolar adotado na escola: MSI5, da Areal Editores. 

 

 

4.4.3.1. Planificação das aulas n
os

 1 e 2 – dia 19 de Janeiro de 2012 

 

A aula iniciou-se com a revisão dos conteúdos abordados na aula anterior 

através do diálogo com os alunos, construindo o sumário, e com a abertura da lição. 

Em grande grupo, revimos a definição de múltiplos e de divisores de um 

número, com o intuito de conhecer os pré-requisitos dos alunos sobre o tema, chegando 

à conclusão de que a maioria compreendia e representava os números naturais, 

conheciam as operações elementares, realizavam cálculos com os números naturais com 

destreza e reconhecia os múltiplos e os divisores de um número.  

Seguindo-se a este momento, exploramos um PowerPoint, em grande grupo, 

sobre a definição de múltiplos e divisores e as suas características, transcrevendo-as 

para o caderno diário. Tendo estes conceitos relembrados, os alunos realizaram as 

tarefas 1 e 3 do manual (página 52 e 53) e apresentaram a sua resolução oralmente à 

turma, sendo corrigidos.  

Posteriormente, introduzimos um conteúdo novo, os critérios de divisibilidade 

de um número por 2, 3, 4, 5, 9 e 10, analisando as características dos múltiplos de 2, 3, 

4, 5, 9 e 10, presentes no PowerPoint e conduzindo os alunos até chegarem aos 

critérios. Para consolidarem os conceitos e as conclusões a que chegaram, 
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transcreveram-nos para os cadernos diários e resolveram os exercícios nº 2 e nº 6 do 

manual (página 57), compartilhando os resultados à turma e sendo corrigidos oralmente.  

No final da aula definimos os trabalhos de casa e entregamos a cada par de 

alunos o material necessário para a realização de um jogo, designado por “os múltiplos 

e os divisores”, na aula da disciplina de Estudo Acompanhado, uma vez que era 

essencial o encontro dos alunos (pares) para a sua execução. Cada par possuía sete 

tabelas com diversos números, nas quais pedia para eliminarem os múltiplos ou os 

divisores do número apresentado. Ganhava o par que terminasse a tarefa no menor 

período de tempo e corretamente.  

Portanto, a aula incidiu sobre o tema números e operações, o tópico números 

naturais e mais especificamente, sobre os múltiplos, os divisores e os critérios de 

divisibilidade de um número (conteúdos).  

Com a aula planificada deste modo, pretendíamos desenvolver capacidades 

transversais, como resolução de problemas, raciocínio matemático e comunicação 

matemática, assim como, atingir os seguintes objetivos gerais de aprendizagem: 

compreender e ser capaz de usar propriedades dos números naturais e de operar com 

eles, compreender os efeitos das operações sobre os números, desenvolver a destreza de 

cálculo numérico mental e escrito e resolver problemas, raciocinar e comunicar em 

contextos numéricos.  

Contudo, para orientar o professor e os alunos, delimitamos os objetivos 

específicos, nomeadamente, utilizar estratégias de cálculo mental e escrito para as 

operações multiplicação e divisão, usando as suas propriedades; compreender e utilizar 

algoritmos para as duas operações; compreender o conceito de múltiplo e divisor; 

identificar múltiplos e divisores de um número; verificar a relação entre os múltiplos de 

2 e 4 e de 2, 3 e 6; utilizar os critérios de divisibilidade de um número por 2, 3, 4, 5, 9 e 

10; compreender as propriedades e regras das operações e usá-las no cálculo; resolver 

problemas que envolvam os conteúdos abordados; praticar estratégias de resolução de 

problemas; explicar e justificar os processos, resultados e ideias matemáticos e exprimir 

ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito, usando a notação, simbologia e 

vocabulário próprios.  
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4.4.3.2. Análise reflexiva das aulas n
os

 1 e 2 – dia 19 de Janeiro de 2012 

 

Pontos fortes: Para o desenvolvimento dos novos conteúdos partimos sempre 

dos conhecimentos prévios dos alunos, tentando criar ligações entre as informações 

dadas, e procuramos escolher estratégias que captasse o interesse e a atenção dos 

mesmos, envolvendo-os nas aprendizagens. Para tal, utilizamos o PowerPoint, que 

auxiliou a apresentação dos conteúdos. Durante as aulas, os conteúdos não foram 

simplesmente transmitidos, pois procuramos conduzir os alunos, questionando-os, até 

chegarem à definição dos conceitos e às respetivas regras. Como forma de completar os 

trabalhos de casa e de consolidar os conteúdos estudados nas aulas, entregamos-lhes um 

jogo, entusiasmando-os bastante.  

Pontos fracos: No desenvolvimento das aulas deparámo-nos com momentos 

mortos durante a realização dos exercícios, pois alguns alunos terminavam mais cedo 

que outros sendo obrigados a esperar para podermos prosseguir, tornando-se um ponto 

fraco das aulas.  

Conclusão geral: No final das aulas, concluímos que os objetivos anteriormente 

enunciados foram atingidos, uma vez que foi-nos possível perceber que os alunos 

estiveram bastante interessados ao longo das atividades e demonstraram ter apreendido 

e consolidado os conhecimentos. 

 

4.4.3.3. Planificação das aulas n
os

 3 e 4 – dia 20 de Janeiro de 2012 

 

A aula iniciou-se com a verificação da realização dos trabalhos de casa, através 

da grelha de observação de atitudes e com a colaboração dos alunos. Como foi 

solicitado, a turma elaborou oralmente um resumo de todos os assuntos abordados na 

aula anterior, construindo o sumário, e, de seguida, abriu a lição.  

Concluindo o procedimento comum, alguns alunos, escolhidos aleatoriamente, 

apresentaram uma resolução dos trabalhos de casa no quadro da sala de aula, enquanto 

os restantes alunos apresentavam as suas dúvidas e dificuldades na sua realização, aos 

quais nos dirigimos individualmente para esclarecê-los e, finalmente, analisamos e 

corrigimos, quando necessário, as resoluções apresentadas.   
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As aulas debruçaram-se sobre o tema matemático “Números e Operações”, 

tendo como tópico os números naturais e, especificamente, os subtópicos múltiplos e 

divisores, critérios de divisibilidade, números primos e números compostos. Para 

trabalhar estes conteúdos, escolhemos atividades e estratégias que permitissem 

desenvolver capacidades transversais, tais como, a resolução de problemas, o raciocínio 

matemático e a comunicação matemática. 

Antes de iniciar a realização das atividades previstas, explicitamos os objetivos 

para estas duas aulas, em particular, utilizar estratégias de cálculo mental e escrito para 

as operações multiplicação e divisão, usando as suas propriedades; compreender e 

utilizar algoritmos para as duas operações; compreender o conceito de múltiplo e de 

divisor; identificar múltiplos e divisores de um número; utilizar os critérios de 

divisibilidade de um número por 2, 3, 4, 5, 9 e 10; identificar e dar exemplos de 

números primos; distinguir números primos de números compostos; verificar se um 

número é primo ou composto; compreender as propriedades e regras das operações e 

usá-las no cálculo, resolver problemas que envolvam os conteúdos abordados, praticar 

estratégias de resolução de problemas; explicar e justificar os processos, resultados e 

ideias matemáticos e exprimir ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito, 

usando a notação, simbologia e vocabulário próprios.  

Como motivação inicial, os alunos resolveram alguns exercícios lúdicos e 

interativos, em grande grupo, presentes numa página web, revendo os conteúdos já 

abordados. 

Para introduzir o novo conteúdo, distribuímos uma ficha de trabalho com o 

Crivo de Eratóstenes, para explorarem individualmente e para descobrirem os números 

primos e as suas características. Tendo a atividade resolvida, exploramos em grande 

grupo um PowerPoint que esclarece a noção de número primo e de número composto, 

as suas características e o método utilizado para verificar se um número é primo ou 

composto e, no final, os alunos transcreveram para o caderno diário os aspetos mais 

importantes.  

Com o intuito de consolidarem os novos assuntos, a turma resolveu o exercício 

nº 5 do manual (página 60), apresentando aos colegas uma proposta de resolução, sendo 

corrigido no final. 

Finalizando a aula, definimos os trabalhos de casa. 
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4.4.3.4. Análise reflexiva das aulas n
os

 3 e 4 – dia 20 de Janeiro de 2012 

 

Pontos fortes: Ao iniciarmos as aulas, os alunos realizaram alguns exercícios 

interativos e lúdicos, com o intuito de os estimular para o estudo de novos conteúdos, o 

que se mostrou bastante eficaz. Esta motivação inicial foi muito importante pois 

predispôs os alunos para o desenvolvimento do restante das aulas. Posteriormente, para 

a introdução de um novo conteúdo, identificamos, primeiramente, os conhecimentos 

prévios dos alunos a fim de os podermos interligar com os novos conceitos, visto que os 

alunos só conseguiriam realizar aprendizagens significativas se pudessem efetuar essas 

ligações. Por últimos, as atividades e estratégias revelaram-se muito produtivas e 

eficazes, pois por meio delas conseguimos atingir os objetivos pretendidos.  

Pontos fracos: O ponto fraco que identificamos nestas aulas foi o excesso de 

tempo dado para a realização dos exercícios.  

Conclusão geral: No final das aulas, concluímos que os objetivos anteriormente 

enunciados foram atingidos, uma vez que foi-nos possível perceber que os alunos 

estiveram bastante empenhados e estimulados ao longo das atividades e demonstraram 

ter apreendido e consolidado os conhecimentos. 

 

4.4.3.5. Planificação das aulas n
os

 5 e 6 – dia 24 de Janeiro de 2012 

 

Estas duas aulas debruçaram-se sobre os mesmos conteúdos das aulas anteriores, 

uma vez que se tornaram em pré-requisitos para novas aprendizagens, porém, 

introduzindo um novo conteúdo, a decomposição em fatores primos. Nestas aulas 

pretendíamos desenvolver capacidades transversais como a resolução de problemas, o 

raciocínio matemático e a comunicação matemática, razão pela qual termos escolhido 

determinadas atividades. 

Os objetivos gerais de aprendizagem para estas duas aulas eram os mesmos das 

aulas anteriores, no entanto, os objetivos específicos diferem um pouco, sendo eles, 

utilizar estratégias de cálculo mental e escrito para as operações multiplicação e divisão, 

usando as suas propriedades; compreender e utilizar algoritmos para as duas operações; 

compreender os conceitos múltiplo e divisor; identificar múltiplos e divisores de um 
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número; utilizar os critérios de divisibilidade de um número por 2, 3, 4, 5, 9 e 10; 

decompor um número em fatores primos; compreender as propriedades e regras das 

operações e usá-las no cálculo; resolver problemas que envolvam os conteúdos 

estudados; praticar estratégias de resolução de problemas; explicar e justificar os 

processos, resultados e ideias matemáticos e exprimir ideias e processos matemáticos, 

oralmente e por escrito, usando a notação, simbologia e vocabulário próprios.  

Portanto, iniciamos a aula com o procedimento comum, isto é, com a verificação 

dos trabalhos, a realização do resumo dos assuntos abordados na aula anterior pelos 

alunos, auxiliando a construção do sumário no quadro, transcrito, posteriormente, para o 

caderno diário, e com a abertura da lição.  

No momento seguinte corrigimos as propostas de resolução dos trabalhos de 

casa apresentadas pelos alunos, colmatando as dúvidas que surgiam. Para a turma ter 

um suporte de estudo, distribuímos pelos alunos uma ficha informativa com a 

explicação dos conteúdos abordados na aula anterior e dos que seriam abordados nesta 

aula.   

Iniciando o estudo do novo conteúdo, exploramos um PowerPoint com a 

explicação da decomposição de um número em fatores primos, dos diferentes métodos e 

de algumas curiosidades. A turma transcreveu para o caderno diário apenas os aspetos 

importantes para a realização das atividade seguintes.  

Para os alunos consolidarem o novo conteúdo, escolhemos duas atividades 

diferentes, a primeira correspondendo à resolução, em grande grupo, de alguns 

problemas presentes no PowerPoint e a realização de um jogo e a segunda à realização 

de um jogo. Terminando a primeira atividade, preparamos a turma e a sala de aula para 

a realização da segunda. Deste modo, organizamos a turma por seis grupos de quatro 

elementos e um grupo de cinco elementos, distribuímos os grupos pela sala e 

distribuímos o material necessário por cada grupo.  

A finalidade do jogo era praticar a decomposição de um número em fatores 

primos. Cada participante tinha um marcador para indicar a sua posição no tabuleiro, no 

qual já estavam colocados aleatoriamente os números primos. Em seguida, escolhia uma 

peça retangular com um número composto de acordo com o seu grau de dificuldade 

(amarelos (fácil), azuis (médio) e vermelhos (difícil)) e colocava-o sobre o cartão para 

os cálculos. O jogo iniciou-se com o lançamento do dado, em que o jogador percorre 

tantas casas quantas as que forem indicadas na face superior do dado, em qualquer 
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direção do tabuleiro. O primeiro jogador escolhia o caminho mais favorável no 

tabuleiro, de forma a não desperdiçar a sua vez, e verificava se o número que sorteou do 

tabuleiro podia ou não dividir o número do seu cartão de cálculos. Se desse, colocava o 

número primo sorteado do tabuleiro sobre o cartão de cálculos, fazendo a divisão, e 

passava a vez para o outro jogador. Caso o número sorteado do tabuleiro não desse para 

dividir o número composto o jogador passava, automaticamente, a sua vez para outro 

jogador. Ganha o jogo, aquele que conseguir decompor o número composto primeiro e 

corretamente.  

Finalizando a aula, definimos os trabalhos de casa. 

 

 

4.4.3.6. Análise reflexiva das aulas n
os

 5 e 6 – dia 24 de Janeiro de 2012 

 

Pontos fortes: Para auxiliar a apresentação do novo conteúdo e para chamar a 

atenção dos alunos, utilizamos o PowerPoint, uma ferramenta muito útil, pois os alunos 

podem ver e ouvir o que se pretende transmitir. O encadeamento da aula foi bom, 

aumentando progressivamente o grau de dificuldade das atividades propostas. A 

atividade final de consolidação do conteúdo consistiu na realização de um jogo. Esta 

atividade teve um efeito muito bom nos alunos, pois estes mostraram-se muito 

interessados e empenhados em realizá-la, o que não se verificava numa aula apenas 

expositiva. Além disso, permitiu-nos identificar as dificuldades dos alunos de modo a 

serem trabalhadas e colmatadas numa próxima aula. 

Pontos fracos: Nestas duas aulas consideramos como um ponto fraco o tempo 

gasto na organização da sala e da turma para a realização do jogo, assim como, a 

dificuldade de dar assistência a todos os grupos e o controlo da turma. 

Conclusão geral: No final das aulas, concluímos que os objetivos anteriormente 

enunciados foram atingidos, uma vez que foi-nos possível perceber que os alunos 

estiveram bastante empenhados e estimulados ao longo das atividades e demonstraram 

ter apreendido e consolidado os conhecimentos.  
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  4.4.4- História e Geografia de Portugal – 5º Ano de Escolaridade 

 

As aulas de responsabilização de HGP decorreram nos dias 30 de Janeiro; 9, 13, 

16, 23 e 27 de Fevereiro, alternadamente em blocos de 90 e 45 minutos. Nesta 

disciplina foi-nos permitido, numa das nossas aulas de responsabilização, a realização 

de um teste, contemplando uma função da avaliação, ou seja, a avaliação sumativa.  

Segundo o horário do 5º E, as aulas foram à segunda-feira, entre as 15:00 e as 

16:30, e à quinta-feira, entre as 14:05 e as 14:50. 

As planificações das aulas foram realizadas segundo as orientações do programa 

da disciplina, aprovado em 1991, e da planificação anual para o 5º ano cedida pela 

professora cooperante. Em cada planificação explicitámos a unidade temática, a 

subunidade, o sumário, as questões orientadoras, os conteúdos, os objetivos específicos, 

os conceitos, as estratégias, as atividades, os recursos e a avaliação a utilizar. 

Como guia orientador de todo o trabalho utilizamos o manual adotado na escola: 

História e Geografia de Portugal Cinco, da Areal Editores. 

 

4.4.4.1. Planificação da aula nº6 – dia 16 de Fevereiro de 2012 

 

A aula iniciou-se com o resumo, elaborado pelos alunos, dos assuntos abordados 

na aula anterior, auxiliando a construção do sumário no quadro. De seguida, 

transcreveram-no para o caderno diário e abriram a lição.  

O tema da aula era a geografia de Portugal, nomeadamente, os traços 

morfológicos, os principais rios, o clima e a vegetação natural (conteúdos). Para orientar 

todo o trabalho tínhamos as seguintes questões orientadoras: quais são as principais 

características do relevo no Norte e no Sul de Portugal?; quais são os principais rios de 

Portugal?; o clima é igual em todas as regiões de Portugal? e será que o clima influencia 

a distribuição de algumas espécies arbóreas em Portugal?.  

No início da aula os alunos, de forma aleatória, resolveram alguns exercícios 

lúdicos e interativos, presentes nos arquivos BRIP da Raiz Editora sobre os conteúdos 

abordados na aula anterior e consolidados nesta. Estes exercícios consistiam em 

exercícios de ligação, de verdadeiro ou falso, de escolha múltipla e de completar frases 

ou textos e a escolha desta estratégia teve como objetivo motivar e estimular os alunos 

para o estudo deste tema.  
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De seguida, a turma resolveu a pares os exercícios do manual (página 80), 

apresentando os seus resultados aleatoriamente e corrigindo em grande grupo.  

No final da aula definimos os trabalhos a serem realizados em casa.  

Com o desenvolvimento destas atividade pretendíamos que os alunos atingissem 

determinados objetivos específicos, especificamente, identificar os principais contrastes 

do relevo de Portugal Continental, os principais rios, relacionar o caudal dos rios com a 

estação do ano, referir as funcionalidades dos rios no século XIII, identificar a 

diversidade da costa portuguesa, caracterizar as três regiões climáticas de Portugal 

Continental, relacionar a distribuição no espaço de algumas espécies arbóreas com as 

características climáticas dessas áreas, interpretar gráficos e selecionar a informação, 

interpretar, completar e descrever mapas, interpretar questões e responder por escrito, 

utilizando corretamente o vocabulário específico e sensibilizar para o significado da 

Independência de Portugal.  

 

4.4.4.2. Análise reflexiva da aula nº6 – dia 16 de Fevereiro de 2012 

 

Pontos fortes: Nesta aula pretendíamos consolidar os conteúdos abordados na 

aula anterior, o que foi conseguido através da realização de exercícios. A realização de 

exercícios lúdicos e interativos no início da aula foram um aspeto importante para o seu 

desenvolvimento, servindo de motivação para o estudo do tema. Durante a realização 

dos exercícios pudemos identificar as dificuldades e os conceitos mal compreendidos 

pelos alunos, esclarecendo-os de imediato.  

Pontos fracos: O ponto fraco que identificamos nesta aula foi o excesso de 

tempo dado para a realização dos exercícios. 

Conclusão geral: Depois de refletirmos sobre a aula, concluímos que os 

objetivos anteriormente enunciados foram atingidos, uma vez que foi-nos possível 

perceber que os alunos estiveram bastante empenhados e estimulados ao longo das 

atividades e demonstraram ter apreendido e consolidado os conhecimentos. 
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4.4.4.3. Planificação da aula nº7 – dia 23 de Fevereiro de 2012 

 

Na aula número 7 foram abordados os conteúdos: a ocupação muçulmana, 

cristãos e muçulmanos no período da Reconquista, a herança muçulmana, D. Afonso 

Henriques e a luta da independência, a busca da autonomia, a conquista da linha do tejo, 

o reconhecimento do reino, o tratado de Alcanises, a dimensão e as fronteiras de 

Portugal, os traços morfológicos, os principais rios, o clima e a vegetação natural. 

Como a aula tem apenas a duração de 45 minutos, optamos por realizar um jogo 

para rever os conteúdos abordados até a esta aula, uma vez que as fichas de avaliação 

sumativa contemplam todos os temas estudados.  

A aula iniciou-se com o resumo da aula anterior realizado pelos alunos, a 

construção do sumário, a transcrição do mesmo para o caderno diário e com a abertura 

da lição.  

De seguida, alguns alunos, solicitados aleatoriamente, apresentaram uma 

proposta de correção dos trabalhos de casa, que, em grande grupo, foram corrigidos.  

Para a realização do jogo foi necessário organizar a turma em três grupos com 

quatro elementos e três grupos de cinco elementos, dispersando-os pela sala. Depois da 

distribuição do material necessário a cada grupo, explicamos as regras do jogo a fim de 

criar um bom ambiente na sala e um bom desenrolar do jogo, prevenindo conflitos. O 

jogo realizado nesta aula, intitulado por “História e Geografia de Portugal”, foi o 

mesmo realizado na aula de Ciências da Natureza, portanto as regras eram as mesmas.  

Assim, cada grupo lançava, na sua vez, um dado com as cores dos quatro 

“queijos” e, consoante a cor que saísse, o grupo respondia à questão do tema 

correspondente. A cada cor correspondia uma questão de um determinado tema (azul – 

Os Muçulmanos; verde – A formação de Portugal e a fixação das sua fronteiras; 

vermelho – O relevo e a costa de Portugal; amarelo – O clima e a vegetação de 

Portugal). Se o grupo acertasse na resposta, colocava uma parte do “queijo” da cor da 

questão numa das bases. No final de cada questão, o grupo rodava os tipos de papéis, 

para que todos os alunos desempenhassem os diferentes papéis e adquirissem as 

competências de cada papel. Ganha o jogo o grupo que tiver os 4 queijos completos. 

No final do jogo, avaliamos o desempenho dos grupos, o nível do conhecimento 

e o seu comportamento. Por último, definimos os trabalhos de casa.  
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Com esta aula ambicionávamos que os alunos atingissem os seguintes objetivos 

específicos: reconhecer mudanças operadas na Península Ibérica com a permanência dos 

Muçulmanos, através do reconhecimento de testemunhos; a possibilidade de 

coexistência, no mesmo espaço, de povos com culturas diferentes; conhecer 

acontecimentos que produziram mudanças significativas no território do condado 

Portucalense e do reino de Portugal; reconhecer a importância de ações individuais e 

coletivas que possibilitaram a formação e independência de Portugal; identificar os reis 

que permitiram a determinação das fronteiras; referir em que reinado se reconquistou o 

Algarve; identificar o tratado que permitiu definir e fixar as fronteiras com o reino de 

Leão e Castela, o rei que assinou o tratado com o rei de Leão e Castela, os principais 

contrastes de relevo de Portugal Continental, os principais rios de Portugal; relacionar o 

caudal dos rios com a estação do ano; referir as funcionalidades dos rios no séc. XIII; 

identificar a diversidade da costa portuguesa; caracterizar as três regiões climáticas de 

Portugal Continental; relacionar a distribuição no espaço de algumas espécies arbóreas 

com as características climáticas dessas áreas; interpretar gráficos e selecionar a 

informação; interpretar, completar e descrever mapas e interpretar questões e responder 

por escrito, utilizando corretamente o vocabulário específico. 

 

4.4.4.4. Análise reflexiva da aula nº7 – dia 23 de Fevereiro de 2012 

 

Pontos fortes: O ponto forte desta aula foi a realização de um jogo para rever os 

conteúdos já abordados, visto que esta atividade permitiu-nos motivar os alunos para o 

desenvolvimento dos diferentes temas, mostrando-se empenhados, participativos e 

entusiasmados no decorrer da mesma, desenvolver a cooperação entre os alunos, 

estimular a participação de alunos mais tímidos e identificar as dificuldades dos alunos 

relativamente aos conteúdos para, numa próxima aula, podermos trabalhá-las e eliminá-

las.  

Pontos fracos: O ponto fraco identificado nesta aula foi o tempo gasto na 

organização da turma e da sala para a realização do jogo.  

Conclusão geral: No final da aula refletimos sobre a mesma e concluímos que os 

objetivos anteriormente enunciados foram atingidos, uma vez que os alunos mostraram-
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se participativos, empenhados e entusiasmados ao longo das atividades e demonstraram 

ter apreendido e consolidado os conhecimentos. 

 

4.4.4.5. Planificação das aulas n
os

 8 e 9 – dia 27 de Fevereiro de 2012 

 

O tema das aulas foi o aproveitamento dos recursos e atividades económicas, 

tendo, portanto, as seguintes questões orientadoras de todo o trabalho: que atividades 

económicas surgiram no séc. XIII?; que relação estabelece as atividades económicas e 

os recursos naturais existentes?  e quais são os produtos provenientes de cada atividade 

económica?.  

Deste modo, os objetivos desta aula foram: identificar as atividades que se 

desenvolvem no século XIII; relacionar as atividades económicas com os recursos 

naturais; referir produtos provenientes das atividades económicas; interpretar, completar 

e responder por escrito, utilizando corretamente o vocabulário específico e sensibilizar 

para o significado da independência de Portugal.  

Iniciamos a aula com o procedimento comum, ou seja, com a verificação das 

presenças, do material necessário para a aula e da realização dos trabalhos de casa e 

com a construção do sumário, através de um resumo, elaborado pela turma, dos 

assuntos abordados na aula anterior. Os alunos solicitados, aleatoriamente, apresentaram 

uma proposta de resolução dos exercícios pedidos e, em grande grupo, os mesmos 

foram corrigidos.  

Para estimular e motivar os alunos para as novas aprendizagens, estes viram um 

pequeno vídeo presente nos arquivos BRIP da Raiz Editora. Através de uma discussão 

em grande grupo, podemos conhecer os conhecimentos prévios dos alunos, de forma a 

partir deles para o estudo efetivo do tema, explorando um PowerPoint com a explicação 

de todos os conteúdos.  

Como consolidação dos conteúdos, a turma, em grande grupo, realizou alguns 

exercícios lúdicos e interativos, presentes igualmente nos arquivos BRIP da Raiz 

Editora, sobre o tema em estudo. Estes exercícios consistiam em exercícios de ligação, 

de verdadeiro ou falso, de escolha múltipla e de completar frases ou textos.  

No final da aula, definimos o trabalho de casa.  
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4.4.4.6. Análise reflexiva das aulas n
os

 8 e 9 – dia 27 de Fevereiro de 2012 

 

Pontos fortes: Nestas aulas os alunos realizaram alguns exercícios lúdicos e 

interativos para consolidarem os conteúdos estudados, o que estimulou bastante os 

alunos. Para explorarmos os conteúdos utilizamos o PowerPoint, onde aos alunos 

visualizaram representações dos mesmos, facilitando assim a sua compreensão. O 

encadeamento das aulas foi bom, sem grandes perdas de tempo e com uma evolução 

favorável. Estes foram os aspetos fortes da aula. 

Pontos fracos: O ponto fraco destas aulas foi o controlo da turma, pois os alunos 

encontravam-se bastante irrequietos e conversadores.  

Conclusão geral: Depois de refletirmos sobre a aula, concluímos que os 

objetivos anteriormente enunciados foram atingidos, uma vez que foi-nos possível 

perceber que os alunos estiveram bastante empenhados e estimulados ao longo das 

atividades e demonstraram ter apreendido e consolidado os conhecimentos. 
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4.5- Reflexão geral sobre as aulas de responsabilização 

 Antes de iniciarmos as aulas de responsabilização, tivemos um período de 

observação nas quatro áreas temáticas deveras útil, pois permitiu-nos conhecer os 

alunos; o método utilizado pelos professores cooperantes, adequando a nossa prática 

letiva, e contactar com metodologias de ensino diversificadas, o que facilitou bastante o 

trabalho durante a realização das aulas e a interação com os alunos.  

 A organização das aulas das quatro áreas curriculares disciplinares foi 

estabelecida através da elaboração de planificações minuciosamente pensadas e 

elaboradas, entregues atempadamente e com uma estrutura específica para cada área. 

Nas planificações podemos encontrar aspetos em comum, nomeadamente, a descrição 

dos conteúdos, dos objetivos específicos, das estratégias/atividades/recursos e da 

avaliação. Para cada aula selecionamos os conteúdos mais relevantes para o estudo dos 

temas, estabelecendo relações com os interesses dos alunos e distribuindo-os em função 

do tempo disponível, e os objetivos mais adequados para indicar a direção da mudança
19

 

que pretendíamos que alcançassem a curto prazo.  

 A grande maioria dos alunos vai para a escola sem qualquer motivação, 

desvalorizando a importância da escola e do conhecimento. Perante a situação, cabe aos 

professores a tarefa de despertar nos alunos o desejo de aprender e a vontade de estudar, 

motivando-os através de diversos meios, pois “a motivação facilita o sucesso” 

(ESTANQUEIRO, 2010, p.11).  

 Deste modo, procuramos escolher estratégias e atividades para desenvolver os 

temas que motivassem e estimulassem os alunos para o seu estudo. Respeitando as 

diferenças e as aptidões dos alunos, diversificamos as metodologias de ensino, as 

estratégias e as atividades utilizadas, procurando sermos inovadores e criativos, e, por 

isso, optamos por utilizar o jogo, entre outras atividades lúdicas. 

 Ao nível das atividades, procuramos estabelecer um equilíbrio para não serem 

nem demasiado exigentes nem demasiado fáceis, uma vez que as tarefas muito 

exigentes, por vezes, são dificilmente realizáveis com sucesso e ameaçam a autoestima, 

                                                           
19

 Para Arends (1995, p.54) “os objectivos da instrução consistem em afirmações que descrevem 

a direcção da mudança que o professor pretende promover nos estudantes”. 
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e as tarefas muito fáceis tendem a ser aborrecidas e pouco cativantes. Portanto, tentamos 

dosear a dificuldade e o ritmo de trabalho, propondo atividades estimulantes e que 

estivessem, simultaneamente, ao alcance dos alunos e colocassem à prova as suas 

capacidades.  

 Ao longo das aulas também foram propostas atividades que desenvolvessem a 

cooperação, através de trabalhos realizados em grupos com diferentes competências e 

diferentes estilos de aprendizagem. Com estes trabalhos os alunos aprendem a respeitar 

os outros, a resolver conflitos, tratando-se como companheiros e ajudando-se 

mutuamente, o que demonstra a nossa preocupação em formar alunos integralmente, 

tanto com a formação intelectual como com a formação pessoal e social dos alunos.  

 A sociedade é cada vez mais competitiva e, quando desempenhamos um papel 

nela, não sabemos lidar com esse fator. Procurando combater esta situação, decidimos 

colocar alguma competitividade nas turmas, aplicando o jogo, a fim de lhes permitir 

desenvolver as competências necessárias. Como Estanqueiro (2010, p.19) afirma “a 

competição pode funcionar como estímulo, na medida em que satisfaz o desejo de auto-

afirmação e o desejo de ser superior aos outros em algum aspecto”. Contudo, a 

competição tem de ser moderada.  

 Quanto aos recursos utilizados nas atividades, maioritariamente construídos por 

nós, consideramos que foram adequados, muito bem aproveitados e apresentados com 

rigor científico e com qualidade técnica e pedagógica.  

 Para prolongar a aprendizagem e para aumentar o tempo disponível para a 

instrução na escola, foram elaborados materiais e propostas tarefas cuja realização se 

dava fora das aulas, mais especificamente em casa ou nas aulas da disciplina de Estudo 

Acompanhado. Ao definirmos os trabalhos de casa explicamos o que deveriam fazer, 

estudar e como apresentar, mostrando preocupação com os mesmos, pois se não os 

valorizarmos, os alunos também não o farão. Quando escolhemos as atividades a serem 

realizadas fora da aula consideramos a opinião de Arends (1995) que aponta que os 

alunos têm de conseguir realizar estes trabalhos com sucesso, com a finalidade de 

praticar ou de preparar o conteúdo da aula seguinte, não envolvendo a continuação da 

instrução, e que se deve dar sempre um feedback sobre os trabalhos.  

 As planificações das aulas das disciplinas Português e Ciências da Natureza 

incluem ainda as competências específicas, ou seja, a capacidade de mobilizar 

determinados conhecimentos e habilidades adquiridos para a realização de uma dada 
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atividade, tarefa ou função. No entanto, as restantes planificações já não as incluem, 

dado que as aulas de responsabilização das disciplinas Matemática e HGP foram 

lecionadas após a entrada em vigor do despacho nº17169/2011, eliminando o 

documento CNEB, que continha as competências essenciais.   

 Em todas as aulas tivemos o cuidado de apresentar os conteúdos que seriam 

abordados; de explicitar os objetivos de cada aula, permitindo aos alunos saberem o que 

se esperava deles e organizar o seu estudo; e de articular todas as atividades ao longo da 

aula, variando o grau de dificuldade e o tipo de atividade e impondo um ritmo 

adequado. Para preparar os alunos para a aula, optamos por pedir, umas vezes a um 

aluno, escolhido aleatoriamente, outras vezes à turma, uma breve revisão da aula 

anterior, que auxiliava a construção do sumário e ajudava os alunos a concentrarem-se 

naquela aula e naquela disciplina, pois possivelmente mudaram de sala e/ou de 

disciplina.  

 Os cuidados estenderam-se, ainda, ao nível da comunicação oral, como dialogar 

com clareza, assegurando a compreensão do conteúdo da mensagem; com segurança, 

mostrando que sabíamos o que ensinávamos; e com entusiasmo, visto que se um 

professor gosta de ensinar, despertará, mais facilmente, o gosto de aprender 

(ESTANQUEIRO, 2010). Utilizamos uma linguagem rigorosa, tecnicamente adequada 

à matéria e acessível aos alunos.  

 O discurso foi sempre preparado e analisado previamente, através da seleção, da 

organização dos conteúdos da mensagem e da criação de relações entre os conteúdos e 

os conhecimentos e interesses dos alunos, com o intuito de criarem ligações entre os 

novos conhecimentos e as aprendizagens anteriores, dando origem a aprendizagens 

significativas.  

 

“Uma exposição organizada (com princípio, meio e fim), além de 

facilitar a escuta activa e a compreensão dos conteúdos 

transmitidos, permite ao aluno participar melhor nas aulas e tomar 

apontamentos” (ESTANQUEIRO, 2010, p.35).  

 

 Para motivar os alunos e reforçar a mensagem utilizamos recursos multimédia, 

especificamente, o PowerPoint. Tal como afirma Estanqueiro (2010, p.37), “qualquer 

pessoa aprende melhor aquilo que escuta e vê, ao mesmo tempo”.   
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 Nas aulas criamos um ambiente de respeito, de cumplicidade e de compreensão, 

de forma a possibilitar uma boa comunicação, a partilha de ideias e a participação de 

todos os alunos, mesmos dos mais tímidos e receosos. Incentivamos sempre a 

participação dos alunos na exploração dos conteúdos, dos materiais e para resolver 

conflitos. Como consequência, os alunos sentiam-se à vontade para colocar questões e 

para esclarecer dúvidas. Ao questionarmos os alunos, pretendíamos estimular a 

curiosidade e o interesse, assim como, verificar o grau de compreensão da informação 

transmitida, controlar a atenção e detetar os conhecimentos prévios dos alunos. A todas 

as respostas dadas e a todas as atividades realizadas demos um feedback significativo, 

valorizado pelo aluno, eficaz e específico, ou seja, que explique o que está correto e o 

que está incorreto, dando uma sugestão de como ficaria melhor.   

 Um outro cuidado que tivemos foi relativamente à movimentação na sala de 

aula, em que tentamos movimentarmo-nos pela sala durante um discurso ou durante a 

realização das atividades, com o objetivo de não privilegiar apenas alguns alunos, por 

exemplo os da frente e os do meio que geralmente têm mais atenção, mas de distribuir a 

nossa atenção por todos os alunos, dando o devido apoio. 

 Ao nível científico revelámos atualização científico-pedagógica, domínio e 

flexibilidade na abordagem dos diversos conteúdos, tendo sempre feito a distinção entre 

o essencial e o acessório. 

 Contudo, ao longo deste percurso encontramos algumas dificuldades que foram 

sendo superadas com o auxílio de estratégias, de informações fornecidas pelos 

professores cooperantes e pela nossa intuição. Essas dificuldades surgiram ao nível do 

tempo, do espaço disponível, dos métodos de trabalho dos alunos, do controlo da turma 

e da aplicação de estratégias.  

 Um dos recursos mais importante que o professor tem de controlar é o tempo, 

não só na tarefa de decidir quanto tempo deve ser gasto numa matéria, mas também 

como gerir e focalizar o tempo dos alunos nos assuntos da escola (ARENDS, 1995). Ao 

elaborar a planificação, o professor tem de definir o tempo a gastar em cada assunto e 

atividade, o que é extremamente complexo, visto que não sabemos ao certo quanto 

tempo cada aluno precisa para realizar determinada tarefa. Assim como, é difícil 

cumprir o tempo estabelecido, pois muitas vezes podemos encontrar imprevistos, como 

por exemplo, a falta de material, a ocupação de salas específicas necessárias para o 

desenvolvimento da aula (sala de informática, laboratórios, etc.), os alunos encontram 
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bastantes duvidas ocupando o tempo que tínhamos programado fazer uma outra tarefa, 

entre muitos outros. Quando os acontecimentos não dependem apenas de nós é difícil de 

gerir e de controlar.  

 Outra dificuldade encontrada foi o espaço das salas de aula demasiado pequeno 

para o número de alunos de cada turma, o que impossibilitou uma grande variação da 

disposição das mesas. Quando organizamos a turma em grupos, estes ficaram muito 

próximos, com poucos acessos a cada grupo, perdendo-se muito tempo a organizar a 

sala para esses trabalhos e a voltar à posição inicial.  

 Colocando os alunos a trabalhar em grupo, verificamos que os alunos não estão 

habituados a trabalhar desta forma e entendem que podem aproveitar o momento para 

falar de outros assuntos, trabalhando e aplicando-se menos na atividade. Ao nível do 

controlo da turma, esta situação dificultou a nossa tarefa, obrigando-nos a aplicar 

estratégias para controlar os comportamentos dos alunos, como a distribuição de papéis, 

por exemplo, o controlador do tempo, o intermediário, o harmonizador, entre outros. Os 

alunos tendem a ser cada vez mais indisciplinados e a utilização de atividades como 

trabalhos em grupo, como jogos, propiciam uma maior distração, conversa e euforia, o 

que se torna difícil de controlar. Este foi realmente um dos aspetos que mais dificultou o 

nosso desempenho, visto que exigiu uma atenção redobrada a indícios de 

comportamentos desviantes de forma a eliminá-los logo no início, prevenindo 

problemas maiores.  

 Por último, vimos dificultada a aplicação de determinadas estratégias, como 

jogos e métodos de aprendizagem cooperativa, por exemplo, o método Jigsaw, pois 

alguns professores cooperantes não se encontravam muito recetivos a novas ideias. 

Mesmo com alguma resistência, conseguimos aplicá-las e mostrar as suas vantagens. 

 Apesar de termos encontrado algumas dificuldades consideramos que as aulas de 

responsabilização foram bem preparadas e desenvolvidas graças aos conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso, à ajuda dos professores cooperantes e da unidade 

curricular e aos alunos com quem trabalhamos. 
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4.6- Avaliação 

Durante o desenvolvimento da nossa prática educativa fomos avaliando tudo o 

que fazia parte dela, nomeadamente as aprendizagens realizadas pelos alunos, o seu 

comportamento, as nossas condutas, os métodos e atividades utilizados, entre muitos 

outros aspetos inerentes à prática.  

Portanto, para que fosse possível realizar uma avaliação eficaz e correta, 

tivemos, naturalmente, que nos alicerçar em bases teóricas acerca do que é propriamente 

a avaliação no seu geral e em particular as suas especificidades, utilidades e virtudes.  

 

“A auto e heteroavaliação conduzem a uma meta-aprendizagem; a 

avaliação participada introduz os alunos nos mecanismos da 

construção do conhecimento; leva-os a reflectir os passos dados, à 

compreensão das lógicas subjacentes às suas condutas”(KETELE, 

1986, apud CABRAL, 2003, p.3). 

 

A avaliação é uma necessidade e, por isso, uma realidade omnipresente no dia-a-

dia dos cidadãos que assumem papéis e responsabilidades inerentes à própria condição 

de seres humanos e que interagem em projetos e programas de índole sociocultural 

(CABRAL, 2003).  

Muitas vezes, a avaliação no meio escolar é reduzida, erradamente, à avaliação 

dos alunos. No entanto, todos os intervenientes são sujeitos a processos de auto e 

heteroavaliação, pois além de se avaliar a aprendizagem dos alunos, avalia-se as 

competências dos professores, dos funcionários, a estrutura escolar, os órgãos de gestão 

e muito mais. O desempenho que os alunos têm nos testes, as classificações que 

recebem e os julgamentos que os professores fazem das suas potencialidades, produzem 

consequências importantes a longo prazo, tanto para os alunos como para a sociedade, 

demonstrando que avaliar não é uma tarefa meramente técnica mas sim bastante 

complexa e que exige uma grande preparação.  

Segundo Cabral (2003, p.4), “a avaliação é um conjunto de atitudes que 

permitem valorizar as potencialidades de cada um e deve servir para guiar o Homem nas 

suas aprendizagens, ou seja, deverá ser um enriquecimento sistematicamente orientado”. 



133 

 

Para Arends (1995) a avaliação é uma função desempenhada pelo professor com 

o objetivo de recolher informação relevante, necessária e o mais exata possível para 

tomar decisões corretas, através de observações, de conversas (modo informal), de 

testes, de trabalhos (modo formal), entre outros. O autor considera ainda outro tipo de 

avaliação que diz respeito ao processo de fazer julgamentos, atribuir valor e decidir 

sobre esse valor. Por exemplo, um teste poder ter as duas vertentes, uma vez que 

permite recolher informações sobre a quantidade de matéria que os alunos sabem e ao 

colocar um determinado valor na informação que recolheu, ou seja, atribuindo uma 

classificação, uma nota ao teste.  

Avaliar, para Ferreira (2007) é confrontar um objeto real (referido) com o 

desejado, o pretendido (referente), composto por normas e critérios, do qual resulta um 

valor. 

De acordo com o Despacho Normativo nº 1/2005 “a avaliação, enquanto parte 

integrante do processo de ensino e de aprendizagem, constitui um instrumento regulador 

das aprendizagens, orientador do percurso escolar e certificador das diversas aquisições 

realizadas pelo aluno (…)”. Portanto, a avaliação visa apoiar o processo educativo, 

permitindo reajustar os projetos curriculares de escola e de turma quanto às 

metodologias e recursos adotados, em função das necessidades dos alunos, certificar as 

várias aprendizagens adquiridas pelo aluno no final de cada ciclo, através da avaliação 

sumativa, assim como, contribuir para melhorar a qualidade do sistema educativo.   

O Despacho Normativo nº 1/2005 indica como objeto de avaliação: 

 

“ as aprendizagens e competências definidas no currículo nacional 

para as diversas áreas e disciplinas de cada ciclo, expressas no 

projecto curricular de escola e no projecto curricular de turma, por 

ano de escolaridade” (…) “as aprendizagens de carácter transversal 

e de natureza instrumental, nomeadamente, no âmbito da educação 

para a cidadania, da compreensão e expressão em língua 

portuguesa e da utilização das tecnologias de informação e 

comunicação”. 

 

Analisando estas afirmações podemos concluir que o objetivo da avaliação não é 

apenas o produto, mas, sobretudo, o processo de aprendizagem de cada aluno.  
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Assim sendo, a avaliação das aprendizagens assenta em princípios, como a 

consistência entre os processos de avaliação e as aprendizagens, de acordo com os 

contextos em que ocorrem; a utilização de técnicas e instrumentos de avaliação; a 

primazia da avaliação formativa e a sua articulação com os momentos de avaliação 

sumativa; a valorização da evolução do aluno; a transparência e rigor do processo de 

avaliação, clarificando e explicitando os critérios adotados, e a diversificação dos 

intervenientes no processo de avaliação.  

A estratégia de avaliação não é um fim em si mesmo, mas um meio para atingir 

metas. De acordo com Pacheco (1996, apud FERREIRA, 2007, p.129), o que se 

pretende é elaborar caminhos que representem o processo de avaliação do aluno como 

uma construção progressiva e não como a atribuição de “uma classificação, integrada 

numa escala, equivalendo a uma medida”.  

O processo de avaliação pressupõe três etapas: a recolha de informação, a 

análise dessa informação e a apresentação de um juízo de valor qualitativo ou 

quantitativo, dependendo da função e das finalidades da avaliação (FERREIRA, 2007). 

A estas etapas o autor acrescentou, ainda, uma outra etapa como sendo a primeira, a 

planificação da avaliação. Antes da recolha de informações, o professor precisa decidir 

que informações necessita, de quem, como e para quê (IDEM). 

Segundo Pacheco (1996), a avaliação assume quatro funções: a função 

pedagógica, a função social, a função de controlo e a função crítica. 

A função pedagógica justifica-se visto que através da avaliação os alunos são 

hierarquizados consoante o seu mérito e tomam-se decisões de certificação. Nesta 

função o autor distingue quatro dimensões, nomeadamente a dimensão pessoal, a 

dimensão didática, a dimensão curricular e a dimensão educativa. A avaliação informa 

os alunos e os professores sobre o seu percurso de aprendizagem, o que possibilita a 

regulação do processo de ensino-aprendizagem, aumentando, assim, o sucesso 

educativo (dimensão pessoal). Para se utilizar estratégias adequadas às diferentes 

características dos alunos, que permitam o desenvolvimento do processo de 

aprendizagem, é necessário que se identifiquem as dificuldades dos alunos, os seus 

ritmos de aprendizagem e as suas necessidades (dimensão didática). Por isso, para o 

processo de ensino-aprendizagem ser eficaz, por vezes, precisa de adaptações 

curriculares, efetuadas na elaboração de planos individuais de trabalho dos alunos com a 

gestão flexível do programa, em função das diferenças dos alunos (dimensão 
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curricular). Por último, a avaliação permite “medir” a qualidade do sistema educativo, 

mesmo que o sucesso e o insucesso não sejam o único fator que determine essa 

qualidade.  

A função social está presente com a certificação das aprendizagens adquiridas 

pelos alunos no processo de ensino. A escola é a responsável pela formação dos alunos, 

garantindo o domínio das aprendizagens, através da hierarquização e da seleção dos 

alunos e, ainda, da certificação daqueles que possuem os requisitos de excelência 

pretendidos (FERREIRA, 2007). Os níveis de excelência adquiridos por cada aluno são 

comparados e traduzidos numa classificação, o que lhes conferem níveis de 

competência, cujas qualidades serão reconhecidas socialmente. Como refere Afonso 

(1998, apud FERREIRA, 2007, p.20) “estas valorações diferenciadas “contribuem para 

fabricar imagens e representações sociais positivas ou negativas que, consoante os 

casos, levam à promoção ou estigmatização dos alunos” (…)”, o que origina a 

distribuição diferencial na hierarquia.  

Por meio da função de controlo da avaliação, a turma e todo o trabalho 

desenvolvido na sala de aula são controlados pelo professor que espera manter a ordem 

e estabelecer um clima favorável. Para Merle (1996) o professor consegue controlar o 

trabalho e o comportamento dos alunos através das notas. Além disso, a avaliação, para 

os alunos, é controladora das suas aprendizagens, uma vez que a partir dela tomam 

conhecimento do seu desempenho.  

Deste modo, os alunos autoavaliam-se, detetando as suas dificuldades, os seus 

erros, para atuar e introduzir mudanças melhorando o seu desempenho e as suas 

aprendizagens. Esta autorregulação faz parte da função crítica da avaliação, que pode 

também corresponder à “análise dos processos de avaliação e de desenvolvimento do 

currículo com vista à sua melhoria” (FERREIRA, 2007, p.22). 

O processo de ensino-aprendizagem é condicionado por diversas variáveis. 

Algumas são controladas pelos professores, nomeadamente as que afetam diretamente o 

ensino e a aprendizagem, outras aparecem num contexto exterior à escola, designadas 

por variáveis económicas, sociais, políticas e culturais.  

Segundo Ribeiro (1999) as variáveis políticas correspondem ao sistema político; 

à política educativa; à intervenção e autonomia das populações na decisão dos 

programas e à avaliação dos resultados. As variáveis económicas estão relacionadas 

com o desenvolvimento económico do país e a sua situação financeira; o nível de vida 
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dos cidadãos, as verbas dispensadas para a Educação e a existência e qualidade da rede 

de telecomunicações e transportes. O nível médio educacional da população, as 

diferenças socioculturais entre as pessoas e a estrutura ocupacional da sociedade afetam 

igualmente o processo de ensino-aprendizagem, traduzindo-se em variáveis sociais. As 

variáveis culturais encontram-se na tradição histórica e cultural; nos meios de 

comunicação e nas instituições culturais. No que diz respeito às variáveis institucionais, 

os atores mais próximos do processo de ensino-aprendizagem são o aluno, o professor, 

o gestor/administrador, o especialista (psicólogo ou professor do ensino especial), a 

família (pais e encarregados de educação e restantes membros do agregado familiar) e a 

comunidade, incluindo a comunidade escolar (IDEM). 

De acordo com Ribeiro (1999), as variáveis da dimensão ensino, que estão mais 

ligadas à avaliação do professor, condizem ao conteúdo das matérias que constituem o 

programa, ao método de ensino, aos tipos de interação e à organização do ensino 

(planificação das aulas). Por último, as variáveis que afetam diretamente a avaliação dos 

alunos, isto é, as variáveis da dimensão aprendizagem, contemplam os comportamentos 

cognitivos, afetivos e psicomotores dos mesmos.  

O professor para poder realizar uma avaliação justa e correta deve fazer o 

levantamento destas variáveis, uma vez que influenciam a avaliação de resultados da 

aprendizagem. 

Para Lemos (1986, p.14), “o mais importante em qualquer avaliação de 

aprendizagem é que ela se baseie numa medição o mais objectiva possível, de todos, de 

cada um, e só dos objectivos de aprendizagem”. 

Juste (2006) afirma que o planeamento da ação de avaliar inclui todo o tipo de 

objetivos educativos e reconhece a necessidade de estender à avaliação a uma série de 

fatores que condicionam a aprendizagem, desde a sociedade, ao professor e às famílias, 

na medida em que esses fatores podem ser indicadores do fracasso escolar.  

 Geralmente, as atividades de avaliação do professor têm como alvo um dos três 

objetivos seguintes: diagnosticar os conhecimentos prévios e competências existentes, 

proporcionar uma avaliação corretiva e julgar e classificar o desempenho dos alunos. 

Nomeadamente, o primeiro objetivo corresponde à avaliação diagnóstica, o segundo à 

avaliação formativa e o último à avaliação sumativa. Estes três tipos de avaliação 

possuem algumas semelhanças entre si, mas também apresentam diferenças 

significativas.  
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4.6.1- Avaliação diagnóstica 

A avaliação diagnóstica “quando efectuada antes da instrução, […] tem como 

função principal a localização do aluno; isto é, tenta focalizar a instrução através da 

localização do ponto de partida mais adequado” (BLOOM, HASTINGS & MADAUS, 

1983, apud FERREIRA, 2007, p.24). Bloom (1976, apud RIBEIRO, 1999) compreende 

a importância de avaliar se o aluno possui os pré-requisitos necessários à consecução de 

novas aprendizagens.  

Para Ribeiro (1999) a avaliação diagnóstica tem como objetivo averiguar a 

posição do aluno perante novas aprendizagens que lhe serão propostas e aprendizagens 

anteriores, que servem de base às futuras. Esta avaliação permite tomar decisões que 

adequem e melhorem o processo de ensino-aprendizagem do aluno. A autora refere que 

é incorreto considerar a avaliação diagnóstica aplicável somente no início do ano letivo, 

quando esta é, principalmente, utilizada no início de novas aprendizagens.   

De acordo com o Despacho Normativo nº 1/2005, na parte II, ponto 18,  

 

“a avaliação diagnóstica conduz à adopção de estratégias de 

diferenciação pedagógica e contribui para elaborar, adequar e 

reformular o projecto curricular de turma, facilitando a integração 

escolar do aluno, apoiando a orientação escolar e vocacional”.  

 

Tal como afirma Arends (1995) para que o professor possa individualizar o 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos é necessário que este recolha informação 

fidedigna sobre os seus conhecimentos, capacidades e potencialidades, o que pode ser 

feito por meio da função diagnóstica da avaliação.  

A avaliação diagnóstica permite ao professor ajustar a sua ação, selecionar 

atividades e objetivos adequados às características dos alunos e à sua situação, de modo 

a criar condições para que possam fazer aprendizagens relevantes e significativas 

(FERREIRA, 2007).  

Este tipo de avaliação esteve presente nas nossas aulas, através de um diálogo 

informal não instrumentado para recolher as ideias que os alunos tinham em relação aos 

temas abordados, podendo, assim, ajustar a planificação do processo de ensino-

aprendizagem, poupando tempo e obtendo melhores resultados.  
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4.6.2- Avaliação Formativa 

A avaliação formativa tem, principalmente, uma finalidade pedagógica e uma 

característica fundamental, ou seja, a sua integração no processo de ensino-

aprendizagem. Esta avaliação caracteriza-se por incidir no processo e não nos seus 

resultados ou na averiguação dos pré-requisitos necessários às novas aprendizagens 

(FERREIRA, 2007). 

Segundo o Despacho Normativo nº1/2005, na parte II, ponto 19: 

 

 “a avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação do 

ensino básico, assume carácter contínuo e sistemático e visa a 

regulação do ensino e da aprendizagem, recorrendo a uma 

variedade de instrumentos de recolha de informação, de acordo 

com a natureza das aprendizagens e dos contextos em que 

ocorrem”.  

 

Esta avaliação tem como funções informar os vários intervenientes no ato 

educativo sobre o processo de ensino-aprendizagem, dar o feedback sobre os êxitos 

conseguidos e as dificuldades sentidas pelo aluno na aprendizagem e, ainda, regular a 

mesma, com a intervenção atempada no sentido de encaminhar o processo realizado 

pelo aluno (FERREIRA, 2007). Hadji (2001) considera, como principal função da 

avaliação formativa, a de informar, pois a partir do momento que fornece informações 

torna-se formativa, independentemente de ser instrumentada, acidental ou deliberada, 

quantitativa ou qualitativa. Através do feedback informativo, proporcionado ao 

professor e aos alunos sobre o desenrolar do processo de ensino-aprendizagem, é-lhes 

permitido regular as atividades de ensino e de aprendizagem, adequando-as às 

características, ritmos, necessidades e dificuldades dos alunos. Portanto, esta avaliação 

permite-lhes corrigir a sua ação, isto é, modificar as estratégias utilizadas a fim de obter 

melhores resultados.  

Uma outra característica deste tipo de avaliação é que não visa a sanção e a 

punição dos alunos, visto que “os seus erros são considerados normais no percurso de 

aprendizagem, devendo, por isso, ser objecto de exploração e de análise” (FERREIRA, 

2007, p.28). Assim sendo, visa informar, orientar e regular o processo através da recolha 

contínua de informações, a fim de diagnosticar as necessidades, as dificuldades e os 
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erros cometidos, para adequar as metodologias usadas no ensino. O autor apresenta e 

justifica ainda, uma vertente formadora da avaliação, uma vez que permite ao aluno a 

tomada de consciência dos seus erros, das suas dificuldades e das razões para terem 

ocorrido e ao professor refletir sobre a sua conduta no ensino, procurando, com os 

alunos, estratégias para os ultrapassar ou para manter o sucesso da aprendizagem. Com 

a tomada de consciência e, posteriormente, de decisões, e com a procura sistemática da 

adequação das estratégias de ensino, a função reguladora afirma-se, levando o aluno ao 

cumprimento dos objetivos definidos, mesmo que por caminhos diferenciados (IDEM).  

Para que esta avaliação seja interativa e que o processo de aprendizagem seja 

regulado pelo professor e pelo aluno em conjunto, é necessária uma efetiva 

comunicação entre ambos (FERREIRA, 2007). A regulação interativa implica o aluno 

no processo de regulação, sendo que este ao estar implícito nesse processo toma 

consciência dos seus progressos, das suas dificuldades e da origem destas, tendo a 

oportunidade de negociar estratégias de aprendizagem com o professor.  

A autorregulação e autoavaliação da aprendizagem dos alunos assumem cada 

vez mais importância no processo de ensino-aprendizagem, consistindo a autoavaliação 

no juízo de valor que o aluno faz do seu desempenho.  

Para Laveault (1999) a autoavaliação tem como finalidade, para além do 

desenvolvimento de estratégias de autorregulação, a vigilância da sua execução, assim 

como o desenvolvimento da autonomia do aluno através da tomada de consciência 

progressiva dos seus processos cognitivos.  

Esta forma de avaliação pode ser realizada individualmente, quando cada aluno 

avalia o seu trabalho sem a influência de ninguém, ou coletivamente, quando o 

professor pede que os alunos avaliem o seu desempenho como grupo, depois da 

realização de uma atividade em grupos.  

Nas nossas aulas, no final da realização de atividades em grupo, pedimos sempre 

aos alunos para refletirem sobre o seu desempenho individual e do grupo, com o intuito 

de compreenderem em que aspetos foram bem-sucedidos e onde erraram, podendo 

tomar decisões e assumirem comportamentos diferentes na próxima vez que 

trabalharem em grupo.  

Assim, várias são as vantagens deste tipo de avaliação, tais como a regulação do 

processo de aprendizagem, pela adoção de medidas de recuperação ou de estratégias de 

ensino individualizadas, motivando os alunos para o processo de ensino-aprendizagem; 
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a realização de uma análise do processo didático com o intuito de o melhorar e de lhe 

atribuir mais qualidade e a adoção atempada de medidas de intervenção face às 

dificuldades e aos erros dos alunos.  

 

 Avaliação Formativa de Processo: 

A avaliação formativa ocorre durante todo o processo de aprendizagem do 

aluno, que procura recolher informações sobre o processo mas, ao mesmo tempo, do 

processo de ensino do professor para que se possa fazer uma intervenção adequada de 

acordo com as características dos alunos e de todo o seu processo de aprendizagem. 

- Observação não instrumentada: 

Ao longo das atividades realizadas nas diferentes disciplinas podemos realizar 

uma observação, apesar de não instrumentada, dos alunos em situações de diálogo, do 

interesse demonstrado pela realização das tarefas, da participação e das capacidades de 

transmissão oral da informação. Além disso, realizamos questões orais durante a 

execução das tarefas, com o objetivo de recolher informações detalhadas sobre todo o 

processo de aprendizagem dos alunos, incidindo no que eles sabiam, pensavam, 

queriam fazer e como o fazer.    

- Avaliação instrumentada: 

No desenvolvimento das aulas nas diferentes disciplinas também utilizamos 

grelhas de observação para diversos parâmetros, como a observação de comportamentos 

e atitudes, a leitura e a escrita, para auxiliar a observação realizada durante as atividades 

e para registar a informação obtida através dela.   

 

 Avaliação Formativa de Resultados: 

A avaliação formativa também pode incidir sobre os resultados de aprendizagem 

dos alunos, verificando o grau de sucesso dos resultados obtidos pelos alunos. Desta 

forma, realizamos uma avaliação formativa de resultados observando e analisando todos 

os trabalhos desenvolvidos pelos alunos, como textos elaborados por estes, exercícios 

escritos, fichas de trabalho elaboradas por nós e outras dos manuais adotados, entre 

outros, através do qual fomos regulando o processo de ensino-aprendizagem.  
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4.6.3- Avaliação Sumativa 

 Ao falarmos de avaliação sumativa associamo-la a um juízo que se faz acerca 

dos conhecimentos dos alunos e do desenvolvimento de competências/capacidades ao 

longo de um período de tempo definido numa dada área ou unidade temática. A 

avaliação sumativa consiste na realização de um balanço final de todo o percurso 

efetuado e não apenas da acumulação dos saberes.  

 Tal como referencia o Despacho Normativo nº 1/2005 no ponto 24, “a avaliação 

sumativa consiste na formulação de um juízo globalizante sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens do aluno e das competências definidas para cada disciplina e área 

curricular”. Lobo (1998, p.82) considera a avaliação sumativa como “a formalização da 

avaliação formativa”.  

 Segundo Hadji (1994) a avaliação sumativa realiza-se no final do processo de 

ensino-aprendizagem, de um trimestre, semestre ou de um ciclo de estudos, 

normalmente através de testes ou exames, e consiste no balanço das aprendizagens dos 

alunos depois de uma ou mais sequências de ensino e aprendizagem.  

 Deste modo, a avaliação sumativa tem como objetivo medir e classificar os 

resultados de aprendizagem obtidos pelos alunos, debruçando-se fundamentalmente 

sobre o domínio dos conteúdos. Este tipo de avaliação exprime-se quantitativamente, 

pela atribuição de uma nota num determinado ponto da escala de classificação, adotada 

pela escola, ou qualitativamente, pela atribuição de um termo que expressa uma 

graduação consoante os níveis de rendimento determinados (Satisfaz, Satisfaz Bastante, 

Excelente, Muito Bom, etc), o que conduz à hierarquização dos alunos (FERREIRA, 

2007). 

 Este tipo de avaliação realiza-se segundo critérios estabelecidos pela escola.  

 O recurso frequente dos professores ao teste, para a prática da avaliação, deve-se 

à facilidade de utilização em turmas de número elevado de alunos, com uma ligação 

direta aos objetivos; por proporcionar um registo escrito para referência posterior; por 

serem mais consistentes com as expectativas dos professores, dos alunos e dos pais e 

por fornecerem um feedback sobre o processo de ensino-aprendizagem.  

 Gimeno Sacristán (1993) aponta que a avaliação sumativa corresponde ao 

discernimento final e global de um processo que terminou, transmitindo uma nota final 

através da comparação dos alunos.  
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 Assim sendo, é uma avaliação que mede resultados de aprendizagem que se 

revelam publicamente pela atribuição de notas, como vimos, qualitativas ou 

quantitativas, comunicadas aos alunos e aos pais. As notas atribuídas permitem tomar 

decisões sobre a promoção, ou não, do aluno, uma vez que permitem a comparação dos 

resultados entre alunos de acordo com as normas estabelecidas.  

 Na nossa prática educativa supervisionada no 2º ciclo foi-nos permitido a 

aplicação deste tipo de avaliação nas quatro áreas curriculares, através da realização de 

testes no final de um período de ensino-aprendizagem, muitas vezes correspondendo ao 

final do estudo de uma unidade temática. Para a realização desta atividade elaboramos o 

próprio teste, os seus critérios de correção, corrigimo-lo segundo os critérios 

estipulados, criamos a grelha com as cotações, atribuindo uma classificação final e, por 

último, efetuamos a entrega, a apresentação e a análise dos resultados com os alunos.  

 Com a aplicação desta avaliação conhecemos os objetivos alcançados e ter uma 

ideia global do sucesso dos nosso desempenho e das aprendizagens realizadas pelos 

alunos.  
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CONCLUSÃO 

  

 Neste capítulo pretendíamos caracterizar o contexto da nossa prática educativa 

supervisionada no 2º ciclo, a fim de possibilitar a compreensão das nossas escolhas e 

das nossas ações no decorrer do estágio.  

 Deste modo, no presente capítulo caracterizámos a cidade de Vila Real e o 

Agrupamento de Escolas Diogo Cão, uma vez que realizamos a componente prática da 

unidade curricular Estágio II na escola sede deste Agrupamento, nomeadamente a 

Escola E.B. 2,3 Diogo Cão.  

 De seguida analisamos os documentos orientadores do Agrupamento, 

caracterizamos as turmas onde realizámos o estágio - 5º N, 5º E e 6º E - e descrevemos 

as salas de aula. 

Relativamente à prática educativa decidimos abordar a questão da planificação, 

devido ao seu papel fulcral na essência da sala de aula, apresentando o conceito de 

planificação, a sua utilidade e as componentes que uma planificação deve conter.   

Posteriormente, descrevemos toda a nossa prática educativa referente a cada uma 

das quatro áreas curriculares disciplinares – Português, Matemática, História e 

Geografia de Portugal e Ciências da Natureza – abordando os conteúdos selecionados, 

os objetivos definidos, as estratégias/atividades escolhidas, os recursos necessários para 

a realização das mesmas e a avaliação aplicada.  

Num momento seguinte refletimos e analisamos sobre a nossa prática educativa, 

onde verificamos os aspetos positivos das ações e decisões, justificando-as, bem como 

as dificuldades sentidas. Com esta reflexão apercebemo-nos das falhas e do quanto 

ainda temos que aprender para melhorarmos como pessoa, como professor e como 

educador. Apenas com a experiência iremos adquirir adestro em determinadas situações, 

que ainda representem grandes obstáculos.  

A avaliação não podia faltar neste capítulo, pois é um elemento inerente à 

educação. Neste ponto procuramos definir o conceito de avaliação, os seus objetos de 

estudo, as suas finalidades, as suas funções e de que formas ela se pode apresentar, 

nomeadamente, a avaliação disgnóstica, a avaliação formativa e a avaliação sumativa. 

Numa parte final apresentamos as formas de avaliação que utilizamos nas nossas aulas, 

assim como, os instrumentos utilizados.  
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Portanto, neste capítulo pretendíamos apresentar o modo como conseguimos 

aplicar o jogo e o lúdico nas aulas das quatro disciplinas curriculares, algo que se 

apresentava um pouco difícil, uma vez que têm programas muito extensos para cumprir 

e escasso tempo para os desenvolver, mas com criatividade e motivação foi possível. O 

jogo utilizado com sentido e com objetividade consegue obter significativos resultados 

na aprendizagem dos alunos, tornando-se num grande aliado do professor.  
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CONCLUSÕES GERAIS E PERSPETIVAS FUTURAS 

 

 É interessante verificarmos que na Educação Infantil o jogo é bem-vindo pelos 

alunos e entendido como um recurso útil no desenvolvimento e aprendizagem dos 

mesmos. Porém, no Ensino Básico, nomeadamente no 2º ciclo, o jogo é constantemente 

rejeitado por ser visto, muitas vezes, apenas como passatempo, como diversão e como 

incompatível com a seriedade dos estudos a serem realizados pelos alunos. 

 Estes factos motivaram-nos a realizar este trabalho, que teve como finalidade 

pesquisar e averiguar se o jogo tem condições para constituir-se como um recurso 

pedagógico capaz de promover a formação integral do aluno.  

 Como primeiro objetivo desta pesquisa, procuramos definir o conceito de jogo, 

porém encontramos uma grande diversidade de conceitos e teorias. Nenhuma teoria 

estava completa, mas em todas encontramos elementos importantes.  

 Neste sentido, podemos referir que o jogo consiste numa atividade caracterizada 

pela liberdade, na qual o aluno envolve-se livremente tentando superar os desafios, de 

diferentes ordens, que o jogo lhe apresenta. O jogo consiste também numa prática 

cultural, uma vez que é um espaço no qual os alunos conhecem-se e compreendem o 

mundo.  

 Através da pesquisa constatamos que a expressão aprender brincando 

efetivamente tem sentido. A descontração e o prazer proporcionado pelo jogo permitem 

ao aluno desenvolver aspetos cognitivos, morais, psicológicos, afetivos, linguísticos, 

entre outros. Além destes benefícios, ainda possibilita desenvolver a personalidade, uma 

necessidade essencial para o ser humano.  

 Com a aplicação do jogo nas nossas aulas verificamos que o jogo tem dois 

sentidos, o de meio, considerado como um instrumento mediador, e o de meio, como 

contexto de interação. Deste modo, destacam-se dois aspetos importantes da aplicação 

do jogo, nomeadamente, as relações que se estabelecem entre as pessoas que jogam e a 

mediação que o jogo proporciona com a sucessão das interações sociais. 

 O jogo como um instrumento mediador, proporcionando a mediação social, 

permite aos alunos desenvolver e mobilizar habilidades como observar, comparar, 

argumentar, entre outras; ativar conhecimentos prévios, para analisar e interligar as 

novas informações, e atribuir sentidos e significados. De igual forma, permite ao 
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professor saber o que os alunos já dominam, para propor situações num nível mais 

elevado; verificar como fazem para resolver o problema proposto e intervir de forma a 

promover a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos.  

 Como qualquer outro recurso utilizado na sala de aula, o jogo também solicita 

planeamento, determinando todas as suas etapas, o material e o tipo de organização da 

turma necessário, antecipando intervenções para possíveis problemas que surjam 

durante a realização do mesmo e adequando-o às características dos alunos. Sendo uma 

atividade que promove aprendizagens, necessita de um rigorosa preparação.  

 Para os professores, os jogos podem tornar-se grandes aliados, já que acabam 

com o desinteresse, o egocentrismo, a falta de concentração e de motivação e trabalham 

as dificuldades dos alunos, aumentando o sucesso no processo de ensino-aprendizagem.  

 Perante tantos benefícios, os professores podem deixar de assumir apenas o 

papel de transmissor de conhecimentos e questionar as suas práticas, avaliando-se, 

assim como, avaliando o modo como os alunos aprendem. Os professores são 

responsáveis pela sua formação e, por isso, devem atualizar-se, conhecendo diferentes 

recursos que estão à sua disposição, e prepararem-se para assumir novos papéis, como o 

de observador, de orientador, de mediador, de investigador, de animador, de gestor de 

condições de aprendizagem e de facilitador das aprendizagens.  

 A intenção deste trabalho não é reduzir a educação a jogos, mas estimular o uso 

do jogo como um recurso pedagógico.  

 Esperamos que este trabalho sirva como um auxílio a muitos professores que, 

como nós, gostariam de utilizar os jogos, mas não compreendem como. Assim sendo, 

encorajamos os que têm força de vontade para aprender novas propostas, contribuindo 

para a transformação da Educação, com o desejo de que este trabalho sirva como um 

impulso inicial.  
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ANEXOS 

(Planificações e outros documentos de interesse geral) 
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