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RESUMO 

 

A compreensão da localização, visualização e deslocação de objetos no espaço são 

competências de caráter geométrico que o ser humano necessita de utilizar no seu 

quotidiano. Os saberes relacionados com a Geometria desenvolvem competências que 

facilitam a convivência dos sujeitos no espaço, bem como a sua interpretação. Para 

atingirem estas competências  as crianças precisam de explorar, investigar e experimentar 

objetos do quotidiano ou materiais físicos e específicos da Didática da Geometria.  

Esta dissertação centra-se no ensino-aprendizagem da Matemática, mais 

propriamente da Geometria no pré-escolar e no 1º ciclo do ensino básico. Numa primeira 

etapa deste relatório, desenvolvemos a temática Geometria na educação pré-escolar e no 1º 

ciclo do ensino básico. Numa segunda etapa descrevemos as instituições onde decorreram 

os estágios e as planificações elaboradas para desenvolver este tema no Jardim de Infância 

e no 1º ano do ensino básico. Por fim, apresentamos uma proposta de um projeto: A 

Geometria e os Monumentos da minha Cidade, onde desenvolvemos o tema tendo em conta 

o nível de ensino da criança. 

 

 

Palavras-chave: Matemática, Geometria, Medida, Projeto, Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino 

Básico 
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ABSTRACT 

 

The localization, visualization and the understanding of the forms, as well their 

movements are skills from geometric character that the humans need to utilize in their daily 

activity.  Geometry knowledge develops skills that can facilitate the familiarity of the subjects 

in the space, as well as their interpretation. To achieve these skills children needs to explore, 

investigate and experiment using daily objects, physical material and specific materials of 

Geometry. 

This essay focus in the teach-learn of Mathematics, more properly the Geometry in the 

kindergarten and in the elementary school. On the first part of this essay, we will develop the 

theme of Geometry in the kindergarten and elementary school. In the second part, we will 

describe the institutions where the internship was done and present the achieves developed to 

the kindergarten and elementary school. Finally, we will present one proposal of a project: 

The Geometry and the monuments of my city, where we develop the theme accordingly the 

level of study of the children. 

 

Key words: Mathematics, Geometry, Measure, Project, Kindergarten and Elementary School. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

A presente dissertação, tal como consta no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 43/2007 de 

22 de fevereiro é apresentada com vista à obtenção do grau de mestre que habilita para a 

docência na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico.  

Este documento visa explanar os conteúdos da Geometria e Medida trabalhados ao 

longo da prática educativa de ensino supervisionado no pré-escolar (Estágio I) e no 1º ciclo do 

ensino básico (CEB) (Estágio II), que decorreram nos anos letivos de 2012/2013 e 2013/2014, 

respetivamente, criando oportunidades para análise e reflexão fundamentadas sobre as 

práticas educativas desenvolvidas.  

Geometria e Medida foi um dos temas que sofreu alterações no novo Programa de 

Matemática para o 1º CEB (Bivar, Grosso, Oliveira & Timóteo, 2013), relativamente ao 

programa anterior (Ponte, et. al, 2007). 

Neste novo Programa de Matemática, que começou a ser aplicado apenas no ano letivo 

2013/14 no 1º e no 3º anos do 1º CEB, destacam-se três grandes finalidades para o Ensino da 

Matemática: a estruturação do pensamento, a análise do mundo natural e a interpretação da 

sociedade. Deste modo, as aprendizagens matemáticas que os alunos fizerem durante o 

percurso escolar terão de ser significativas de modo que lhes permitam desenvolver um 

conjunto de competências que, estando relacionadas com conteúdos, capacidades e atitudes, 

contribuam para que sejam cidadãos dotados de uma literacia matemática adequada à sua vida 

profissional, social e pessoal. Assim, o tipo de atividade que os alunos desenvolvem na sala 

de aula vai influenciar de forma determinante a sua aprendizagem e a sua visão da 

Matemática (Bivar, Grosso, Oliveira & Timóteo, 2013). 

Contudo, pensamos que a Geometria na educação pré-escolar ainda é pouco 

trabalhada, muito provavelmente motivada por uma conceção equivocada a respeito do papel 

dessa área e da importância de desenvolver o pensamento geométrico das crianças pequenas, 

notando-se, em contrapartida, uma preocupação exacerbada com a aprendizagem dos 

numerais  

O desenvolvimento das noções de espaço, da competência espacial, do 

reconhecimento do próprio corpo e o aumento da perceção das formas e figuras presentes ao 

seu redor é essencial para favorecer a exploração e a aprendizagem das noções geométricas 

pelas crianças, desde a mais tenra idade. 
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Consideramos que estes conceitos precisam de ser explorados quotidianamente com as 

crianças, possibilitando o desenvolvimento do pensamento geométrico, bem como para 

favorecer a aprendizagem dos conteúdos, como medida e números, além de outras áreas como 

Geografia, Ciências, entre outras. 

Este trabalho encontra-se organizado em quatro capítulos.  

No primeiro capítulo debruçamo-nos sobre a literatura específica acerca do tema 

Geometria e Medida no ensino pré-escolar e no ensino do 1º ciclo do ensino básico, 

desenvolvendo um pouco sobre a história do tema, como este é lecionado atualmente nas 

Escolas e Jardins de Infância e a importância do papel do Professor/Educador. 

No segundo e terceiro capítulos procedemos à apresentação, análise e reflexão de 

atividades sobre o tema em questão, desenvolvidas nos contextos específicos dos Estágios I e 

II, bem como à descrição das instituições e do grupo/turma com que trabalhamos nestes dois 

contextos. 

No quarto capítulo desenvolvemos uma proposta de um projeto, com duração de um 

ano letivo, para o ensino da Geometria no pré-escolar e no 1º CEB, em que planificamos e 

descrevemos detalhadamente cada aula a trabalhar. Para além disso, disponibilizamos em 

anexo todos os recursos e materiais a utilizar no projeto. 

Nas considerações finais, integramos a apresentação das principais conclusões e 

limitações deste trabalho.  

O relatório termina com a apresentação das referências bibliográficas que serviram de 

base à sua realização, apresentando-se ainda os respetivos anexos em CD. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) todos os portugueses têm 

direito à Educação e Cultura garantindo que todos tenham a liberdade de aprender e de 

ensinar.  

A ideia de Educação apareceu na pré-história, desde que a linguagem surgiu, 

garantindo a sobrevivência do Homem. Esta permitia que todo o conhecimento das 

experiências vividas fosse transmitido para gerações seguintes. Contudo, essa transmissão de 

informação não cabia aos Professores (ainda não existia o conceito), mas sim a todos os 

adultos que a passavam de livre e espontânea vontade. Apenas uns séculos mais tarde, com o 

desenvolvimento da escrita, surgiu a necessidade das pessoas especializadas garantirem a 

formação das outras pessoas.  

Tal como a Educação, a Geometria também surgiu meramente com objetivo prático, 

conforme as necessidades práticas de uma comunidade. Geometria é uma palavra que resulta 

dos termos gregos gê (“a terra”) e metria (“técnica, ciência da medida”) (Baruk, 1992:521). 

Para Karlson (1961), etimologicamente, Geometria significa a “medida da terra” baseando-se 

nas enchentes do rio Nilo que destruíam os limites das terras tendo de ser feito novo cálculo 

geométrico para reorganizar as divisórias da terra.  

Desde o seu aparecimento na terra, o homem tem recorrido à Matemática: calculava, 

contava e media, mesmo no período em que seu espírito ainda não tinha consciência de si 

mesmo e quando ainda sobre tais assuntos não existiam conceitos ou convenções (Karlson, 

1961:4). 

Assim, os primeiros matemáticos eram simples agricultores, carpinteiros e 

construtores, ou seja homens bastante práticos. O conjunto de conhecimentos práticos sobre 

comprimento, área e volume leva-nos ao conceito de Geometria que só surge mais tarde com 

Euclides (século III a.C.) que apresenta a Geometria de uma forma axiomática, a chamada 

Geometria Euclidiana, que perdurou durante séculos.  

  Tal como a Matemática que sofreu profundas alterações até à atualidade, a Geometria 

também foi alvo de muitos estudos, de investigação, e surgimento de novas teorias por parte 

de muitos pensadores.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comprimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Volume
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1. O ENSINO DA MATEMÁTICA NO PRÉ-ESCOLAR E NO 1º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO 

1.1. O ensino da Matemática no pré-escolar 

 

A educação pré-escolar surge oficialmente pela primeira vez em 1986 com a 

publicação da LBSE, definida como um sector da educação, em que no seu aspeto formativo é 

complementar e ou supletiva da acção educativa da família, com qual estabelece estreita 

cooperação (Lei nº 46/86). Estende-se desde os três anos até à idade de ingresso no ensino 

básico. Esta era uma educação ainda muito “livre”, apenas com documentos de apoio 

fornecidos pelo Ministério da Educação (ME).  

Só nos finais dos anos 90 é que aparecem as Orientações curriculares para a Educação 

Pré-Escolar sob a forma de um documento que constitui um conjunto de princípios gerais 

pedagógicos e organizativos de apoio ao Educador de infância na condução do processo 

educativo a desenvolver com as crianças (Silva 1997:13). 

Este documento encontra-se organizado em 5 grandes blocos: (1) Princípio geral e 

objetivos pedagógicos enunciados na Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, Fundamentos e 

organização das Orientações Curriculares, e Orientações gerais para o Educador; (2) 

Organização do ambiente educativo; (3) Áreas de conteúdo; (4) Continuidade educativa e (5) 

Intencionalidade educativa. 

Relativamente ao 1º bloco, princípio geral e objetivos pedagógicos, estes traçam o 

caminho que o Educador deve seguir de modo a que oriente o processo educativo, no sentido 

de promover situações onde as crianças possam desenvolver diversas competências 

necessárias no processo de educação e de interações sociais ao longo da vida.  

O princípio geral, estabelecido pela Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, diz-nos que:  

 (…) a educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de 

educação ao longo da vida, sendo complementar da acção educativa da família, com qual 

deve estabelecer estreita relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da 

criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e 

solidário (Silva 1997:15). 
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 Partindo deste princípio, Silva (1997:15) define 9 objetivos gerais pedagógicos que o 

Educador deve ter em vista para o desenvolvimento da criança, nomeadamente:  

(a) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em 

experiências de vida democrática numa perspetiva de educação para a 

cidadania; 

(b) Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela 

pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência como 

membro da sociedade; 

(c) Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o 

sucesso da aprendizagem; 

(d) Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas 

caraterísticas individuais, incutindo comportamentos que favoreçam 

aprendizagens significativas e diferenciadas; 

(e) Desenvolver a expressão e a comunidade através de linguagens múltiplas 

como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de 

compreensão do mundo; 

(f) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

(g) Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de segurança, 

nomeadamente no âmbito da saúde individual e coletiva; 

(h) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e 

promover a melhor orientação e encaminhamento da criança; 

(i) Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer 

relações de efectiva colaboração com a comunidade. 

 

Relativamente à organização do bloco 2, Ambiente Educativo, este deve ser 

igualmente um suporte de trabalho para o Educador pois a sua organização vai criar condições 

de interação entre os diferentes intervenientes numa sala de atividades, facilitando a 

aprendizagem das crianças. Quer o tempo, quer a sala de atividades, quer a própria instituição 

deve seguir todas as linhas de orientação descritas nas Orientações Curriculares para a 

Educação pré-escolar. 
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No que respeita às Áreas de conteúdo, (bloco 3), este documento apresenta três 

grandes áreas que devem ser trabalhadas no pré-escolar: 

 Área de Formação Pessoal e Social 

Área transversal, dado que todas as componentes curriculares deverão contribuir para 

promover nos alunos atitudes e valores que lhes permitam tornarem-se cidadãos conscientes 

e solidários (Silva, 1997: 51). 

 

Esta área promove as atitudes e valores das crianças, que futuramente lhes permitirão 

tornar-se cidadãos conscientes, solidários, autónomos e livres, capacitando-as para a resolução 

dos problemas da vida. 

 

  Área do Conhecimento do Mundo 

Área que permite à criança explorar as possibilidades e limitações do seu corpo, em si 

mesmo e nas relações com o espaço e com os objetos, que lhes proporciona ocasiões de 

utilizar e aperfeiçoar diferentes meios de expressão e comunicação, contribuir para 

compreender melhor o mundo e dispor de meios para o representar e lhe dar sentido (Silva, 

1997: 79). 

 

É na área do Conhecimento do Mundo que as crianças aprendem as relações com os 

outros, com o mundo natural e com o mundo construído pelo homem, como se usam e 

manipulam objetos, entre outros. É uma área que abrange diversos temas, tais como: saberes 

sociais (utilizar e nomear objetos, nomes de cores, entre outros), biologia (órgãos do corpo, 

animais, plantas, entre outros), física/química (experiências com água, luz, ar, entre outros), 

geografia (rios, mares, acidentes orográficos, entre outros), geologia (rochas e as suas 

propriedades) e história (pré-história, entre outros). 

 

 Área da Expressão e da Comunicação 

Área básica de conteúdos que engloba aprendizagens relacionadas com o 

desenvolvimento psicomotor e simbólico que determinam a compreensão e o progressivo 

domínio de diferentes formas de linguagem (Silva, 1997:56). 
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Trata-se de uma área que incide sobre aspetos essenciais do desenvolvimento e da 

aprendizagem englobando as aprendizagens relacionadas com a atividade simbólica e 

desenvolvimento psicomotor. Esta área divide-se em três grandes domínios:  

 Domínio das expressões, que envolve os subdomínios:  

- expressão motora; 

- expressão dramática; 

- expressão plástica; 

- expressão musical; 

 Domínio da linguagem e abordagem à escrita 

 Domínio da Matemática 

 

 Estas grandes áreas têm subjacente a ideia de continuidade educativa, correspondendo 

a uma chamada de atenção para aspetos a contemplar, mas que devem ser vistos de forma 

articulada. São meios facilitadores da planificação, da ação e da avaliação e não devem ser 

vistos como áreas estanques.  

 A Matemática é um dos domínios a desenvolver no âmbito da área da Expressão e da 

Comunicação, tendo sempre em conta o desenvolvimento social e intelectual da criança nesta 

faixa etária. Deste modo, é sempre importante (…) analisar em pormenor como se articulam 

os fundamentos, princípios e objectivos gerais da Educação Pré-Escolar (…) (Moreira e 

Oliveira, 2003:19). 

Monteiro (2003:67) revela que há quem pense que para ensinar Matemática aos 

primeiros anos de escolaridade não é preciso saber muito, basta ensinar as crianças a contar 

e a fazer contas, um pouco de Geometria quando muito. Pelo contrário, é essencial promover 

experiências de aprendizagem onde as crianças se possam envolver na atividade, partilhar o 

seu pensamento matemático, manipular os materiais e resolver problemas, contribuindo para 

o seu crescimento matemático.  

Segundo Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999), a Matemática deve ser ensinada de 

modo a que se possa aplicar os conhecimentos em situações concretas do dia-a-dia. Deste 

modo, as competências matemáticas a adquirir são mais exigentes, nascendo assim o conceito 

de matematicamente competente. Este termo aponta para o conjunto de atitudes, capacidades 

e conhecimentos relativos à Matemática que, de uma forma integrada, todos devem 

desenvolver e ser capazes de usar (Abrantes, Serrazina & Oliveira, 1999:11). 
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 Para Moreira e Oliveira (2003: 57), este é um conceito a desenvolver já no pré-escolar 

nas salas dos Jardins de Infância, onde se devem ter em conta três vertentes: 

 Comunicar matematicamente, ou seja, interpretar, expressar-se e decidir, utilizando 

Matemática. 

 Resolver problemas, ou seja, auxiliar-se da Matemática para fazer face a situações 

problemáticas. 

 Utilizar a Matemática no questionamento, ou seja, reflexão, representação e 

relacionação de factos e ideias para compreender o mundo físico e social. 

Para se comunicar é necessário conhecer a língua (símbolos e palavras) e a forma 

como ela se combina de modo a expressar algo. Na Matemática a comunicação é feita de 

igual modo, sendo necessário conhecer a língua, ou seja conjugar e utilizar símbolos, 

palavras, diagramas, gestos, movimentos com o corpo, tabelas, desenhos e objetos, para que 

possamos explorar, expor ou refletir sobre uma situação matemática (Moreira e Oliveira, 

2003). 

Deste modo, quando uma criança sabe comunicar matematicamente, consegue 

verbalizar os seus raciocínios, utiliza novos termos e troca ideias, organizando assim o seu 

pensamento e observando o pensamento dos outros. Esta comunicação permite ao Educador 

aperceber-se dos saberes matemáticos que as crianças possuem e dar-se conta de como esses 

saberes se vão adquirindo.  

Desde pequenas, as crianças formulam com naturalidade questões sobre o que as 

rodeia, e nessa procura da resposta elas observam, analisam, experimentam, erram, inventam 

novas soluções e concluem. Esta curiosidade deve ser sempre estimulada e tida em conta, 

tanto em casa como na escola.  

A vertente de resolução de problemas deve ser entendida como um meio de construção 

de conhecimento e não como um tópico a utilizar, ou seja deve ser um processo presente nas 

experiências a desenvolver com as crianças. Estas devem ser confrontadas com diferentes 

respostas e formas de solução a ponto de construir noções mais precisas e elaboradas da 

realidade.  

A resolução de problemas constitui uma situação de aprendizagem que deverá 

atravessar todas as áreas e domínios em que a criança será confrontada com questões que 

não são de resposta imediata, mas que a levam a refletir no como e no porquê (Silva, 
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1997:78). Ou seja, como em muitos outros assuntos, a explicação do “porquê de chover”, 

deve ser resolvida tendo em conta a resolução de problemas, levando as crianças a pensarem 

na solução, a serem confrontadas com diferentes respostas e a refletir no porquê e no como. A 

área mais ligada à resolução de problemas é a do Conhecimento do Mundo, visto que para a 

explicação da realidade é imprescindível procurar padrões, raciocinar sobre dados, resolver 

problemas e comunicar resultados. 

Normalmente nestas idades, as crianças tentam resolver os problemas utilizando 

materiais disponíveis, diagramas ou outro tipo de representação. É importante a partilha das 

diferentes formas de resolução de modo a que todas as crianças reflitam sobre as diversas 

estratégias. 

Ainda nesta vertente existe o processo de investigar. Trata-se de um processo que 

parte igualmente de uma questão, só que menos precisa do que num problema, ou seja, uma 

questão que necessita de ser clarificada. 

Nas atividades de investigação os alunos exploram uma situação aberta, procuram 

regularidades, fazem e testam conjuntura, argumentam e comunicam as suas conclusões 

(Moreira e Oliveira, 2003: 65). Como atrás referenciado, as crianças para expressar as suas 

ideias matemáticas utilizam objetos, desenhos, diagramas, entre outros. Empregam, sem 

terem consciência, a representação gráfica, icónica e simbólica. Espontaneamente também 

utilizam o processo de classificação e ordenação. Desde que nascem, as crianças classificam e 

ordenam tudo em seu redor e cabe ao Educador ampliar e explorar essas competências para a 

construção base do seu pensamento matemático. 
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1.2. O ensino da Matemática no 1º ciclo do ensino básico 

 

Tal como no pré-escolar, o 1º CEB tem linhas de orientação dadas pelo Ministério da 

Educação que o Professor tem que ter sempre em mente. Essa orientação está delineada 

principalmente em dois documentos bastante utilizados numa sala de aula: o Programa oficial 

de Matemática e as Metas Curriculares de Aprendizagem. Nestes documentos que dão 

seguimento aos do pré-escolar, os domínios, os conteúdos e as metas são mais complexos, 

pois as crianças apresentam um nível cognitivo mais elevado.  

Durante o século passado sucederam-se grandes transformações na Educação 

Matemática, das quais se destaca um novo ensino da Matemática, o Movimento da 

Matemática Moderna. Este movimento surgiu na década de 1960, e baseava-se na 

formalidade e no rigor dos fundamentos da teoria dos conjuntos e da álgebra para o ensino e 

aprendizagem de Matemática. Como consequência desta reforma, no ensino básico quase 

desapareceram os aspetos relacionados com a observação, a experimentação e a construção, 

colocando assim o ensino da Geometria para segundo plano. Para Veloso (1998: 23), gerações 

de alunos atravessaram o ensino de Matemática tendo como únicos contactos com a 

Geometria elementar o teorema de Pitágoras e algumas fórmulas para o cálculo de áreas e 

volumes.  

Nas últimas décadas tem-se reconhecido a necessidade de redefinir o lugar da 

Geometria nos currículos escolares, havendo várias alterações ao longo dos anos. No entanto, 

para Ponte, Matos e Abrantes (1998:164), estas alterações não terão sido suficientes, ou não 

terão chegado ao currículo real, existindo uma convicção generalizada que a Geometria não é 

lecionada ou é tratada de um modo muito superficial, com uma grande ênfase nos 

procedimentos e na terminologia. 

Contudo, o ensino da Geometria nos últimos programas oficiais de Matemática tem 

vindo a sofrer grandes alterações e a merecer um maior destaque. O atual Programa de 

Matemática para o ensino básico (Bivar, Grosso, Oliveira & Timóteo, 2013) destaca três 

grandes finalidades para o ensino da Matemática: 

 Estruturação do pensamento, que contribui para consolidar a capacidade de 

elaborar análises objetivas, para melhorar a capacidade de argumentar, de 

justificar uma posição e de detetar erros e raciocínios falsos.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_dos_conjuntos
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
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 Análise do mundo natural, pois a Matemática é essencial na compreensão 

adequada da maior parte dos fenómenos que nos rodeiam, facilitando a 

aprendizagem de outras disciplinas do currículo do ensino básico. 

 

 Interpretação da sociedade, pois a Matemática está em contacto com o 

quotidiano dos alunos, e é necessário que o seu ensino contribua para o 

exercício de uma cidadania plena, informada e responsável. 

 

Para alcançar os propósitos acima enunciados, Bivar, Grosso, Oliveira e Timóteo 

(2013:3) estabeleceram objetivos que os alunos devem evidenciar dependendo do ciclo em 

que se encontram. Neste caso, no 1º ciclo do ensino básico, os alunos devem: 

1. Identificar/designar: O aluno deve utilizar corretamente a designação 

referida, não se exigindo que enuncie formalmente as definições indicadas, 

mas antes que reconheça os diferentes objetos e conceitos em exemplos 

concretos, desenhos, etc. 

2. Entender: O aluno deve utilizar corretamente a designação referida, 

reconhecendo que se trata de uma generalização. 

3. Reconhecer: “O aluno deve reconhecer intuitivamente a veracidade do 

enunciado em causa em exemplos concretos. Em casos simples, poderá 

apresentar argumentos que envolvam outros resultados já estudados e que 

expliquem a validade do enunciado. 

4. Saber: “O aluno deve conhecer o resultado, mas sem que lhe seja exigida 

qualquer justificação ou verificação concreta. 

Este documento encontra-se dividido nos três ciclos de ensino e no 1º ciclo se 

separam-se três grandes domínios: Números e Operações, Geometria e Medida e Organização 

e Tratamento de Dados. Neste nível de ensino, a Geometria, aparece associada à Medida, 

tema rico do ponto de vista das conexões entre os temas matemáticos. 

Relativamente à Geometria e Medida, tema central deste trabalho, existem vários 

conteúdos a desenvolver que apresentamos no quadro 1. 

 



13 
 

 

 

 Para complementar o atual Programa, o ME publicou as Metas Curriculares de 

Aprendizagem. É um documento que fornece uma visão objetiva daquilo que se pretende 

alcançar, permitindo que os Professores se concentrem no que é essencial. Organiza e facilita 

o ensino e ajuda a delinear as melhores estratégias de ensino.  

 

Este documento está dividido seguindo as mesmas linhas do Programa oficial de 

Matemática, para facilitar a compreensão do mesmo. Deste modo, para o 1º ciclo, existem 

metas gerais (objetivo geral) e metas específicas (descritores) de acordo com cada conteúdo 

de cada domínio.  

DOMÍNIO CONTEÚDOS 

G
E

O
M

E
T

R
IA

  

E
 

M
E

D
ID

A
 

Localização e orientação no espaço  

 Relações de posição e alinhamentos de objetos e pontos;  

 Comparação de distâncias entre pares de objetos e pontos;  

 Figuras geometricamente iguais.  

Figuras geométricas 

 Partes retilíneas de objetos e desenhos; partes planas de objetos;  

 Segmentos de reta e extremos de um segmento de reta;  

 Comparação de comprimentos e igualdade geométrica de segmentos de 

reta;  

 Figuras planas: retângulo, quadrado, triângulo e respetivos lados e 

vértices, circunferência, círculo;  

 Sólidos: cubo, paralelepípedo retângulo, cilindro e esfera.  

Medida 

Distâncias e comprimentos  

 Unidade de comprimento e medidas de comprimentos expressas 

como números naturais.  

Áreas 

 Figuras equidecomponíveis e figuras equivalentes 

Tempo 

 Utilização de fenómenos cíclicos naturais para contar o tempo;  

 Dias, semanas meses e anos;  

 Designação dos dias da semana e dos meses do ano.  

Dinheiro 

 Moedas e notas da área do Euro;  

 Contagens de dinheiro envolvendo números até , apenas em euros ou 

apenas em cêntimos.  

Quadro 1 - Conteúdos a Desenvolver no Domínio de Geometria e Medida 
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Os temas transversais referidos no Programa de 2007, como a Comunicação ou o 

Raciocínio matemático, referem-se a capacidades estruturais indispensáveis ao cumprimento 

dos objetivos elencados, estando contemplados neste documento de forma explícita ou 

implícita em todos os descritores. (Bivar, Grosso, Oliveira & Timóteo, 2013:2). 

Estas capacidades transversais são processos matemáticos que já no pré-escolar são 

trabalhados (como referido anteriormente), embora associadas ao nível cognitivo da criança. 

Para Ponte e Serrazina (2000) existem quatro grandes grupos de processos importantes a 

desenvolver com crianças do 1º ciclo: 

1. Representar - Inclui compreender e usar símbolos, convenções, 

gráficos, entre outros. 

2. Relacionar e operar - Inclui calcular e deduzir, bem como relacionar 

ideias matemáticas diversas e interpretar ideias matemáticas em 

situações diárias. 

3. Resolver problemas e investigar - Inclui situações matemáticas e 

extra matemáticas. 

4. Comunicar - Inclui diferentes linguagens e suportes. 

Relativamente ao processo de representar (1), que constitui um dos processos 

fundamentais da Matemática, é importante ter em conta o modo como as ideias matemáticas 

são representadas pois influencia a forma como elas são compreendidas e usadas. No 1º ciclo 

devem ser trabalhadas as seguintes linguagens e representações: linguagem oral e escrita; 

representações simbólicas (algarismos, sinais das operações e sinal de igual); representações 

icónicas (figuras, gráficos e diagramas); representações ativas (objetos de uso corrente ou 

objetos concebidos como material didático). O Professor apenas deve explorar os símbolos 

que são úteis para o trabalho e comunicação entre os alunos. Não há vantagens em introduzir 

símbolos em excesso, visto que iria confundir e dificultar a aprendizagem das crianças. Estas 

formas de representação são bastante úteis na medida em que apoiam: a compreensão pelos 

alunos dos conceitos e relações matemáticas; a comunicação das ideias matemáticas aos 

outros; a aplicação das ideias matemáticas a situações problemáticas dentro e fora da 

Matemática (Ponte e Serrazina, 2000: 42). 
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 São vários os processos que implicam relacionar e operar com conceitos e com as suas 

representações matemáticas (2). No 1º ciclo é importante trabalhar os seguintes: classificar, 

ordenar, calcular, generalizar, particularizar e interpretar. 

 Classificar é incluir, ou não, um objeto num determinado conjunto, recorrendo às suas 

propriedades. Um mesmo objeto pode ser classificado de diversas maneiras, conforme a 

propriedade a considerar.  

Ordenar é dispor por um dado conjunto de objetos numa ordem que respeita a uma 

determinada qualidade, qualidade essa que admite diversos graus de efetividade (Ponte e 

Serrazina, 2000: 47).  

Calcular é lidar com certos símbolos, transformando-os em outros símbolos de acordo 

com determinadas regras. Envolve um ou mais objetos de partida, uma operação e um 

resultado final.  

Generalizar corresponde a atribuir a um conjunto alargado de objetos as propriedades 

de um dado objeto.  

Particularizar trata-se do oposto de generalizar, ou seja procurar um caso concreto de 

um objeto que verifique uma dada condição.  

Por fim interpretar envolve relacionar entre si conceitos matemáticos ou suas 

representações ou relacionar conceitos e representações matemáticos e não matemáticos 

(Ponte e Serrazina, 2000: 50). 

 Relativamente à resolução de problemas (3), o matemático George Pólya, no seu livro 

“Como resolver problemas” descreve quatro etapas essenciais que devem ser tidas em conta 

quando se resolve um problema:  

1. Compreensão do problema 

Nesta primeira etapa é necessária que se levantem questões, sobre o enunciado 

apresentado para a compreensão do problema, tais como: Já vi o problema 

anteriormente?; Já vi o problema apresentado de uma forma ligeiramente 

diferente?; Conheço um problema relacionado com o problema proposto?; 

Conhece um teorema que me possa ser útil?  
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2. Estabelecimento de um plano  

Nesta etapa é essencial que se reflita se existe algum plano de resolução, para 

este problema, que já se tenha utilizado num outro. Caso não se descubra 

nenhum, é necessário traçar um plano para a resolução do problema. 

 

3. Execução do plano  

Etapa de execução do plano anteriormente estabelecido. É importante que a 

cada passo se vá verificando resultado. 

 

4. Verificação 

Esta é a etapa final, etapa na qual se deve averiguar se o plano executado 

anteriormente responde à pergunta do problema.  

 

Para Bivar, Grosso, Oliveira e Timóteo (2013), na resolução de problemas a criança 

necessita de: 

 interpretar o enunciado 

 mobilizar conhecimentos de facto, conceitos e relações 

 selecionar e aplicar adequadamente regras e procedimentos (previamente 

estudados e treinados)  

 rever a estratégia 

 interpretar  os resultados. 

O uso de diagramas e outras representações matemáticas; a procura de regularidades; a 

elaboração de uma listagem de todas as possibilidades; o experimentar casos particulares; o 

uso de tentativa erro; e o pensar de trás para a frente, são várias estratégias de resolução de 

problemas que as crianças do 1º ciclo utilizam e que os Professores devem explorar. Este 

processo é muito importante neste nível, pois facilita o desenvolvimento de novos conceitos e 

estratégias de pensamento.  

Na resolução de problemas, a este nível de ensino, as crianças recorrem bastante a 

estratégias informais (esquemas, diagramas, tabelas ou representações). Porém, devem ser 

sempre incentivadas a recorrer a métodos sistemáticos e formalizados. Segundo Bivar, 
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Grosso, Oliveira e Timóteo (2013:5), no 1.º ciclo, solicita-se explicitamente que o número de 

passos necessários à resolução dos problemas vá aumentando de ano para ano. É 

fundamental que os alunos não terminem este ciclo de ensino conseguindo responder 

corretamente apenas a questões de resposta imediata.  

Relacionado com a resolução de problemas podemos ter outro tipo de tarefas, as 

investigações, também designadas por Ponte (2004) por problemas abertos. Tal como num 

problema, a investigação parte de uma questão que neste caso pode dar azo a várias 

interpretações e daí, poder ter mais do que um caminho para chegar à solução e mais do que 

uma resposta correta. Para os resolverem, os alunos têm de fazer explorações para descobrir 

regularidades e formular conjecturas, apelando, por isso, ao desenvolvimento do raciocínio, 

do espírito crítico e da capacidade de reflexão. Ponte e Serrazina (2000) salientam as 

seguintes etapas caraterísticas de uma investigação: 1. Formular a questão a investigar; 2. 

Formular conjeturas relativamente a essa questão; 3. Testar as conjunturas, e se necessário 

voltar a reformular; 4. Validar e comunicar os resultados (Ponte e Serrazina, 2000). 

Por fim, comunicar (4) é um processo matemático muito importante, transversal a 

todos os outros, que abarca as vertentes oral e escrita, incluindo o domínio gradual da 

linguagem simbólica própria da Matemática. Assim, cabe ao professor proporcionar 

ambientes de aprendizagem que permitam aos alunos expressar as suas opiniões, interpretar e 

compreender as ideias apresentadas pelos outros e participar, construtivamente, em discussões 

sobre ideias, processos e resultados matemáticos. 

 Em suma, todos estes aspetos acima referidos devem ser tomados em conta quando um 

Professor for lecionar Matemática no 1º CEB. Esta é uma área que deve ser devidamente 

trabalhada para que os alunos se sintam à vontade para a explorar e apreciar. 
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2. O ENSINO DA GEOMETRIA NO PRÉ-ESCOLAR E NO 1º CICLO 

DO ENSINO BÁSICO 

 

Segundo Hans Freudenthal1 podemos abordar a definição de Geometria em diferentes 

níveis, de uma forma hierárquica. Num nível mais elevado, a Geometria é uma parte da 

Matemática organizada, de certo modo, axiomaticamente. Num nível mais elementar, a 

Geometria é, essencialmente, conhecer o espaço em que a criança vive, respira e se 

movimenta. O espaço que a criança deve aprender a conhecer, a explorar, a conquistar, de 

modo a conseguir viver, respirar e movimentar-se (1973: 403). 

Em 1957, Pierre Marie van Hiele e a sua esposa Dina van Hiele-Geldof, professores 

holandeses e discípulos de Hans Freudenthal, apresentaram uma teoria de ensino e 

aprendizagem da Geometria, que ficou conhecida como modelo de van Hiele onde 

propunham cinco níveis de desenvolvimento mental na construção dos conceitos geométricos. 

Este modelo descreve bem a hierarquia da definição de Geometria defendida por Freudenthal, 

na medida em que distingue diversos níveis de aprendizagem geométrica (ou níveis de 

desenvolvimento do pensamento geométrico), que vão desde a possibilidade dos alunos 

reconhecerem figuras diferenciadas pelo seu aspeto físico, até níveis mais complexos em que 

são capazes de compreender os sistemas axiomáticos. Estes níveis de aprendizagem, estão 

resumidos no Quadro 2:  

 

                                                           
1
 Um importante matemático do séc. XX, fundador da Educação Matemática Realística que está baseada na resolução de 

problemas reais, factíveis e significativos a partir de experiências quotidianas em lugar de em regras de Matemática abstratas 

e divorciadas da realidade vivencial ou cognitiva dos estudantes. 
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De acordo com van Hiele (1986) a progressão através dos níveis faz-se através do 

ensino, isto é, os alunos progridem na aprendizagem  através de experiências de ensino que 

lhes são proporcionadas dentro e fora da sala de aula. Além disso, este processo de progressão 

pode ser organizado em torno de cinco fases de aprendizagem:  

- Informação, onde através do diálogo com os alunos, o professor identifica o que os 

alunos já sabem sobre um determinado tópico e orienta-os para um novo tópico; 

- Orientação guiada, em que o professor procura que os alunos explorem conceitos 

específicos, por exemplo, através de tarefas estruturadas em que os alunos exploram os 

objetos, fazendo dobragens, medições ou construções.  

- Explicitação, em que os alunos descrevem, utilizando o seu vocabulário próprio, o 

que aprenderam sobre o tópico em questão e o professor introduz alguns termos matemáticos 

mais relevantes e que ainda não são familiares aos alunos;  

- Orientação livre, em que os alunos aplicam as propriedades e relações aprendidas 

para resolver problemas e investigar através de problemas abertos; 

NÍVEL 0 
 Os alunos dão atenção  apenas à parte das caraterísticas 

visuais de uma figura, são incapazes de identificar muitas 

figuras comuns. Pré-Reconhecimento 

Nível 1  Os alunos avaliam as figuras apenas pela sua aparência, 

como um todo visual. A este nível só pertencem os alunos 

que conseguem reconhecer ou reproduzir figuras, através 

das formas e não por uma análise das propriedades 

geométricas. 
Visualização 

Nível 2  Os alunos conseguem perceber caraterísticas das figuras 

pelas suas propriedades e descrever algumas relações 

entre as partes  de uma figura, não fazendo inclusão de 

classes.    
Análise 

Nível 3  Os alunos deduzem propriedades de figuras através de 

raciocínio informal e as conexões lógicas começam a ser 

estabelecidas através de experimentação e raciocínio. Ordenação  

Nível 4  Os alunos são capazes de fazer provas formais, e 

raciocinar num contexto de um sistema matemático 

completo.  Dedução 

Nível 5  Os alunos são capazes de comparar sistemas baseados em 

diferentes axiomas. É um nível alcançado por poucos pois 

diz respeito aos aspetos abstratos formais da dedução.  Rigor 

Quadro 2 - Níveis de aprendizagem geométrica segundo Van Hiele 
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- Integração, em que os alunos sintetizam e integram o que aprenderam, 

desenvolvendo um novo conjunto de objetos e relações entre eles.  

Os estudos que têm sido realizados  a partir do modelo de van  Hiele, facultam-

nos  perspetivas de como analisar e planificar o progresso na aprendizagem da Geometria. 

Este tem sido utilizado para facilitar a compreensão de conteúdos em Geometria, 

enriquecendo o espaço de ensino e aprendizagem. Esta teoria teve um grande impacto no 

ensino da Geometria, sendo hoje ainda reconhecida e muito utilizada nesta área 

Partindo da teoria de van Hiele e conjugando com outras perspetivas Parzysz (2006), 

apresenta a Geometria em dois grandes polos:  

 o polo em que o sujeito representa o objeto tal como ele o vê, na qual os 

objetos são concretos e as relações percetivas - Geometria não axiomática;  

  o polo em que o sujeito representa as propriedades que considera importantes 

dos objetos, sem fazer adaptações, na qual os objetos são teóricos e as 

validações dedutivas – Geometria axiomática 

 

Deste modo, o sujeito evolui em relação a esses dois polos dependendo da faixa etária 

(idade) e do nível cognitivo (conhecimentos que possui).  

Assim, segundo este autor, a Geometria é dividida tal como podemos observar no 

esquema seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1 - Divisão da Geometria segundo Parzysz 
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Nos níveis G0 e G1, os objetos estudados são físicos e as validações das propriedades 

são feitas pela perceção, ou seja, pelo “olhar”, enquanto nos níveis G2 e G3, os objetos são 

teóricos e as validações são feitas por hipóteses.  

Na Geometria concreta (G0), partindo da “realidade” ou ainda do “concreto”, os 

objetos em estudo são realizações materiais com todas as suas caraterísticas (cor, material, 

entre outras). Neste nível o toque, o manejar e o olhar dos objetos é que levam o aluno a fazer 

as validações. Para este autor, este ainda não é considerado um nível geométrico. 

Na Geometria espaço-gráfico (G1), os objetos já não são tão concretos, mas sim 

representações bidimensionais, ou seja físicos (figuras produzidas no papel, imagens de 

computador modelos, diagramas, entre outros). As perceções neste nível são feitas pelo olhar.  

Na Geometria proto-axiomática (G2), os objetos são teóricos, ou seja, mesmo que 

utilizemos uma figura para representar um objeto geométrico, as deduções ou validações das 

suas propriedades não podem ser feitas somente pelo percebido. Neste nível, ainda não há a 

necessidade de utilizar um sistema de axiomas explícito. 

Na Geometria axiomática (G3), há a necessidade de que o sistema de axiomas seja 

explicitado completamente.  

Contrapondo a teoria de van Hiele a esta divisão da Geometria segundo Parzysz, o 

nível G0 e o nível G1 estão associados ao nível 1 (visualização) visto que as crianças apenas 

compreendem as figuras globalmente, ou seja, as figuras são entendidas de acordo com a sua 

aparência. 

O nível G2 está associado aos níveis 2 e 3 da teoria de van Hiele (análise e ordenação), 

pois as crianças entendem as figuras como o conjunto das suas propriedades, ou seja, já 

reconhecem as propriedades das figuras e fazem uso dessas propriedades para a resolução de 

problemas.  

Por fim, o nível G3 está associado aos níveis 4 e 5 (dedução e rigor), visto que os 

alunos já entendem a Geometria como um sistema axiomático e estudam esses mesmos 

axiomas. 
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Quadro 3 - Análise da Teoria de van Hiele e da divisão da Geometria de Parzysz 

Teoria de van Hiele Divisão Segundo  Parzysz 

Nível 1 – Visualização 
G0 – não axiomática concreta 

G1 – não axiomática espácio-gráfica 

Nível 2 – Análise 
G2 – proto axiomática 

Nível 3 – Ordenação 

Nível 4 – Dedução 
G3 – axiomática 

Nível 5 – Rigor 



23 
 

2.1. O Ensino de Geometria no pré-escolar  
 

A Geometria é um meio para a criança conhecer o espaço no qual se movimenta, 

sendo muito importante que a aprendizagem se faça partindo do seu conhecimento informal, 

com base na manipulação e na experimentação (Moreira e Oliveira, 2003: 77). 

 

A Geometria é um domínio da área da Matemática que pode proporcionar o 

desenvolvimento do raciocínio matemático. Este deve ser devidamente explorado pois permite 

que, através da exploração, visualização e comparação, as crianças relacionem o seu mundo 

com os interesses reais, e desenvolvam as capacidades espaciais. Tudo isto constitui um bom 

meio para relacionar outros conceitos matemáticos e proporciona um conjunto de situações 

problemáticas, contribuindo assim para o desenvolvimento da capacidade de resolução de 

problemas. 

Segundo Moreira e Oliveira (2003), ao trabalhar a Geometria no pré-escolar é 

importante que o Educador tenha atenção de como fazer e apresentar a Geometria, que 

compreensões geométricas e capacidades espaciais trazem as crianças e como desenvolver o 

pensamento geométrico.  

As crianças desde muito cedo nas suas atividades diárias deparam-se com a 

Geometria, isto é, já têm ideias pré-concebidas antes de entrar no Jardim de Infância. Estas, 

intuitivamente, reconhecem e comparam figuras e tamanhos de formas, se certos objetos são 

regulares ou não, se são grandes ou pequenos e até mesmo as suas posições.  

Segundo as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (OCEPE), 

relativamente ao domínio da Geometria devem ser desenvolvidos os seguintes conteúdos: 

 Orientação e localização espacial – É a partir da consciência da sua 

posição e deslocação no espaço, bem como da relação e manipulação de 

objetos que ocupam num espaço, qua a criança pode aprender o que está 

longe e perto, dentro, fora e entre, aberto e fechado, em cima e em baixo 

(Silva,1997: 73) 

 

 Figuras geométricas – Esta exploração do espaço permite-lhe ainda 

reconhecer e representar diferentes formas que progressivamente 

aprenderá a diferenciar e nomear (Silva,1997: 73). 
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 Tempo – É através da vivência do tempo, em que diferentes momentos se 

sucedem ao longo do dia, que a criança constrói a noção do tempo 

(Silva,1997: 75). 

 

 Medida – (…) comparação entre alturas das crianças, organização do 

espaço da sala, medições dos espaços com um padrão não convencional ou 

com referência ao metro como medida padrão (Silva,1997: 77). 

 

 Pesar – O jogo simbólico, nomeadamente na “loja”, pode também 

constituir um pretexto para compreender o funcionamento de balanças que 

não devem ser apenas um brinquedo, mas permitir, de facto, pesar e 

comparar pesos (Silva, 1997: 77). 

 

 Padrões geométricos – O desenvolvimento do raciocínio lógico supõe 

ainda a oportunidade de encontrar e estabelecer padrões, ou seja, formar 

sequências que têm regras lógicas subjacentes (Silva, 1997:74). 

 

Ainda segundo as OCEPE, o Educador tem de ter em conta todas as metas de 

aprendizagem correspondentes ao ensino da Geometria. Essas metas são apresentadas no 

quadro 4: 
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 Meta Final 15) No final da educação pré-escolar, a criança identifica semelhanças e 

diferenças entre objectos e agrupa-os de acordo com diferentes critérios (previamente 

estabelecidos ou não), justificando as respectivas escolhas. 

 Meta Final 16) No final da educação pré-escolar, a criança reconhece e explica padrões 

simples. 

 Meta Final 17) No final da educação pré-escolar, a criança utiliza objectos familiares e 

formas comuns para criar e recriar padrões e construir modelos. 

 Meta Final 18) No final da educação pré-escolar, a criança descreve as posições relativas 

de objectos usando termos como acima de, abaixo de, ao lado de, em frente de, atrás de, e a 

seguir a. 

 Meta Final 19) No final da educação pré-escolar, a criança compreende que os nomes de 

figuras (quadrado, triângulo, rectângulo e círculo) se aplicam independentemente da sua 

posição ou tamanho. 

 Meta Final 20) No final da educação pré-escolar, a criança descreve objectos do seu meio 

ambiente utilizando os nomes de figuras geométricas. 

 Meta Final 21) No final da educação pré-escolar, a criança usa expressões como maior do 

que, menor do que, mais pesado que, ou mais leve que para comparar quantidades e 

grandezas. 

 Meta Final 22) No final da educação pré-escolar, a criança usa a linguagem do dia a dia 

relacionada com o tempo; ordena temporalmente acontecimentos familiares, ou partes de 

histórias. 

 Meta Final 23) No final da educação pré-escolar, a criança conhece a rotina da semana e do 

dia da sua sala. 

 Meta Final 24) No final da educação pré-escolar, a criança compreende que os objectos têm 

atributos medíveis, como comprimento ou volume ou massa. 

 Meta Final 25) No final da educação pré-escolar, a criança identifica algumas 

transformações de figuras, usando expressões do tipo ampliar, reduzir, rodar, ver ao espelho. 

 Meta Final 26) No final da educação pré-escolar, a criança exprime as suas ideias sobre 

como resolver problemas específicos oralmente ou por desenhos. 

 
 

Tendo em vista todos os aspetos acima descritos, os autores Mendes e Delgado (2008), 

no livro Geometria: Textos de Apoio para Educadores de Infância descrevem como abordar a 

Geometria segundo os parâmetros: orientar, construir e operar com formas e figuras. 

Quadro 4 - Metas de Aprendizagem de Matemática no ensino pré-escolar (MA, 2010) 
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O Orientar inclui todo o tipo de actividades em que as crianças determinam a sua 

posição ou a de objectos no espaço e em que interpretam modelos visuais (Mendes & 

Delgado, 2008:13). Este aspeto da Geometria relaciona a capacidade de determinação da 

nossa posição no espaço relativamente a outros objetos, ou tomando um ponto de referência. 

Para tal, é necessária a ajuda de termos/conceitos, tais como: direção, distância, paralelismo, 

ângulo e coordenadas. 

O Construir engloba não só as construções realizadas pelas crianças, recorrendo a 

diferentes tipos de materiais mas, também, os processos mentais envolvidos nessas 

construções (Mendes & Delgado, 2008:13). Nas construções realizadas pelas crianças, elas 

criam as suas imagens mentais do que pretendem fazer e do que vão fazendo, existindo assim 

uma construção mental que antecede e acompanha a ação. Existem várias construções que 

podem ser propostas para este nível de ensino. Contudo, devem ser atividades que têm por 

base uma trajetória de aprendizagem que se desenvolva no sentido de se potenciar uma maior 

abstração: construções com materiais didáticos próprios da Geometria como o geoplano, o 

tangran e os blocos lógicos e ainda construções com outros materiais utilizados no dia-a-dia.  

O Operar com formas e figuras diz respeito a todo o tipo de actividades que incluem 

transformações geométricas (Mendes & Delgado, 2008:13), ou seja são atividades onde se 

efetuam transformações geométricas intuitivamente partindo de experiências que incluem o 

uso de objetos concretos ou até do próprio corpo. 

É fundamental, que todas as tarefas propostas estejam associadas à manipulação de 

objetos no espaço e à utilização de materiais diversificados, facilitando a exploração de 

propriedades e relações. 

 Em síntese, a Geometria está presente no dia-a-dia, e cabe ao Educador aproveitar e 

explorar todas as vivências da criança para a trabalhar tendo por base todas as recomendações 

curriculares já apresentadas. 
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2.3. O Ensino de Geometria no 1º ciclo do ensino básico 

A Geometria – como estudo das formas no espaço e das relações espaciais – oferece 

às crianças uma das melhores oportunidades para relacionar a Matemática com o mundo 

real (Ponte &Serrazina, 2000:165). 

 

 A Geometria é um domínio da Matemática que faculta à criança formas de 

representação com bastante apelo visual para vários tópicos da Matemática, tornando-se assim 

um tema unificador. Dá também a oportunidade às crianças de aprenderem a solucionar 

problemas, partindo sempre de experiências informais. 

 Para Ponte e Serrazina (2000), a aprendizagem da Geometria nesta faixa etária deve 

partir de modelos concretos do mundo real das crianças, ou seja, deve partir de uma 

aprendizagem de modo informal, formando os conceitos essenciais. 

  Esta aprendizagem informal (experiências que permitam explorar, desenhar, visualizar 

e comparar) deve constituir a base para um ensino mais formal. Deste modo, a manipulação 

de materiais e a reflexão sobre as experiências realizadas são bastante importantes na 

construção dos conceitos. 

 Para Ponte e Serrazina (2000), a capacidade espacial e a aprendizagem das figuras 

geométricas, são dois conceitos essenciais para o ensino da Geometria no 1º ciclo do ensino 

básico. Partindo destes dois conceitos, o Professor é capaz de ensinar, trabalhar, explorar, 

outros conceitos fundamentais para o ensino da Geometria tais como: figuras bidimensionais 

e tridimensionais, a noção de ângulo, simetrias, entre outros.  

 Através da capacidade espacial, a criança é capaz de comunicar sobre as posições e 

relações entre dois ou mais objetos, dar e receber indicações para chegar a um determinado 

local ou concluir uma tarefa, e imaginar as mudanças que resultam da divisão de uma figura. 

Tudo isto só é conseguido quando a criança tem a capacidade espacial bem desenvolvida 

assim como o vocabulário próprio para descrever relações geométricas.  

 Para Matos e Gordo (1993) a capacidade espacial reúne um conjunto de aspetos 

relacionados com a forma com que os alunos percecionam o seu mundo e como são capazes 

de interpretar, modificar, representar e antecipar transformações dos objetos. Assim, os 

autores apresentam sete capacidades de visualização espacial: 
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 Coordenação visual-motora: Capacidade de coordenar a visão com os 

movimentos do corpo (Matos & Gordo, 1993:14). 

Esta capacidade diz respeito à capacidade que se desenvolve desde muito cedo em 

atividades básicas do dia-a-dia como vestir, comer, brincar, entre outras. Pode ainda ser 

desenvolvida na sala de aula em várias atividades como a escrita, jogos com bolas, pintura de 

um desenho entre outras. 

 

 

 Memória Visual: Capacidade de recordar objetos que já não estão visíveis 

(Matos & Gordo, 1993:14). 

Trata-se da capacidade que a criança tem em identificar objetos anteriormente vistos 

ou trabalhados que não lhes estão presentes ou visíveis. Pode ser trabalhada pela 

reconstituição da posição de certos objetos, ou até mesmo pelo desenho de uma figura 

observada num geoplano. 

 

 

 Perceção figura-fundo: Capacidade de identificar um componente específico 

numa determinada situação e envolve a mudança de percepção de figuras contra 

fundos complexos (Matos & Gordo, 1993:14). 

A perceção figura-fundo é a capacidade de identificar uma figura ou objeto em 

situações mais complexas. Pode ser desenvolvida através de atividades que exijam a 

observação de figuras escondidas. 

 

 

 Constância percetual: Capacidade de reconhecer figuras geométricas em 

diversas posições, tamanhos e contextos e texturas (Matos & Gordo, 1993:14). 

A constância percetual é visível quando a criança consegue identificar um quadro ou 

outra figura geométrica em posições não habituais. Neste caso a utilização do geoplano é 

bastante importante visto que as crianças conseguem representar as figuras em diferentes 

posições. 
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 Perceção da posição no espaço: Capacidade para distinguir figuras iguais mas 

colocadas com orientações diferentes.  

Quando o aluno tem a perceção da posição no espaço já é capaz de identificar figuras 

que, sendo iguais do ponto de vista da perceção figura-fundo ou da constância percetual, têm 

uma orientação diferente. Pode ser trabalhada pedindo à criança que desenhe ou identifique 

figuras geométricas simétricas de outras, dadas em base quadriculada (Matos & Gordo, 

1993:14). 

 

 

 Perceção de relações espaciais: Capacidade de ver e imaginar dois ou mais 

objetos em relação consigo próprios ou em relação connosco (Matos & Gordo, 

1993:14). 

A perceção de relações espaciais pode ser desenvolvida na sala de aula, por exemplo, 

pedindo aos alunos que construam uma cidade em ponto pequeno utilizando pequenos cubos. 

Nesta capacidade inclui-se também a capacidade de relacionar objetos geométricos com as 

suas vistas e as suas planificações. 

 

 

 Discriminação visual: Capacidade para identificar semelhanças ou diferenças 

entre objetos (Matos & Gordo, 1993:14). 

A discriminação visual está envolvida quando procuramos analisar se duas figuras são 

iguais ou, sendo diferentes, quais as suas diferenças. Deste modo, a discriminação visual pode 

ser trabalhada pedindo à criança que, partindo de um conjunto de figuras geométricas, agrupe 

fazendo subconjuntos e identificando qual o critério utilizado. 

 

 Relativamente à aprendizagem de figuras geométricas, o Programa atual de 

Matemática do 1º ciclo do ensino básico (Bivar, Grosso, Oliveira & Timóteo, 2013), 

contempla a aprendizagem de figuras bidimensionais e tridimensionais. A forma mais fácil de 

começar a lecionar as figuras geométrica é partir de objetos tridimensionais do universo dos 

alunos e explorá-los. Os alunos devem ser capazes de descrever os objetos enumerando as 

diferentes caraterísticas. Deste modo, o Professor pode realizar tarefas em que os alunos 
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tenham de agrupar os objetos por caraterísticas, tenham de diferenciar dois objetos ou até 

mesmo identificar as caraterísticas de cada objeto.  

 Partindo então de figuras tridimensionais, facilmente chegamos às bidimensionais. No 

1º ciclo do ensino básico, dá-se destaque aos quadriláteros, aos triângulos e ao círculo. 

Contudo, o ensino não se deve limitar apenas a estas figuras geométricas, o Professor deve 

incluir outros polígonos regulares ou não. 

 As figuras bidimensionais não devem ser introduzidas com base em definições e 

imagens. O aluno, através da sua experiência, deve ser capaz de identificar as semelhanças e 

as diferenças agrupando os quadriláteros e os triângulos em categorias diferentes. Só mais 

tarde, depois da criança estar ciente das diferenças existentes entre as figuras, é que o 

Professor deve introduzir os conceitos de vértices, lados paralelos e perpendiculares, e 

ângulos retos, agudos e obtusos.  

 Outro conceito que deve ser abordado neste nível é a simetria. Partindo de uma 

abordagem de um modo informal, a criança deve ser capaz de identificar um eixo de simetria 

nas figuras a trabalhar. 

 No que respeita ao ensino da Geometria no 1º CEB, a Medida é um conteúdo que faz 

parte do domínio da Geometria. É uma ligação que veio beneficiar o ensino de ambos os 

conteúdos, pois estes podem fazer várias conexões matemáticas.  

A palavra Medida está associada ao processo matemático de medir que é um processo 

complexo para as crianças desenvolverem visto que é necessário antes a criança adquirir a 

noção de grandeza e de unidade de medida.  

Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado, uma relação numérica 

estabelecida com um objeto. Existem vários tipos de grandezas, mas o 1º ciclo apenas se foca 

no comprimento, na área, no volume, na capacidade, na massa, no tempo e no dinheiro. 

Relativamente ao conceito de unidade de medida, Ponte e Serrazina (2000) 

identificaram cinco etapas que a criança tem de percorrer até o adquirir: 

1. Ausência de unidade – medida puramente visual e comparativa. A criança apenas 

é capaz de comparar dois objetos diretamente. 

2. Unidade ligada a um objeto – relacionada com o que se deve medir. 

3. Unidade ligada à situação – unidade dependente do objeto a medir, podendo 

variar de um objeto para o outro. 
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4. Unidade figural – unidade quase não dependente do objeto a medir. 

5. Unidade propriamente dita – unidade totalmente livre do objeto. A unidade de 

medida é a mesma. 

Passadas por todas estas etapas a criança já é capaz de medir uma figura ou objeto. 

Para Aires e Campos (2011: 49) 

 

(…) medir é um processo que se inicia com a percepção do que se quer medir 

(identificação da grandeza a medir), passa pela selecção da unidade de medida mais 

apropriada para essa grandeza e termina com a verificação de quantas vezes a 

unidade de medida cabe na quantidade de grandeza a medir, com o objectivo de que a 

entes de igual quantidade de grandeza corresponde o mesmo número. 

 

Em suma, a Medida é um conteúdo igualmente trabalhado no 1º ciclo do ensino 

básico, que em conjunto com a Geometria, permite ao Professor realizar ótimas experiências 

com os alunos, proporcionando assim valiosas aprendizagens matemáticas. 
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3. REFLEXÃO CRÍTICA 

 

 A Matemática intervém em quase todas as atividades quotidianas do ser humano, quer 

como instrumento para a resolução de situações problemáticas, quer como linguagem de 

comunicação precisa de informação. A participação ativa na vida social pressupõe assim um 

conjunto de competências matemáticas.   

 Entre essas competências destacam-se as específicas da Geometria. É essencial que 

este domínio seja abordado desde muito cedo pois torna a leitura interpretativa do mundo 

mais completa, a comunicação das ideias ampliada e a visão de Matemática, enquanto ciência, 

mais fácil de compreender. 

 Deste modo, já no pré-escolar é importante que o Educador e posteriormente o 

Professor do 1º CEB trabalhe este domínio, explorando e experimentando novas estratégias e 

novas abordagens, recorrendo a um leque variado de materiais didáticos. Além disso é 

também importante que reflita sobre a sua prática letiva, tendo sempre presente que a 

Geometria é um conhecimento que favorece o desenvolvimento do raciocínio matemático das 

crianças. 

 O Educador/Professor tem um papel preponderante no desenvolvimento e na 

aprendizagem de todos os conteúdos programáticos. Para isso é necessário ter em conta os 

vários documentos publicados pelo Ministério da Educação, destinado aos diferentes níveis de 

ensino. Relativamente ao pré-escolar, o Educador tem como linhas orientadoras as OCEPE e 

as Metas de Aprendizagem. Um Professor do 1º ciclo deve ter em conta o Programa oficial de 

Matemática e as Metas de Aprendizagem. 

  A Geometria é uma área da Matemática que está presente em quase tudo o que nos 

rodeia, e cabe ao Educador/Professor transpor os elementos do mundo da criança para a sala 

de aula, de forma a que esta desenvolva competências matemáticas e que realize 

aprendizagens significativas. 
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INTRODUÇÃO 

É realmente importante o conhecimento do meio envolvente onde se encontra uma 

instituição, na medida em que se estabelece uma relação entre as crianças e o meio em que 

estão inseridas, no que respeita às suas culturas e tradições. Toda a ação da criança realiza-se 

num determinado ambiente que, de certa forma, influenciará os aspetos da sua vida e 

personalidade. Caracterizando o meio envolvente da instituição, o Educador entra em contacto 

com os recursos existentes no mesmo, contribuindo desta forma para um conjunto de 

aprendizagens diversificadas e significativas. 

 

Por sua vez o meio social envolvente – localidade ou localidades de onde provêm as 

crianças que frequentam um determinado estabelecimento de Educação Pré-escolar, a 

própria inserção geográfica deste estabelecimento tem também influência, embora indireta, 

na educação das crianças (…) (Silva, 1997:33). 

 

A cidade de Vila Real está situada a cerca de 450 metros de altitude, sobre a margem 

direita do rio Corgo, um dos afluentes do Douro. Localiza-se num planalto rodeado pelas 

serras do Marão e do Alvão. Vila Real é sede do concelho e capital do distrito. O concelho 

está subdividido em 30 freguesias
2
.  

Em Vila Real é possível encontrar várias construções, havendo uma grande 

diversidade de edifícios com elevada importância, como os Paços do Concelho, o antigo 

Palácio dos Condes de Amarante, entre outros. A cidade também é constituída por uma zona 

rural com vinhas, cursos de água e vários campos para cultivo agrícola. 

A cidade dispõe de serviços com potencialidades educativas de que a instituição pode 

usufruir: Centros de saúde, clínicas e Hospital Distrital; Instituições de Educação, desde as 

pré-escolares até a universidade; Formação Profissional; Equipamento de apoio à 3ª idade; 

Escola Fixa de Trânsito; Conservatório de Música; Corporações de Bombeiros; Exército e 

Forças de Segurança; Cinema; Auditórios e Salas de Espetáculos; Jornais, Rádios, Bibliotecas 

e Arquivo, Museus, Galerias; Associações Desportivas e Culturais, Bandas de Música, 

Grupos Folclóricos, Teatro; Centro Comercial e Piscinas. Deste modo estamos perante uma 

cidade bastante capaz em termos culturais e educacionais. 

                                                           
2
 No momento em que a Prática Supervisionada se realizou existiam no total 30 freguesias. Atualmente o 

Concelho de Vila Real apenas conta com 20 freguesias. 
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1. CONTEXTO DE EDUÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

1.1. Caraterização da Instituição 

A prática de ensino supervisionada realizou-se no ano letivo de 2012/2013 durante todo 

o segundo semestre, no Jardim de Infância (JI) de Ponte. Era um grupo constituído por 24 

crianças a cargo da Educadora Cooperante Ana Gonçalves.  

O Jardim de Infância de Ponte pertence à freguesia de Mouçós, sendo uma das 

freguesias que faz “fronteira” com o Bairro de Stª Maria (Freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição) e a aldeia de Ponte (Freguesia de Mouçós). Localiza-se na margem esquerda do 

rio Corgo, a 5 quilómetros de Vila Real. 

Na freguesia de Mouçós, as principais atividades económicas são: a agricultura, a 

pecuária, as pequenas indústrias (sobretudo materiais de construção civil), o pequeno 

comércio e a construção civil. No campo das infraestruturas, o povoamento desta freguesia 

faz-se por aglomerados constituídos por casas antigas (algumas restauradas) e moradias 

novas, nem sempre esteticamente enquadradas no conjunto. Todos os fogos têm luz elétrica, o 

mesmo não acontecendo com o saneamento básico. As vias de comunicação estão em boas 

condições e os meios de transporte mais utilizados pela sua população são o automóvel e o 

autocarro. Em tempo de férias os transportes públicos são mais escassos e com horários pouco 

adequados às necessidades das populações.  

O JI de Ponte pertence à rede pública de educação pré-escolar, situa-se no Bairro de 

Stª Maria, e insere-se no Agrupamento de Escolas Morgado Mateus. O edifício é antigo e foi 

no passado uma Escola do 1º ciclo do ensino básico. Atualmente a instituição funciona como 

JI de Ponte e como escola básica do 1º ciclo do ensino básico (EB1) de Ponte nº 2, existindo 

apenas três salas, uma para o ensino pré-escolar e duas para o 1º ciclo.   

No que diz respeito aos recursos humanos, existem nesta instituição uma Educadora, 

duas Professoras do 1º ciclo do ensino básico, e duas Técnicas de Ação Educativa. 

Relativamente ao espaço exterior, o Jardim segue apenas algumas das caraterísticas 

impostas pelo Decreto-Lei 379/97, de 27 de dezembro de 1997, Artigo 9. Possui um espaço 

exterior de grande dimensão, com pavimento em paralelos e cimento, tendo ainda algumas 

zonas em terra batida, que está devidamente vedada, para uma maior segurança das crianças. 

Contudo, não existe qualquer equipamento recreativo, nem qualquer tipo de abrigo, caso as 

condições atmosféricas não sejam as mais favoráveis (Artigo 8). Para além disso, o espaço do 
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recreio, que deveria (…) estar devidamente equipado com iluminação pública, bancos, 

recipientes para a recolha de resíduos sólidos, bebedouros (…) (Artigo 12), não verifica. 

Existe ainda uma pequena despensa exterior onde se armazenam materiais consumíveis para 

aquecimento. 

Ainda segundo o mesmo Decreto-Lei, de 27 de dezembro de 1997, Artigo 6, (…) os 

espaços de jogo e recreio devem estar inseridos na rede de circulação de peões da respectiva 

área urbanizada, devendo os seus acessos estar bem sinalizados e equipados, 

designadamente com passadeiras pedonais e iluminação artificial. Assim, constata-se que o 

Jardim em causa não segue este Decreto-Lei pois o acesso ao mesmo não é funcional, as ruas 

têm declives acentuados, são estreitas e sem qualquer tipo de passadeiras pedonais, impedindo 

por exemplo, que autocarros de maiores dimensões se desloquem à escola para transportar as 

crianças, quando necessário.  

O JI tem implementado o projeto da Componente de Apoio à Família, na vertente de 

serviço de almoço e prolongamento de horário, que funciona num espaço do Centro Cultural e 

Recreativo do Bairro de Stª Maria. 

Já dentro da Instituição, um átrio de acolhimento serve de acesso à sala de aula, onde 

se encontram os cabides, identificados com o nome de cada criança. Existe uma grande 

parede decorada com desenhos feitos pelas crianças e informações para os pais relativas a 

projetos e ao agrupamento. Numa outra parede há vários trabalhos relacionados com a época e 

um armário com exposição de pinturas das crianças. Para completar este espaço existe um 

armário de arrumação e uma bacia com água potável, que não é acessível às crianças. 

Existem ainda duas casas-de-banho, uma para as crianças e outra para os adultos. 

Apenas existe uma sanita para 24 crianças e sem qualquer “apoio” para crianças com 

dificuldade de locomoção. Para além disso não existe nenhum chuveiro nem alternativa 

funcional. Todos estes pormenores estão em desacordo com o Despacho Conjunto 268/97, de 

25 agosto. 

A sala de atividades dispõe de três janelas amplas e também de iluminação artificial 

sendo assim bem iluminada. Tem uma área de 84m
2
, quase o dobro do previsto no Despacho 

Conjunto 268/97, de 25 agosto, que dita um espaço de 2m
2
 por criança, e existem 24 crianças. 

O chão é de madeira corrida e encontra-se em boas condições, sendo (…) confortável, 

resistente, lavável, antiderrapante e pouco refletor de som (…). As suas paredes são: (…) 

laváveis, não abrasivas, cores claras (…) e permitem (…) a fixação de expositores e quadros, 
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e um bom isolamento térmico e acústico. O aquecimento é feito por uma salamandra, 

fornecida pelo Município.  

A sua organização é feita por cantinhos, onde estão disponíveis materiais didáticos 

diversificados e de apoio às crianças. Os cantinhos são, segundo Spodek e Saracho (1998:127) 

áreas da sala de aula onde são oferecidos materiais baseados em uma área de conteúdo ou 

tópico, para estimular a aprendizagem da criança. Ainda para os mesmos autores, cada 

cantinho deve ser planejado de modo a propiciar atividades baseadas nos interesses das 

crianças e que estimulem uma aprendizagem valiosa.  

 

(…) tanto o mobiliário como os materiais devem ser acessíveis às crianças para que 

elas possam usá-los sozinhas. Além de favorecer o desenvolvimento autónomo da criança, 

permitirá aos Professores uma maior liberdade de ação para trabalharem com grupos 

pequenos, atenderem demandas individuais ou oferecerem ajuda. Permitirá também que o 

Professor dedique o seu tempo a observar a atividade e o comportamento dos alunos nas 

diferentes áreas (Zabalza 1998:258). 

 

Para Craidy e Kaercher (2001:76), na organização da sala (…) é fundamental 

partirmos do entendimento de que este espaço não pode ser visto como um pano de fundo e 

sim como parte integrante da ação pedagógica. Desde logo é necessário ter em conta certos 

fatores como: o número de crianças, a faixa etária, as caraterísticas do grupo e o 

entendimento de que a sala de aula não é propriedade do Educador (…). Deste modo a sala 

deve estar projetada tendo em conta vários fatores. Para Miguel Zabalza (1998:256) a sala de 

aula deve estar organizada em diferentes áreas de jogo – trabalho que favoreçam a 

diversidade de opções e, portanto, a escolha por parte da criança. Assim, a sala de atividades 

deve ser delimitada por áreas de modo a que as crianças possam distinguir facilmente os 

limites de cada uma. Deve favorecer a autonomia e a segurança das crianças e ter uma função 

polivalente, sem se descurar a parte mas sempre com uma sensibilidade estética. Na figura1 

podemos ver a planta da sala de atividades do JI de Ponte. 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De seguida passamos a uma breve descrição dos vários espaços que podemos 

encontrar na sala do JI de Ponte, que podem ser observadas pelas imagens apresentadas no 

anexo 1. 

 

Zona de acolhimento 

Área onde, por norma, as crianças se sentam quando chegam, quando vão embora, ou 

quando a Educadora quer apenas falar com elas (anexo 1, figura 1). É a área onde as crianças 

se reúnem em grupo, podendo assim acolher todas as crianças e ser o ponto de partida para 

qualquer atividade. Segundo Lobo (1988:19), a zona de agrupamento coletivo (…) 

simbolizará o ponto de convergência de todas as atividades. Qualquer que seja a sua 

localização na sala deve ser o centro psicológico da vida colectiva, o lugar que favorece a 

coesão do grupo. Ainda nesta área são realizadas atividades em grande grupo como por 

exemplo, cantar, conversar, contar histórias, dividir tarefas, entre outras. 

 

Figura 1 - Representação da sala de atividades do JI de Ponte 
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Cantinho da casinha 

Este cantinho é constituído por uma cozinha e um quarto (anexo 1, figura 2). O quarto 

está equipado com uma cama com a respetiva roupa, por um roupeiro e uma cómoda para 

arrumações, assim como alguns brinquedos para as crianças se divertirem. A cozinha está 

equipada com uma banca da loiça, fogão, dois armários de arrumações, uma mesa com quatro 

cadeiras, loiças de plástico, frutas e legumes de plástico e talheres. Neste cantinho as crianças 

aproveitam para imitar os adultos, encarnando diversos papéis. O fator diversão faz com que 

este cantinho seja dos espaços mais procurado por elas. Quando o lar for representado as 

atividades devem refletir aquelas em que todos os membros de uma família se encaixam 

(Spodek e Saracho, 1998:128). 

 

Cantinho da pintura 

Nesta área, as crianças têm acesso a tintas de diferentes cores com pincéis apropriados 

(anexo 1, figura 3). Tem um quadro de madeira fixo à parede onde prendem a folha de modo 

a pintarem corretamente. É uma área de desenho livre, em que cada criança exprime o que 

quer de modo a expandir a sua imaginação. Segundo Spodek e Saracho (1998:128) este 

cantinho deve ser um espaço de acesso fácil aos materiais e as crianças devem poder guardá-

los e limpar tudo sozinhas. 

 

Cantinho da leitura 

Este centro deve ser localizado numa parte calma da sala, longe do movimento, e os 

livros devem ser dispostos de modo que as crianças possam escolher facilmente (...) (Spodek 

e Saracho, 1998:128). Trata-se de uma pequena área, equipada com algumas almofadas e uma 

estante com livros sobre diversos temas (anexo 1, figura 4). Aqui a criança pode construir um 

momento de serenidade e descontração ao ler um livro. Os livros estão arrumados por ordem 

e adequam-se às idades das crianças que os utilizam. 

 

Cantinho do computador 

É uma pequena área, que reúne uma secretária com um computador sem acesso à 

internet (anexo 1, figura 5). Para Spodek e Saracho (1998:128), os computadores estão-se 
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tornando cada vez mais familiares para as crianças. Uma quantidade crescente de 

programas pedagógicos está sendo lançada, incluindo jogos e simulações apropriadas para 

as turmas da primeira infância. 

 

Cantinho dos jogos 

É um canto onde existem vários tipos de jogos de construção, puzzles, entre outros 

(anexo 1, figura 6). Este espaço fomenta nas crianças muito o raciocínio, a imaginação e a 

formação pessoal e social. 

 

Mesas de grande grupo 

O espaço mais frequentado pelo grupo são as mesas grandes, o lugar onde se faz de 

tudo um pouco (anexo 1, figura 7). Leitura, desenho, colagem, modelagem, lanche e jogos são 

exemplos de atividades realizadas nestas mesas. Nesta área as crianças desenvolvem a noção 

de grupo e a comunicação, as regras de socialização e o respeito pelos outros. 

 

Relativamente ao espaço vertical, a sala está completamente equipada. Existem os 

mapas de presença em cada cantinho, que estão ao nível adequado das crianças, para que elas 

próprias os possam utilizar; existem ainda o mapa de presenças, o mapa do tempo e o mapa 

dos dias; o mapa da alimentação já se encontra num nível mais elevado, pois apenas a 

Educadora o preenche bem como o mapa dos aniversários; e por fim existem os vários 

trabalhos dos alunos expostos pelas paredes da sala. 

Todos estes cantinhos têm um limite para a utilização pelas crianças (por exemplo o da 

pintura só pode ter 2 crianças e o cantinho da casa 4 crianças), variando todos os dias 

permitindo assim, que todas elas possam passar por todos as áreas. 

Quer o mobiliário quer os materiais estão adequados à idade das crianças. O 

mobiliário é uma componente integrante do estabelecimento e como tal deverá ter uma 

função formativa juntos dos seus utilizadores (Despacho Conjunto 268/97, de 25 agosto). 

Relativamente ao mobiliário, existem vários armários de arrumação acessíveis às 

crianças. É uma sala onde consta grande parte da listagem de equipamento mínimo a 

considerar no apetrechamento de uma sala de atividade (Despacho Conjunto 258/97, de 21 
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agosto, anexo 1): cadeiras, mesas com tampo lavável, armários, estantes, cavalete de pintura, 

recipiente para manusear água, expositor para biblioteca, expositores de parede, quadro de 

ardósia e recipiente do lixo.  

Encontra-se na sala de atividades material didático, material de consumo, material de 

apoio e acessórios de culinária. Contudo, existe carência de alguns materiais. Nos materiais 

didáticos faltam o loto, material de contagem e medição, balança e material de carpintaria. De 

material de consumo não existe barro, agulhas, plasticinas (usam massa em vez de plasticina). 

A sala tem muita falta de material para culinária, material para experiências, material de 

música e fantoches, enciclopédias e letras móveis. 

Todos estes materiais proporcionam às crianças a fantasia e o jogo simbólico, a 

criatividade, estimulam o exercício físico e o desenvolvimento cognitivo. 

 

 

1.2. Caraterização global do Grupo  

 

O grupo da sala do JI de Ponte é composto por 24 crianças. É um grupo heterogéneo 

constituído por 15 rapazes e por 9 raparigas com idades compreendidas entre os 3 e os 5 anos. 

Apenas 13 crianças deste grupo frequentaram o Jardim no ano letivo anterior. 

É um grupo muito dinâmico, curioso, ativo e interessado. Tudo lhe desperta 

curiosidade questionando o porquê das coisas. O ritmo de aprendizagem é distinto devido às 

suas idades, conhecimentos e desigualdades socioeconómicas e culturais. Apesar das 

diferenças, apresentam todos uma grande vontade em aprender. 

O relacionamento entre os mais novos é um pouco conflituoso, contudo a Educadora 

adotou um sistema da interajuda, das crianças mais velhas para com as mais novas, ajudando-

as a “brincar”, em grande e pequeno grupo, sem excluir nenhuma delas.  

As maiores dificuldades do grupo de crianças mais novas são: sentar-se corretamente 

nas cadeiras para concretizar atividades; sentar-se corretamente no chão, na zona de 

acolhimento; ter poder de concentração e atenção; desestabilizarem o restante grupo. 

Nenhuma das crianças apresenta Necessidades Educativas Especiais.  

Existem 14 crianças que estão a usufruir da Componente de Apoio à Família, na 

vertente de serviço de almoço e 7 na vertente de prolongamento de horário. 
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Relativamente ao número de irmãos, a maioria das crianças tem apenas um irmão (12 

crianças), embora existam crianças que não têm nenhum irmão, que tenham dois e até mesmo 

três irmãos, como podemos constatar no gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente às habilitações literárias dos pais das crianças em questão, é notório que 

mais de metade dos pais não tem mais do que o 12º ano de escolaridade, tendo a maior parte 

apenas o 6º ano, como se ilustra no gráfico 2. 
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Gráfico 1 - Número de irmãos em função de cada criança (pré-escolar) 

Gráfico 2 - Habilitações literárias dos pais (pré-escolar) 
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No que se refere à residência do agregado familiar, das freguesias mais comuns das 

moradias das crianças, destacam-se outras para além de Moucós, como por exemplo a Nossa 

Senhora da Conceição. Mais de metade das crianças não pertence à freguesia de Moucós, 

contudo, as freguesias em questão não são muito longe da Instituição. Toda esta informação é 

tratada no gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É necessário conhecer bem o grupo, para posteriormente organizar atividades 

diferenciadas de modo a fazer uma boa integração das crianças novas e mais pequenas. É 

necessário também saber em que nível se encontra cada criança, fazendo o levantamento das 

suas aquisições e das suas necessidades que serão preciosos indicadores para uma 

planificação e uma ação mais intencional e sistematizada por parte do Educador 

No que respeita às áreas de conteúdo, na área de Formação Pessoal e Social, existem 

algumas dificuldades em respeitar certas normas estabelecidas. Isso verifica-se principalmente 

na partilha de brinquedos e materiais de trabalho. É um grupo um pouco irrequieto que, na 

maioria, precisa de atenção, carinho e acompanhamento por parte dos adultos, contudo 

existem algumas crianças que já são bastante autónomas e independentes. Adoram participar 

nas atividades e tentam realizá-las da melhor maneira, estando constantemente a perguntar se 

o trabalho está bem feito, principalmente as mais velhas. Participam nas conversas de grupo 

embora revelam dificuldade em esperar pela sua vez e em se expressar para o grande grupo.  
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Gráfico 3 - Gráfico da residência do agregado familiar (pré-escolar) 
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Na Área de Conhecimento do Mundo, as crianças apresentam bastante vontade em 

querer saber sempre mais. Surgem, no meio dos diálogos, vários temas que despertam a sua 

curiosidade, os quais tentamos sempre trabalhar da melhor forma.  

Na Área de Expressão e Comunicação, as crianças sentem-se muito à vontade na 

realização de sessões motoras. Adoram estar sempre em movimento.  

Em relação ao Domínio da Expressão Dramática, as crianças sentem-se um pouco 

inibidas. Adoram representar situações do quotidiano nas suas brincadeiras, e imitar os 

adultos e os seus dia-a.dia. Estas situações verificam-se mais no cantinho da casinha. 

No Domínio da Expressão Plástica verifica-se uma grande adesão por parte de todas as 

crianças, nas atividades realizadas. Gostam de explorar diferentes materiais como lápis de cor, 

marcadores, tesoura e tintas. As crianças mais novas apresentam alguma dificuldade em 

manusear corretamente certos materiais, em distinguir as cores primárias e em representar a 

figura humana completa. O grupo de crianças mais velhas, distingue as cores primárias, 

desenha a figura humana com algum detalhe e manuseia com destreza diferentes materiais. 

Relativamente ao Domínio da Expressão Musical, as crianças mostram uma grande à 

vontade, gostando muito de cantar. A maioria do grupo gosta de “mimar” as canções e fazem-

no com entusiasmo. 

No Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, de uma forma geral, o grupo 

comunica entre si sem dificuldade. Contudo, as crianças mais novas e as que frequentam o 

Jardim de Infância pela primeira vez revelam alguma dificuldade em se expressar em grande 

grupo. As crianças mostram interesse por histórias e ouvem-nas atentamente. Descrevem 

acontecimentos e gostam de contar as suas novidades.  

Por fim, no Domínio da Matemática, de uma maneira geral, as crianças são capazes de 

identificar e diferenciar objetos pela cor e tamanho e contam sequencialmente até cinco. 

Algumas crianças identificam e representam algumas formas geométricas, distinguem alguns 

dias da semana, reconhecem as estações do ano e têm noção do tempo e das distâncias. 

Particularmente, as crianças de 3 anos manifestam interesse relativamente a diversas 

atividades: psicomotoras, musicais, expressão plástica, histórias e jogos diversos. Respondem 

com interesse à realização de atividades que lhe são propostas, quer por adultos, quer pelos 

pares. Devido à sua tenra idade apresentam necessidades relativamente à satisfação das suas 

necessidades básicas, são pouco autónomas na realização das tarefas e apresentam alguma 
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dificuldade no cumprimento das regras estabelecidas. Apresentam também algumas 

limitações a nível da expressão verbal (dicção, elaboração de frases, deficit de vocabulário) e 

ao nível da motricidade fina. Algumas crianças têm dificuldade em deixar os pais, na hora de 

entrada, mas facilmente ultrapassam esse entrave. Notamos que são crianças um pouco 

inseguras, necessitando de apoio afetivo e emocional, procurando um adulto quando sentem 

alguma dificuldade. 

Relativamente aos interesses das crianças de 4 anos, estes direcionam-se para 

atividades de psicomotricidade, música, expressão plástica, jogos, histórias, poesias, jogos de 

faz-de-conta. São curiosas e participativas, interessando-se pelas atividades apresentadas e 

trabalhos de Projeto. As necessidades observadas relacionam-se com a expressão e 

comunicação oral e Domínio da Matemática. Demonstram alguma inibição quando são 

solicitadas para realizar dramatizações. Por vezes é necessária a intervenção do adulto para 

que algumas crianças terminem de forma correta e empenhada as tarefas que estão a realizar.  

Comparativamente, os interesses demonstrados pelas crianças de cinco anos 

direcionam-se em todas as Áreas. São participativas, ativas e dinâmicas. São autónomas na 

realização das tarefas, apoiam os mais novos, comunicam facilmente com adultos e pares. A 

maior parte consegue realizar analogias entre os diferentes conhecimentos, aplicando 

vocábulos novos nos seus diálogos. As necessidades prendem-se sobretudo com a dificuldade 

de terminar as tarefas de forma mais cuidada e pormenorizada. 

Apesar das necessidades/dificuldades anteriormente assinaladas, o grupo adere 

facilmente às propostas de trabalho apresentadas, mostrando vontade de experienciar novas 

atividades e materiais. Este interesse e motivação intrínsecos das crianças irão certamente 

propiciar aprendizagens significativas no processo de ensino-aprendizagem do grupo. 
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2. CONTEXTO DE 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

2.1. Caraterização da Instituição 

A prática de ensino supervisionada realizou-se no ano letivo de 2013/2014 durante 

todo o primeiro semestre, no Centro Escolar do Bairro S. Vicente Paula. Era uma turma do 1º 

ano do 1º ciclo do ensino básico, constituído por 24 crianças a cargo da Professora 

Cooperante Clara Vaz de Carvalho.  

O Centro Escolar do Bairro São Vicente de Paula localiza-se na região norte da cidade 

de Vila Real, na freguesia de Nossa Senhora de Conceição, que desde 1988 tem sede própria 

no Bairro são Vicente de Paula. Como se trata de um centro escolar recente, pois foi todo 

reconstruído, todas as normas e regras impostas pelo Ministério da Educação se encontram 

em vigor. 

É de referenciar que o centro escolar é frequentado não só por crianças que residem no 

bairro, mas também por crianças que habitam nas proximidades. O Bairro de São Vicente de 

Paula torna-se bastante independente pelo sector económico ativo, tendo várias habitações, 

alguns cafés, uma mercearia, talho, peixaria, entre outros. 

A Escola está dividida em JI e 1º ciclo do ensino básico, sendo que toda a parte 

exterior é comum a ambas as valências. Frequentam este estabelecimento de ensino 75 

crianças da educação pré-escolar e 254 do 1.º CEB, completando assim um total de 329 

crianças. 

Segundo informações disponibilizadas pela Coordenadora da Escola, no ano letivo 

2013/2014 a Escola era frequentada por 254 alunos, sendo que 78 alunos pertencem ao 1º ano 

de escolaridade, 70 pertencem ao 2 º ano de escolaridade, 54 ao 3º ano de escolaridade, e 52 

alunos ao 4º ano de escolaridade. 

O horário desta escola é das 9h às 12h e das 14h às 16h15 min. As Áreas de 

Enriquecimento Curriculares (AECS) decorrem das 16h 30 min às 18h e são lecionadas por 

mais ou menos 20 Professores. Existem Serviços de Apoio à Família, por parte de pessoas 

ligadas à Câmara Municipal de Vila Real decorre das 7h 45 min às 9h (acolhimento), das 12h 

às 14h (almoço) e das 17h às 19h (prolongamento). 

Para finalizar, este centro escolar conta com 10 professores, 1 coordenadora, 1 docente 

de educação especial a tempo parcial, 1 docente de apoio a tempo parcial, 4 assistentes 
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operacionais, 5 animadoras da câmara (que se ocupam de acolhimento, prolongamento e 

almoço) e 1 tarefeira com um horário de duas horas e meia por dia. 

Relativamente ao espaço exterior da escola este é essencial ao desenvolvimento das 

crianças pois oferece atividades que a sala de aula não proporciona. O piso exterior era na sua 

maioria coberto de terra e areia, contudo, ainda na segunda semana de observação o piso foi 

coberto por vários mantos de relva sintética, de modo a que as crianças pudessem desfrutar de 

melhores condições (anexo 2, figura 1). Em relação ao pré-escolar as crianças não utilizam o 

mesmo espaço exterior do que as crianças do 1º ciclo, mas sim um parque infantil mais 

específico onde se encontram os escorregas e baloiços, com uma grande área para correr 

(anexo 2, figura 2). 

Para além disso, para um melhor funcionamento, existe um pavilhão desportivo, com 

um horário estipulado para cada turma do 1º Ciclo e cada grupo do JI. Esta regra só é 

quebrada quando são feitas atividades conjuntas. 

Relativamente ao espaço coberto, este existe apenas nas entradas do edifício, o que 

leva a muitas perturbações e desacordos nos dias de chuva, uma vez que as crianças se 

concentram no pavilhão da entrada.  

Encontra-se também disponível para todos os membros pertencentes à instituição, uma 

biblioteca, que, no piso superior possui um auditório onde se recebem diversos convidados 

como por exemplo escritores. A biblioteca está bem equipada, tem aquecimento e boa 

iluminação (anexo 2, figura 3). 

Relativamente ao espaço interior, o edifício é constituído por nove salas de aula 

equipadas com material didático, distribuídas pelos dois andares que o edifício apresenta.  

Podemos ainda observar um espaço polivalente (anexo 2, figura 4), lugar onde as 

crianças permanecem quando chove ou está frio. Mesmo tendo a colaboração de duas 

auxiliares, este espaço torna-se caótico devido à sua pequena área e ao número de alunos 

existentes. 

O edifício possui, também, um refeitório onde almoçam as crianças de todas as turmas 

do 1º CEB, à exceção das crianças que os pais têm possibilidade de ir buscar para almoçar. As 

refeições estão a cargo de uma empresa, contratada pela Câmara Municipal de Vila Real. 

O interior do edifício, para além dos espaços anteriormente mencionados, é composto 

ainda por uma casa de banho destinada às crianças, uma para as meninas e outra para os 
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meninos, uma outra casa de banho destinada aos Professores e aos funcionários e um gabinete 

destinado ao/à coordenador(a) da Escola. Em ambos os andares existem as três casas de 

banho anteriormente mencionadas. 

É de realçar ainda que todos os edifícios estão equipados com elevadores. 

Relativamente à sala de aula, esta é acolhedora mas pouco atrativa carecendo de mais 

espaço para o desenvolvimento de determinadas atividades. A grande janela com luz natural, 

que cobre uma das paredes da sala, confere a maior parte da iluminação. Contudo, a sala 

desfruta de uma boa iluminação artificial, que é utilizada sempre que necessário. No inverno, 

a sala possui aquecimento central, o que contribui para o bem-estar das crianças.  

Como é possível observar a partir da planta da sala, figura 2, ao nível da organização 

horizontal, as mesas estão organizadas em linhas e colunas, mais concretamente 3 linhas e 4 

coluna sendo que as filas são compostas por 4 mesas, e a coluna apenas por 3. As mesas são 

ocupadas por dois alunos em simultâneo á exceção de quatro casos. Estes alunos, que estão 

numa carteira sozinhos, trabalham melhor assim, não se distraindo nem distraindo o seu 

companheiro e, por este motivo, a Professora optou por esta disposição. 

Existem duas mesas vagas destinadas para a Professora ou para nós, enquanto 

estagiárias, fazermos algum tipo de trabalho. No total existem 17 mesas e 32 cadeiras. 

  

Figura 2 - Representação da sala de aula do 1º ciclo 
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A circulação entre as mesas, realiza-se por corredores de passagem entre linhas e 

colunas, utilizados para todas as manobras de movimentação na sala de aula, quer por alunos 

quer pela Professora. 

A secretária da Professora, com cadeira específica, encontra-se no início da sala. A 

secretária é voltada para toda a sala, pelo que o campo de visão permite assim controlar assim 

todos os acontecimentos.  

Nesta sala existe um quadro branco, que se encontra colocado ao centro da sala de 

forma a ser visível para todos os alunos. Existem, também, dois armários de arrumação em 

que num deles apenas se encontram as capas de cada aluno, e no outro os manuais escolares. 

Para além disso, por baixo da banca os alunos têm ao dispor vários tipos de material escolar. 

No lado oposto ao quadro encontra-se também material informático, nomeadamente 

um computador com acesso à internet e um projetor. 

Ainda ao nível do espaço horizontal, a sala possui uma banca, na parte lateral da sala 

de aula, para diversos efeitos como para lavar material, para consumo de água pelas crianças, 

colocar material, entre outros. Nesta banca também se encontram os pacotes de leite do dia.  

Relativamente ao espaço vertical, visto que quando realizámos o estágio estávamos a 

meio do primeiro período, a sala ainda não tinha grandes trabalhos colocados na parede, 

sendo que alguns deles ainda eram do ano anterior, como era o caso de um abecedário antigo, 

uma calendarização de aniversários de antigos alunos e alguns desenhos. Com a colaboração e 

consenso da Professora, decidimos retirar os trabalhos expostos que não pertenciam à turma, e 

começar a colocar trabalhos e atividades recentes. Deste modo, penduramos um grande cartaz 

relativo a um novo projeto designado “Heróis da Fruta” (que consiste em incentivar as 

crianças a comerem mais fruta, tendo assim uma alimentação mais saudável), e o resto dos 

trabalhos, que foram sendo realizados.  

É ainda de referenciar que a pedido da Professora Cooperante a sala de aula foi 

modificada com a nossa colaboração, minha e das minhas colegas de estágio, de forma a que 

as aprendizagens dos alunos fossem mais rentáveis ao nível da atenção e da visibilidade para 

o quadro. Assim, a nova planta encontra-se com as mesas dispostas paralelamente à janela e 

com o quadro branco em frente a essa mesma janela. 
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Figura 3 - Nova representação da sala de aula do 1º ciclo 
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2.2. Caraterização global da Turma 

 

Para a realização de uma descrição mais aprofundada e completa da Turma, 

recorremos à Professora Cooperante, que desde logo nos cedeu todo o material necessário. 

Assim, depois da análise dos dados, e das devidas conclusões, pudemos caraterizar a Turma. 

A Turma é constituída por 24 alunos, dos quais 12 são do sexo feminino e 12 do sexo 

masculino (Gráfico 4). Todas as crianças desta turma são residentes nas freguesias de Vila 

Real predominando a Nossa Senhora da Conceição, embora existam crianças de outras 

freguesias. A maioria das crianças completa os seis anos de idade até o final do ano 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À exceção de uma criança, todos os alunos frequentaram a educação pré-Escolar. 

Contudo, chegaram de diversos Jardins de Infância, vindo assim com diferentes 

aprendizagens e com diferentes níveis de comportamento em sala de aula, porém com muita 

vontade de aprender e criar amizades. Relativamente ao agregado familiar, a idade dos pais 

varia entre os 25 e os 60 anos, sendo que a idade da maioria dos pais se situa entre os 31 e 45 

anos (Gráfico 5). 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Percentagem do número total de alunos (1º ciclo) 
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No que concerne às habilitações literárias dos pais, constatamos que a maioria tem o 

nível secundário ou a licenciatura, situando-se apenas 31% dos pais nas restantes habilitações 

literárias (Gráfico 6). Relativamente à empregabilidade dos mesmos, a maioria encontra-se 

empregado ressalvando-se cinco casos, dois pais e três mães, que aquando do estágio estavam 

desempregados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que concerne às preferências das crianças em relação às disciplinas, existe um 

maior número a preferir Estudo do Meio, seguindo-se a Matemática e por último a Língua 

Portuguesa. 

 Regra geral, existem gostos variados no que respeita à ocupação dos tempos livres. 

Para além de brincar (com os animais, ao faz de conta, aos médicos, aos Professores, entre 
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outros), gostam de ver televisão, praticar desportos como natação, andar de skate, andar de 

bicicleta, andar de trotinete, jogar à bola, saltar à corda, passear no parque, ir ao rio e à praia, 

andar a cavalo, bem como trabalhar, estudar, fazer os trabalhos de casa e as atividades de 

ligação com a natureza tal como plantar e regar as plantas também predominam nas 

preferências do grupo. 

Alguns elementos da turma frequentam atividades extracurriculares, tais como ballet, 

natação e futebol. São crianças com muito dinamismo e energia, muito curiosas e interessadas 

por tudo o que as rodeia.  

Na generalidade, os alunos mostram alguma maturidade a nível da responsabilidade e 

autonomia. O grupo apresenta um bom desenvolvimento físico e motor. É um grupo que não 

revela muitas dificuldades na aquisição de conhecimentos e competências e na aquisição de 

atitudes e valores. Alguns alunos revelam, porém, dificuldades ao nível da concentração. No 

global, é uma turma homogénea ao nível das aprendizagens. Contudo são crianças que têm 

dificuldades em permanecer corretamente sentadas e sossegadas, mas quando motivadas para 

as atividades participam ativamente nas mesmas.  

Passamos a mencionar algumas dificuldades e, também, alguns aspetos positivos 

encontrados nas diferentes áreas curriculares disciplinares e não disciplinares.  

Relativamente ao nível da Língua Portuguesa as dificuldades da turma apontam para a 

motricidade fina, reprodução dos fonemas em termos gráficos (caligrafia), concentração e 

cumprimento de regras.  

Na Matemática, os alunos não têm dificuldades ao nível do raciocínio lógico, 

encontrando-se poucos casos em que a falta de atenção, concentração e autonomia, se reflete 

na sua aprendizagem. Pudemos constatar tal facto na segunda semana de observação, em que 

a Professora introduziu a adição e o algarismo 5 através de “barras de contagem” (a 

Professora fornecia uma barra de papel composta por dez quadrados para posteriormente cada 

aluno recortar os quadrados consoante o número lecionado no dia, por exemplo no algarismo 

2 recortavam a barra de 2 em 2). Os alunos não tiveram dificuldades em formar as várias 

representações do algarismo 5 com as diferentes barras. 

Quanto ao Estudo do Meio e restantes áreas curriculares a Professora recorre à 

interdisciplinaridade não se revelando grandes dificuldades. Demonstram bastante interesse e 

curiosidade principalmente pela expressão plástica, o que se pode justificar pelo facto de 
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todos os alunos desta turma ter frequentado o ensino pré-escolar (à exceção de um aluno). 

Nesta área, não se encontraram quaisquer tipos de dificuldades.  

Relativamente às relações interpessoais, a relação entre as crianças e a Professora é 

muito boa. É notório um grande respeito por parte das crianças relativamente à Professora, 

reagindo sempre de uma forma positiva a todas as solicitações propostas por esta. Sabem 

perfeitamente distinguir as situações em que é para brincar e as situações em que é para 

trabalhar. Solicitam o auxílio da Professora quando surgem dúvidas, problemas ou 

simplesmente para mostrarem o trabalho que fizeram. Por sua vez, a docente demostra uma 

grande capacidade para a compreensão e resolução dos problemas das crianças. 

É de referir que existem dois casos de alunos com maiores dificuldades de 

aprendizagem, pois um deles não frequentou o pré-escolar, sendo a escola (aprendizagens) 

uma novidade. O outro aluno é pouco assíduo dificultando muito a sua aprendizagem. É de 

salientar que em ambos os casos as crianças demonstram grande vontade em aprender, 

tentando realizar as atividades propostas sempre da melhor forma.  
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3. REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE OS CONTEXTOS DE ESTÁGIO 

 

O conhecimento do meio e da comunidade educativa que nos rodeia é fundamental 

para uma prática educativa consciente e reflexiva. Para um bom funcionamento do ensino é 

essencial conhecer todas essas informações.  

 O meio envolvente pode possibilitar às crianças oportunidades educativas que 

enriqueçam o seu conhecimento. Cabe ao Educador/Professor tirar o máximo proveito do 

meio, proporcionando às crianças aprendizagens significativas.  

 Contudo, o conhecimento aprofundado do grupo, ou turma, com que se vai trabalhar é 

o aspeto mais importante e valioso para a planificação de todo o ano letivo. Saber quais as 

necessidades do grupo ou turma, quais os seus interesses, quais as aprendizagens que elas 

possuem, formais ou informais, e todo o historial das crianças, são fatores que influenciam a 

aprendizagem numa sala de aula.  

 Durante os estágios tivemos como tarefa inicial todos os levantamentos acima 

descritos, para ambos os grupos. Podemos afirmar que no desenrolar de toda a prática 

educativa, o levantamento desta informação, facilitou-nos bastante a planificação de todas as 

aulas. 

 É igualmente marcante para as aprendizagens das crianças, a instituição em si, visto 

que a forma como a sala de aula ou de atividades está organizada, influencia o dia-a-dia das 

mesmas, que por sua vez se reflete na sua prática educativa. 

 Em suma, tudo o que envolve a criança, desde o meio em que vive, as suas vivências, 

a sala de aula, os seus interesses e necessidades, é necessário ter em conta quando queremos 

proporcionar às crianças momentos de aprendizagem significativas. 
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INTRODUÇÃO 

(…) As crianças têm um estilo de aprendizagem que se adapta às suas condições e 

utilizam-no naturalmente até ao momento em que as impedimos de o fazer. John Holt (2001) 

 

Souza (1972:25) define a aprendizagem como uma (…) modificação do 

comportamento frente a uma situação (…) considerando que esta (…) implica um progresso e 

evolução (…). Na mesma linha de pensamento, Mednick (1973) refere que no momento da 

aprendizagem existe uma mudança no comportamento, sendo que esta resulta da prática, 

constituindo uma transformação relativamente permanente, não sendo, por vezes, diretamente 

observável. 

Deste modo, para que exista uma aprendizagem significativa, a forma como os 

conteúdos são expostos e explorados, as estratégias adotadas e as atividades propostas têm de 

estar adaptadas aos alunos em questão e  ao seu ritmo de aprendizagem.  

É através da planificação que definimos os objetivos que pretendemos que sejam 

atingidas pelas crianças, em determinadas áreas do desenvolvimento. Quando realizamos 

atividades, é necessário perceber se os objetivos foram ou não cumpridos, investigar em que 

aspetos as crianças tiveram mais dificuldades e como “ajudar” a ultrapassá-las. 

 

(...) Na perspectiva construtivista, a planificação passa pela criação de ambientes 

estimulantes que propiciem actividades que não são à partida previsíveis e que, para além 

disso, atendam à diversidade das situações e aos diferentes pontos de partida dos alunos. Isso 

pressupõe prever actividades e conteúdos que se apresentam de forma a tornarem-se 

significativos e funcionais para os alunos, que sejam desafiantes e lhes provoquem conflitos 

cognitivos, ajudando-os a desenvolver competências de aprender a aprender (Braga, Vilas-

Boas, Alves, Freitas & Leite 2004:27).  

 

Tendo em vista o Decreto-Lei nº 139/2012, artigo 3, alínea j), o (…) favorecimento da 

integração das dimensões teórica e prática dos conhecimentos, através da valorização da 

aprendizagem experimental é um princípio orientador da organização e gestão do currículo do 

ensino básico. Assim sendo, todos os conteúdos e conceitos a trabalhar na sala de aula devem 

valorizar a parte experimental, ou seja, as crianças devem manusear todo o tipo de recursos 

didáticos de modo a ter uma aprendizagem significativa. 
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Aquilo que designaremos como recursos didáticos ao longo deste trabalho, engloba 

um conjunto vasto de instrumentos (denominados na literatura da especialidade, como 

recursos, materiais, instrumentos, meios ou suportes e simultaneamente designados de 

didáticos ou educativos) utilizados no processo de ensino-aprendizagem com a finalidade de 

facilitar ou melhorar as atividades educativas (Correia, 1995). Os recursos didáticos são 

definidos por Correia como sendo todo o material utilizado no processo ensino/aprendizagem 

com o objectivo de o tornar mais rápido e eficaz, facilitando a apreensão de conhecimentos 

(Correia, 1995:9).  

Neste sentido, durante os dois contextos de estágio realizámos várias atividades 

matemáticas com o apoio de diversos recursos didáticos de modo a que as crianças tivessem 

uma aprendizagem experimental e com compreensão. Tivemos também em conta os três 

grandes temas/domínios matemáticos e a forma como poderíamos interligá-los. Deste modo, 

quando trabalhámos a Geometria e Medida estávamos também a desenvolver a Organização e 

Tratamento de Dados e os Números e Operações.  
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1. DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EDUCATIVA EM 

CONTEXTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 
Um dia no JI é um dia bastante preenchido, por isso a organização do tempo deve ser 

bem gerida e deve ser feita tanto pelo Educador como pelas crianças. Trata-se de um grande 

desafio, visto que se tratam de crianças pequenas e que necessitam de tempo e exigem 

acompanhamento em ritmos diferenciados. Assim, a gestão do tempo torna-se muito 

importante pois 

 (…) contempla de forma equilibrada diversos ritmos e tipos de actividades, em 

diferentes situações – individual, com outra criança, com um pequeno grupo, com todo o 

grupo - e permite oportunidades de aprendizagem diversificadas tendo em conta diferentes 

áreas de conteúdo (Silva, 1997:40). 

  

Os dias no JI são divididos por atividades que devem ser organizadas e planeadas de 

acordo com as necessidades e interesses do grupo. Para a planificação é necessário ter em 

conta a idade, o ritmo individual e as capacidades de cada criança, para que estas se sintam 

confiantes e aptas a realizar uma determinada tarefa.   

 Embora seja, em grande parte, o Educador a orientar e dar sequência a todas as 

atividades, a criança deve sentir-se capaz de se orientar no decorrer do dia-a-dia, sem estar 

constantemente dependente da ajuda do Educador ou de outro adulto (Cardona, 1992:9). 

 As atividades num dia no JI podem ser diferenciadas consoante o tempo, o interesse e 

a forma com que o Educador quer trabalhar certos objetivos. Deste modo Cardona (1992) 

identifica três tipos de atividades: livres, de rotina e orientadas.  

 As atividades livres conferem à criança uma integração gradual no quotidiano da sala 

e aumentam e desenvolvem a cooperação entre o grupo. São atividades que devem ser 

escolhidas pela criança, de acordo com as suas preferências e tendo em conta o ambiente à sua 

volta relativamente a materiais e espaços disponíveis. A criança nestes períodos deve dispor 

do tempo necessário para construir e desenvolver brincadeiras. 

Reforçando a ideia, Cardona (1992) afirma que estas atividades não são orientadas 

diretamente pelo Educador, podendo ser escolhidas pelas crianças dependendo da organização 

do espaço e dos materiais. 
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 No JI de Ponte, os momentos dedicados a estas atividades realizam-se no período da 

manhã e da tarde. A Educadora cooperante apenas interfere nas escolhas das crianças em caso 

de conflito. Se for necessário, aconselha a criança a procurar uma área que não escolha com 

regularidade. Esta intervenção por vezes torna-se necessária para que seja dada a 

oportunidade a todas as crianças de conhecerem e explorarem todos os espaços e respetivos 

materiais presentes na sala de atividades. 

 As atividades de rotina são fundamentais para o bom funcionamento do quotidiano no 

JI. Devem ser organizadas de forma estruturada, respeitando a dinâmica do grupo.  

Segundo Cardona (1992), estas atividades devem ser explicadas e negociadas com as 

crianças, para que estas compreendam a sua importância e se comportem de forma autónoma 

no decorrer do dia de atividades.  

Visto que as atividades de rotina têm igualmente objetivos a desenvolver, não devem 

ser vistas como tarefas menos importantes ou menos significativas, pois são elas que orientam 

a criança dentro e fora de sala. Para Folque (1995:18), as rotinas devem ser dignificadas, 

tornando-as um tempo nobre, um espaço de aprendizagem efectiva, um ritmo prometedor, a 

festa criadora, num dia que só assim será todo ele significativo desde o abrir ao fechar do 

portão. 

No JI de Ponte, as atividades de rotina repetem-se todos os dias à mesma hora, para 

que as crianças se organizam mais facilmente ao longo de todo o dia. Existem atividades de 

rotina diárias (como acolhimento, registo de presenças, higiene e lanche), semanais (como por 

exemplo a avaliação do mapa do tempo) e mensais (como por exemplo a avaliação do mapa 

de presenças e dos cantinhos). 

As atividades orientadas são aquelas em que o Educador normalmente centra a sua 

prática pois são consideradas as mais relevantes, visto que estas atividades são fundamentais 

para experimentar, explorar e trabalhar as várias áreas de conteúdo que constam no currículo 

do pré-escolar. Devem ser planeadas de forma refletida e organizada e devem ter um suporte 

teórico consistente, que responda aos interesses e necessidades das crianças.   

Para Barbosa e Horn (2001:69) este tipo de atividades são importantes para se 

trabalhar a atenção, a concentração e a capacidade das crianças atenderem propostas feitas 

colectivamente. 
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Segundo Cardona (1992), as atividades orientadas também denominadas atividades 

dirigidas, devem ser orientadas pelo Educador, não estão diretamente dependentes da 

organização do espaço e dos materiais e podem ser direcionadas para o grupo ou para apenas 

uma criança do grupo.  

No JI de Ponte, as atividades orientadas são as que mais se destacam no quotidiano da 

sala e são desenvolvidas tanto no período da manhã como no período da tarde. São atividades 

orientadas e planificadas de acordo com um conjunto de objetivos para um determinado tema. 

No JI de Ponte estes três tipos de atividades faziam parte da organização diária de qualquer 

dia da semana trabalhando todas as áreas de conteúdo, de diferentes formas e ritmos. 

Apresentamos na figura 4 o exemplo da organização de um dia no JI da Ponte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Exemplo da organização diária no pré-escolar 
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Todo o tipo de atividades foram devidamente planificadas durante o nosso Estágio, 

tendo em conta todos os pontos acima descritos. Foram elaboradas planificações mensais, 

uma para cada tipo de atividades, ou seja: uma planificação para as atividades livres, uma 

planificação para as atividades de rotina e uma planificação para as atividades orientadas.  

No ponto seguinte iremos descrever apenas as atividades orientadas relativas à 

Matemática, mais especificamente ao conteúdo de Geometria e Medida, visto que se trata do 

tema principal desta dissertação. Todas as planificações referidas no tópico seguinte estão 

disponíveis para consulta em anexo (anexo 3c). Estão presentes também em anexo: uma 

planificação mensal das atividades livres e uma planificação mensal das atividades de rotina 

(anexos 3a e 3b, respetivamente).  
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1.1. Descrição e Reflexão das Atividades desenvolvidas no Pré-

Escolar  

 
(1) Nome da atividade: “Os Reis Magos e a Geometria;” (Planificação nº 1) 

Nesta atividade para além do Geometria e Medida, também trabalhámos outros 

conceitos matemáticos com as crianças. Começámos por 

contar uma história sobre os Reis Magos e qual o caminho 

que seguiram até encontrarem Jesus. Cada Rei Mago tinha 

um caminho diferente e que seguia um padrão de figuras 

geométricas (triangulo, círculo, quadrado e retângulo) e as 

crianças teriam de o descobrir e identificar na figura 

fornecida. 

Conteúdos:  

 Geometria e Medida 

 Figuras geométricas (triangulo, círculo, quadrado e retângulo) 

 Padrões 

Objetivos: 

 Identificar as figuras geométricas: círculo, quadrado, triângulo e retângulo 

 Completar um padrão utilizando figuras geométricas 

Recursos: 

 Humanos (Educadora, crianças e estagiária); projetor; computador e PowerPoint 

Reflexão da atividade: 

 Com esta atividade conseguimos cativar a atenção da maior parte dos alunos, 

mantendo-os atentos e muito participativos. As crianças mais velhas responderam 

prontamente e sem qualquer dificuldade às nossas perguntas, enquanto que nas crianças mais 

novas notou-se alguma hesitação. Foi por estas razões uma atividade uma que se revelou 

muito produtiva e interessante para as crianças. 

 

 

Figura 5 - Atividade: Os Reis Magos 

e a Geometria 
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(2) Nome da atividade: “Viagem ao Polo Norte e ao Polo Sul” (Planificação nº 1) 

Esta atividade dizia respeito a uma viagem de faz de 

conta aos polos norte e sul que durou vários dias, com várias 

subactividades. Através do diálogo e com o auxílio de um 

manequim de criança e várias peças de roupa, umas quentes e 

outras frescas, as crianças prepararam a mala para levar para 

a viagem. De seguida receberam um passaporte e um bilhete 

facultado pela estagiária, para posteriormente poderem entrar 

no “avião”, onde a disposição das cadeiras era semelhante à 

desse meio de transporte. A marcação de lugares era feita por 

uma tabela de dupla entrada sinalizada no início de cada fila, 

e as crianças teriam de observar o seu bilhete e procurar qual 

seria o seu lugar. Trabalhámos assim a localização e 

orientação no espaço, bem como algumas figuras geométricas visto que a tabela de dupla 

entrada era composta por triângulos, círculos, quadrados, retângulos e losangos. Para além 

disso trabalhámos ainda a localização e orientação no espaço através do Google Maps onde 

mostrámos às crianças o trajeto que iríamos fazer de avião. 

 

Conteúdos:  

 Geometria e Medida 

 Localização e orientação no espaço 

 Figuras geométricas (triângulos, círculos, quadrados, retângulos e losangos) 

Objetivos: 

 Orientar-se no mapa 

 Localizar pontos de referência no mapa 

 Identificar várias figuras geométricas 

 Interpretar uma tabela de dupla entrada 

 

 

Figura 6 - Exemplo de vários 

bilhetes de avião 
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Recursos: 

 Humanos (Educadora, crianças e estagiária); projetor; computador, bilhetes, 

marcadores dos lugares 

Reflexão da atividade: 

 Esta foi a atividade em que os alunos estiveram mais motivados e atentos. Adoraram 

todo o cenário envolvente, e sem se aperceberem estavam a trabalhar conceitos variados e 

importantes. Foi uma atividade muito bem-sucedida que correu sem qualquer distração por 

parte das crianças. 

 

(3) e (4) Nome da atividade: “O meu comboio” e “As árvores geométricas” (Planificação nº 2) 

Estas duas atividades foram realizadas com os mesmos objetivos e com as mesmas 

estratégias, ou seja, em cada uma das atividades utilizaram-se figuras geométricas (triângulos, 

círculos, quadrados, retângulos e losangos) que as crianças teriam de pintar, recortar e colar 

de acordo com a atividade. Na primeira, teriam de construir um comboio a seu gosto e na 

segunda teriam de construir uma árvore, obtendo-se no final várias árvores e vários comboios 

todos geométricos e diferentes. 

Conteúdos:  

 Geometria e Medida 

 Figuras geométricas (triângulos, círculos, quadrados, retângulos e losangos) 

Objetivos: 

 Identificar as figuras geométricas (triângulos, círculos, quadrados, retângulos e 

losangos) 

 Associar figuras geométricas a objetos do dia-a-dia  

Recursos: 

 Humanos (Educadora, crianças e estagiária); figuras geométricas em ponto grande e 

ponto pequeno, varios lápis e marcadores de cores e folhas brancas 

Reflexão da atividade: 

 Nestas duas atividades demos um pouco de liberdade às crianças para que elas 

pudessem explorar as figuras geométricas como quisessem. Deste modo, facilitou-se o 
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processo de transposição da sua realidade para o papel. Foi uma atividade que teve de ser 

repetida a pedido das crianças que a realizaram sempre com muito entusiasmo e empenho. 

 

(4) Nome da atividade: “Jogo lúdico sobre a Geometria” (Planificação nº 3) 

Nesta atividade trabalhámos as figuras geométricas em grande grupo, ou seja a 

estagiária dizia o nome de uma figura e as crianças com o auxílio da Educadora tinham de as 

representar em grande grupo da seguinte forma: primeiramente tinham que identificar qual a 

figura que teriam de representar para de seguida, se organizarem em grande grupo e, apenas 

com o corpo, representá-la. No final identificavam quais as propriedades dessa figura. 

Conteúdos:  

 Geometria e Medida 

 Figuras geométricas 

Objetivos: 

 Identificar a figura geométrica a representar 

 Representar a figura geométrica com o corpo em 

grande grupo 

 Identificar qual as propriedades de uma 

determinada figura geométrica. 

Recursos: 

 Humanos (Educadora, crianças e estagiária) 

Reflexão da atividade: 

 Esta atividade revelou-se um pouco difícil visto que era complicado organizar as 

crianças de modo a representar as figuras geométricas. Contudo quando representada elas 

demonstravam bastante contentamento. Foi uma atividade com um grau um pouco exigente 

para o grupo de crianças que tínhamos, mas fomos surpreendidas pelo empenho demonstrado. 

  

Figura 7 - Exemplo de uma 

representação geométrica 
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2. DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EDUCATIVA EM 

CONTEXTO DE 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Um dia no 1º ciclo do ensino básico difere bastante de um dia no pré-escolar, já que a 

gestão do tempo, o currículo e os alunos, são bastante diferentes neste nível de ensino. Tendo 

em conta que o Ministério da Educação definiu o tempo necessário que o Professor deve 

dedicar a cada área do 1º CEB, as linhas orientadoras de gestão do tempo na sala de aula 

ficam bem definidas tornando-se deste modo difícil ter liberdade para diferentes explorações. 

Contudo, o Professor tem autonomia para decidir quais as estratégias e recursos, e como as 

utilizar em determinado tema, tendo em vista todas as metas que o aluno deve atingir no final 

do ano.  

Relativamente ao tempo estipulado para cada área, Português e Matemática são as 

disciplinas com maior carga horária (8 horas semanais), seguindo-se o Estudo do Meio (3 

horas e 30 minutos semanais), as Expressões Artísticas (3 horas semanais) e por fim o Apoio 

ao Estudo (1hora e 30 minutos semanais). Existem também as Atividades Extra Curriculares 

(AEC’s) opcional para os alunos, em que não são os Professores a lecionar. As AEC’s estão 

regulamentadas pelo Despacho nº 12591 /2006 e correspondem às atividades que “incidam 

nos domínios desportivo, artístico, científico, tecnológico e das tecnologias de informação e 

comunicação, de ligação à escola com o meio, de solidariedade e de voluntariado e da 

dimensão europeia da educação”. Deste modo, os Professores dividem o tempo para cada 

disciplina da forma que pensam que será mais conveniente para a turma em questão.  

Relativamente ao nosso estágio na Turma do 1º ciclo do centro Escolar do Bairro S. 

Vicente Paula, o tempo escolar estava dividido conforme se ilustra no quadro 5. 
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Quadro 5 - Horário semanal da turma do 1º ciclo 

  

Durante a prática educativa foram desenvolvidos diferentes conteúdos dos vários 

domínios, referentes às diferentes áreas disciplinares. No que respeita ao tema desta 

dissertação iremos descrever e refletir sobre todas as atividades que desenvolvemos 

relativamente à Geometria e Medida no 1º ciclo do ensino básico. Todas as planificações, das 

atividades, referidas no parágrafo seguinte, estão disponíveis para consulta em anexo (anexo 

4). 

  

 
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

9:00 
Português  

(15’) revisões 
Matemática  

(15’) revisões 
Português  

(15’) revisões 
Matemática  

(15’) revisões 
Apoio ao Estudo  

(15’) 

9:15 
Português 

 (90’) 
Matemática 

(90’) 
Português  

(90’) 
Matemática  

(90’) 
Português 

 (90’) 

10:45 INTERVALO 

11:00 
Matemática 

(60’) 
Estudo do Meio  

(60’) 
Matemática 

(60’) 
Apoio ao Estudo  

(60’) 

Oferta 
Complementar 

(60’) 

12:00 ALMOÇO ALMOÇO 
EMRC 
(60’) 

ALMOÇO ALMOÇO 

13:00 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 

14:00 

INGLÊS 
(60’) Português  

(90’) 
 

Matemática 
(30’) Português 

(90’) 

 

Matemática 
 (90’) 

Matemática 
(30’) 

Apoio ao Estudo  
(15’) 

 
Estudo do Meio  

(90’) 
  
  

15:30 
Expressões 

Artísticas (45’) 
Expressões 

Artísticas (45’) 
Expressões 

Artísticas (45’) 
Expressões 

Artísticas (45’) 

16:15 INTERVALO 

16:30 

 
Estudo do 

Meio  
(60’)  

AFD  
(60’)  

EA  
(60’) 

AFD  
(60’) 

EA  
(60’) 

OBS 

Português = 105’ + 90’ + 105’ + 90’ + 90’ = 480’ = 8 h 
Matemática = 60’ + 30’ + 105’ + 60’+ 30’ + 105’ = 480’ = 8 h 
Estudo do Meio = 60’ + 60’ + 90’ = 210’ = 3:30 h 
Expressões Artísticas = 45’ + 45’ + 45’ + 45’ = 3 h 
Apoio ao Estudo = 15’ + 60’ + 15’ = 1:30 h 
Oferta Complementar = 60’ = 1 h 

5 blocos de 90 min e 2 de 15 min 
3 blocos de 90 min, 2 de 60 min, 2 de 
30 min e 2 de 15 min  
2 blocos de 60 min e 1 de 90 min 
4 blocos de 45 min 
2 blocos de 15 min e 1 de 60 min 
1 bloco de 60 min 
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2.1. Descrição e Reflexão das Atividades desenvolvidas no 1º ano do 

Ensino Básico  

 
(1) Nome da atividade: “Jogo lúdico sobre os fonemas: al, el, il, ol e ul;” (Planificação nº 1) 

Separados em cinco grupos de cinco elementos, cada grupo teve de percorrer um 

percurso pelo exterior da escola seguindo um mapa, previamente elaborado pela estagiária. 

Para receberem um envelope tinham de responder a três perguntas: uma sobre Estudo do 

Meio, outra sobre Português e uma outra sobre Matemática (dentro de cada envelope 

encontravam-se palavras que sendo colocadas pela ordem certa formavam uma frase). Já na 

sala de aula, cada grupo teria de construir três frases com todas as palavras dadas e de seguida 

inventar uma história partindo das três frases. Por fim, cada grupo teve de ler as frases e 

contar a história inventada. Nesta atividade, quando os alunos tinham de recorrer ao mapa 

para identificar os pontos onde estariam os envelopes, procurámos trabalhar a meta de 

aprendizagem (MA): Situar-se e situar objetos no espaço que diz respeito ao conteúdo de 

localização e orientação no espaço do domínio de Geometria e Medida. 

Conteúdos:  

 Geometria e Medida 

 Localização e orientação no espaço 

Metas de Aprendizagem: 

 Situar-se e situar objetos no espaço  

Objetivos: 

 Orientar-se através de um mapa 

 Utilizar corretamente o vocabulário das relações de posição de dois objetos 

 Identificar os pontos de localização dos envelopes 

Recursos: 

 Humanos (Professora, alunos e estagiária); envelopes; mapa de orientação 

Reflexão da atividade: 

 Esta atividade foi bastante envolvente e apelativa, visto que foi realizada no exterior 

da sala de aula. Contudo foi difícil controlar a turma no geral. A parte da atividade em que 



70 
 

trabalhámos a Matemática revelou-se muito acessível para todos os alunos da turma. Os 

alunos conseguiram facilmente decifrar o mapa e localizar os pontos onde se encontravam os 

envelopes.  

No geral foi uma atividade bem-sucedida e correspondeu aos nossos objetivos e aos 

das crianças. 

 

(2) Nome da atividade: “Quem é o mais saltitão?” (Planificação nº 2) 

 

Reconhecer e representar formas geométricas e Medir distâncias e comprimentos são 

duas das muitas metas de aprendizagem que as crianças devem atingir. Assim, partindo de 

uma história criada pela estagiária, na qual existiam três personagens com formas geométricas 

diferentes (triângulo, quadrado e 

círculo), realizámos uma atividade 

Matemática. Cada par de crianças 

tinha as diferentes personagens, 

uma reta numérica, em ponto 

grande, e uma ficha de trabalho. 

Com a ajuda do material as 

crianças tinham de completar corretamente a ficha de trabalho. Deste modo fomos capazes de 

trabalhar as três formas geométricas, identificando algumas das suas propriedades, e alguns 

conceitos como vértice, linha curva e linha reta. Também foi possível medir diferentes 

distancias uma vez que cada personagem da história saltava diferente. 

Conteúdos:  

 Geometria e Medida 

 Figuras Geométricas 

 Medida 

Metas de Aprendizagem: 

 Reconhecer e representar formas geométricas  

 Medir comprimentos 

Objetivos: 

 Nomear as figuras geométricas: triângulo, círculo, quadrado e retângulo 

Figura 8 - Material da atividade: "Quem é o mais saltitão?" 
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 Identificar propriedades das figuras geométricas: triângulo, circulo, quadrado e 

retângulo 

 Comparar distâncias utilizando a reta numérica 

Recursos: 

 Humanos (Professora, alunos e estagiária); história; personagens e reta numérica em 

ponto grande; ficha de trabalho 

Reflexão da atividade: 

 Esta atividade foi bastante produtiva e interessante. O facto de cada par de alunos ter 

material suficiente para explorar e trabalhar o tema, facilitou bastante a exposição e 

explicação do tema ao longo da aula. 

Foi uma atividade que correspondeu aos nossos objetivos e aos das crianças. Estas 

identificaram facilmente as figuras geométricas apresentadas, e compararam diferentes 

comprimentos. Contudo apenas enumeraram algumas das caraterísticas das figuras 

geométricas. No geral foi uma atividade bem-sucedida.  

 

(3) Nome da atividade: “Blocos Lógicos” (Planificação nº 2) 

 

Ainda para trabalhar a meta de aprendizagem Reconhecer e representar formas 

geométricas realizámos uma atividade com os blocos lógicos. Primeiramente os alunos 

exploraram o material classificando-o pelas diferentes caraterísticas: espessura, cor, forma e 

tamanho. De seguida tiveram oportunidade de jogar o jogo “O Rei manda”, onde um aluno 

fazia de rei e pedia ao resto da turma que mostrasse um bloco lógico de acordo com um ou 

vários critérios de classificação. Cada par de crianças tinha um conjunto de blocos lógicos 

para facilitar a atividade. Por fim elaboraram uma ficha de trabalho relativa aos conteúdos 

abordados. Nesta atividade para além da Geometria e Medida, foram trabalhados outros 

conceitos matemáticos como o Número e a Interpretação de Dados. 

Conteúdos:  

 Geometria e Medida 

 Figuras Geométricas 
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Metas de Aprendizagem: 

 Reconhecer e representar formas geométricas  

Objetivos: 

 Nomear as figuras geométricas: triângulo, circulo, quadrado e retângulo 

 Identificar propriedades das figuras geométricas: triângulo, circulo, quadrado e 

retângulo 

 Representar as figuras geométricas: triângulo, circulo, quadrado e retângulo 

Recursos: 

 Humanos (Professora, alunos e estagiária); 12 caixas de blocos lógicos; ficha de 

trabalho 

Reflexão da atividade: 

 Nesta atividade as crianças estiveram bastante motivadas e acompanharam facilmente 

todo o seu desenrolar. A parte que mais lhes suscitou interesse foi quando tiveram 

oportunidade de jogar ao “Rei manda”, pois estes “vestiam” o papel de professor. Não 

existiram grandes dificuldades em trabalhar com o material didático, visto que algumas das 

crianças já tinha estado em contacto com o material no pré-escolar. Deste modo, foi uma aula 

produtiva. 

 

(4) Nome da atividade: “A Lenda do Tangram” (Planificação nº 2) 

 

Esta foi uma atividade muito interessante e cativante para as crianças visto que cada 

uma delas tinha material para trabalhar individualmente.  

A estagiária começou por ler a história “A Lenda do Tangram”, onde este conjunto de 

sete peças se vai transformando, sucessivamente, em várias figuras. De seguida pediu às 

crianças que lhe recontassem a história à medida que ia mostrando as figuras relativas às 

mesmas. Por fim, os alunos tiveram de recriar todas as figuras que apareceram na história, 

trabalhando vários conceitos matemáticos. Nesta atividade ainda abordámos a noção de 

figuras equivalentes, desenvolvendo assim a meta de aprendizagem Medir áreas bem como a 

meta Reconhecer e representar formas geométricas. 
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Conteúdos:  

 Geometria e Medida 

 Figuras Geométricas 

 Medida 

Metas de Aprendizagem: 

 Reconhecer e representar formas geométricas  

 Medir áreas 

Objetivos: 

 Nomear as figuras geométricas: triângulo, circulo, quadrado e retângulo 

 Identificar propriedades das figuras geométricas: triângulo, circulo, quadrado e 

retângulo 

 Representar as figuras geométricas: triângulo, quadrado e retângulo 

 Recriar autonomamente uma figura com o tangram 

Recursos: 

 Humanos (Professora, alunos e estagiária); 24 conjuntos de tangram; história: “A 

Lenda do Tangram” 

Reflexão da atividade: 

Esta atividade embora tenha sido interessante para os alunos, pôs a descoberto uma 

dificuldade das crianças, em explorar este material didático, uma vez que são crianças com o 

pensamento abstrato pouco desenvolvido. Identificaram facilmente todas as figuras 

geométricas que lhes eram familiares, nomeando até a figura em falta no tangram (círculo), 

contudo quando foi pedido para representarem a figura apresentada tiveram algumas 

dificuldades. Mesmo no caso em que as figuras estavam delimitadas, reconhecendo-se assim 

os seus contornos, as crianças demonstraram algumas dificuldades em reproduzir essas 

figuras.  

No geral foi uma atividade bem preparada e estimulante, contudo revelou-se um pouco 

difícil para alguns alunos. 
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(5) Nome da atividade: “Sólidos Geométricos” (Planificação nº 2) 

 

Esta atividade permitiu trabalhar, com as crianças, mais uma vez, a seguinte meta de 

aprendizagem: Reconhecer e representar formas geométricas. Primeiramente foi apresentado 

às crianças o material didático (sólidos geométricos) a utilizar de modo a que as crianças 

tivessem um primeiro contacto e o pudessem explorar. De seguida questionámos se todos os 

sólidos geométricos eram iguais e se não quais as suas diferenças. Posteriormente, foi pedido 

a cada criança para colocar uma face plana de um sólido geométrico sobre uma folha e 

delimitar com o lápis essa figura geométrica, identificando-a. Por fim realizaram uma ficha 

formativa sobre a atividade. 

Conteúdos:  

 Geometria e Medida 

 Figuras Geométricas 

Metas de Aprendizagem: 

 Reconhecer e representar formas geométricas  

Objetivos: 

 Nomear as figuras geométricas: triângulo, circulo, quadrado e retângulo 

 Representar as figuras geométricas 

 Representar as figuras geométricas (triângulo, quadrado e retângulo) com a ajuda de 

sólidos geométricos 

 Identificar partes planas e curvas de objetos 

 Identificar cubos, paralelepípedos retângulos, cilindros, cones e esferas 

 Associar sólidos geométricos a objetos do dia-a-dia. 

Recursos: 

 Humanos (Professora, alunos e estagiária); diferentes sólidos geométricos; ficha 

formativa. 

Reflexão da atividade: 

Esta atividade permitiu-nos trabalhar o pensamento abstrato das crianças, por isso foi 

muito gratificante, quando estas conseguiram atingir todos os objetivos previstos. Deste modo 
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podemos afirmar que foi uma atividade que superou as nossas espectativas e manteve os 

alunos em constante atividade. Na geral foi uma atividade bem-sucedida. 

 

 

 

(6) Nome da atividade: “E agora Nicolau?” (Planificação nº 3) 

 

Esta atividade dividiu-se em duas 

partes: na primeira trabalhámos a Geometria e 

Medida, mais propriamente a Localização e 

orientação no espaço; e na segunda parte 

trabalhámos os Números e Operações. Iremos 

apenas explicar o modo como foi explorada a 

primeira parte. Primeiramente a estagiária 

entregou, a cada par de alunos, um mapa 

relativo a uma história contada na parte da 

manhã. Esse mapa era uma simples planificação 

de uma cidade onde constavam as ruas e várias infraestruturas com as quais os alunos têm 

contacto diariamente, como por exemplo a polícia, os bombeiros, a escola entre outras. De 

seguida, a estagiária voltou a ler a história, de modo a que os alunos estivessem atentos às 

direções que o Nicolau (personagem da história) ia tomando até chegar ao seu destino. Por 

fim, foi recontada novamente a história dando as direções que o Nicolau tomou, de forma a 

que cada criança pudesse reconstituir o itinerário apresentado na história.  

Conteúdos:  

 Geometria e Medida 

 Localização e orientação no espaço 

Metas de Aprendizagem: 

 Situar-se e situar objetos no espaço  

Objetivos: 

 Orientar-se através de um mapa 

 Seguir orientações 

 Utilizar corretamente o vocabulário próprio das relações de posição de dois objetos. 

Figura 9 - Mapa referente à atividade: "E 

agora Nicolau?" 
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 Identificar que um objeto está situado à frente de outro quando o oculta total ou 

parcialmente da vista de quem observa 

 Utilizar corretamente o vocabulário das relações de posição de dois objetos 

 

Recursos: 

 Humanos (Professora, alunos e estagiária); mapa; história: “E agora Nicolau?” 

Reflexão da atividade: 

Esta atividade foi bastante interessante para as crianças, visto que partiu de uma 

história muito cativante anteriormente explorada. As crianças revelaram muita dificuldade em 

diferenciar o lado direito do lado esquerdo, o que dificultou a atividade. Contudo, 

identificaram facilmente a posição de objetos ou até mesmo de instituições revelando um 

enorme interesse pela atividade.  

 

(7) Nome da atividade: “A minha casa” (Planificação nº 3) 

 

Nesta atividade tivemos oportunidade de desenvolver a seguinte meta de 

aprendizagem Reconhecer e representar formas 

geométricas. Começámos por apresentar a maquete de 

uma casa sem os objetos (imagens de objetos feitos em 

cartão) dispostos, questionando o que poderia ser. De 

seguida distribuímos as divisões pelas casas e em cada 

divisão os alunos tinham de identificar qual a figura 

geométrica mais parecida com a mesma. No final 

distribuíram-se os objetos identificando também se 

poderiam ser parecidos com alguma figura plana ou sólido 

geométrico e realizou-se uma ficha formativa relacionada com a atividade. 

Conteúdos:  

 Geometria e Medida 

 Figuras geométricas 

Metas de Aprendizagem: 

 Reconhecer e representar formas geométricas  

Figura 10 - Material referente à 

atividade: "A minha casa" 
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Objetivos: 

 Nomear as figuras geométricas: triângulo, circulo, quadrado e retângulo 

 Identificar propriedades das figuras geométricas: triângulo, circulo, quadrado e 

retângulo 

 Associar uma figura geométrica a um objeto do dia-a-dia 

Recursos: 

 Humanos (Professora, alunos e estagiária); maquete de uma casa (em 2D) com 

diferentes objetos (3D); ficha formativa 

Reflexão da atividade: 

Esta atividade foi bastante importante, visto que as crianças puderam transportar tudo 

o que já tinham aprendido até à data para a realidade. Ou seja, todo o trabalho em que as 

crianças identificaram as figuras planas e os sólidos geométricos, foi observado no dia-a-dia, 

facilitando assim a sua aprendizagem. Deste modo, podemos considerar que foi uma atividade 

muito enriquecedora. 

 

(8) Nome da atividade: “Puzzle do Nicolau” (Planificação nº 3) 

 

 Reconhecer e representar formas geométricas e Medir área foram as duas metas de 

aprendizagem desenvolvidas nesta atividade. Tratava-se de um puzzle de quatro quadrados, 

cada um dividido em quatro triângulos. As crianças 

tiveram de construir corretamente cada quadrado, para 

posteriormente colarem no caderno. Com este puzzle 

fomos capazes de trabalhar as figuras geométricas 

existentes no puzzle e a área do mesmo.  Para além 

disso, as crianças identificaram todos os triângulos da 

figura. 

Conteúdos:  

 Geometria e Medida 

 Figuras geométricas 

 Medir 

 

Figura 11 - Material referente à 

atividade: "Puzzle do Nicolau" 
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Metas de Aprendizagem: 

 Reconhecer e representar formas geométricas  

 Medir áreas 

Objetivos: 

 Nomear as figuras geométricas: triângulo, quadrado e retângulo 

 Identificar propriedades das figuras geométricas: triângulo, quadrado e retângulo 

 Identificar, num quadriculado, figuras equivalentes. 

 Relacionar duas figuras com a mesma área e formas diferentes 

 Identificar figuras equivalentes 

 Identificar todos os triângulos da figura. 

Recursos: 

 Humanos (Professora, alunos e estagiária); puzzle do Nicolau 

Reflexão da atividade: 

Com esta atividade os alunos começaram a compreender que partindo de uma só 

figura, decompondo-a, poderíamos encontrar várias figuras geométricas em diversas posições, 

e que duas figuras dispostas em posições diferentes podiam ter a mesma área. Assim, foi uma 

atividade muito produtiva e com muito interesse para as crianças. Correu bastante bem e todas 

as crianças montaram o puzzle sem grandes dificuldades. 
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3. REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE AS PRÁTICAS 

SUPERVISIONADAS  

 

A apreciação das atividades durante os dois estágios foi muito positiva.  

Em ambos os estágios a evolução das atividades ao longo das semanas foi bastante 

notória. O empenho e dedicação durante os dois estágios ajudaram a uma progressão positiva. 

A primeira semana foi a mais desafiante, devido à adaptação ao grupo (no Estágio I), à turma 

(no estágio II) e aos seus ritmos de aprendizagem.  

Em geral, conseguiu manter as crianças interessadas e sem barulho que alterasse o 

normal decorrer das atividades. Procurou desenvolver materiais com qualidade e apresentar 

conteúdos construídos de raiz: desde a conceção de histórias, à criação de personagens, 

passando pelo desenvolvimento de atividades mais interativas e até a criação de fichas 

individuais que resumissem vários aspetos da aula lecionada.  

Apresentou métodos de ensino diversificados e desenvolveu uma grande variedade de 

materiais partindo de ideias próprias. Verificou que os meios de ensino utilizados foram 

eficazes e permitiram manter a turma e o grupo atentos e participativos durante largos 

períodos de tempo.  

Houve uma maior oportunidade de trabalhar a Geometria e Medida no 1º Ano do que 

no pré-escolar, visto que dispunha de mais tempo e o nível de ensino também assim o exigia. 

Contudo, as crianças do pré-escolar estiveram sempre recetivas às atividades em que se 

trabalhavam a Geometria e Medida e queriam sempre aprender mais. Além disso, o 

desenvolvimento das atividades deu à estagiária a oportunidade de perceber que nem todas as 

crianças se sentem confortáveis neste domínio, principalmente se a atividade depender de 

pensamento abstrato, caso em que apenas se limitam a observar e compreender o que lhes é 

observável.  

Em geral, ambos os estágios tiveram um desenrolar muito positivo a nível pessoal. 

Apesar do muito trabalho desenvolvido, que exigiu um grande esforço e dedicação, a 

estagiária colocou em todas as tarefas muito de si, procurando criar aulas motivantes, através 

da idealização/construção de materiais à medidas das crianças alvo e do nível de ensino que 

frequentavam.  
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CAPÍTULO IV – PROPOSTA DE UM PROJETO PARA O 

ENSINO DA GEOMETRIA NO PRÉ-ESCOLAR E NO 1º CEB  

__________________________________________________ 
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INTRODUÇÃO 

“O termo projecto tem várias conotações e a sua utilização assume por vezes alguma 

ambiguidade” (Abrantes, Figueiredo & Simão, 2002: 23). 

 

Tendo em vista os anseios dos jovens por uma educação moderna, dinâmica, prática e 

agradável, é papel do Educador/Professor criar condições para que o processo de ensino-

aprendizagem se desenvolva de forma satisfatória com o uso de novas metodologias de 

ensino, que sejam interessantes e plausíveis na nossa realidade diante do que preceitua os 

novos paradigmas educacionais. 

O recurso à metodologia de trabalho de projeto sempre se constituiu como um método 

que pensamos ser importante desenvolver, porém não tivemos grande oportunidade de a 

desenvolver durante a prática de ensino supervisionada. Assim consideramos pertinente 

apresentar uma proposta de trabalho para uma grupo/turma de pré-escolar e para uma turma 

de 1º ano do ensino básico. Antes de apresentarmos a proposta, iremos debruçar-nos sobre o 

que é um projeto e como o desenvolver em ambiente de sala de aula.  

Segundo Abrignani, Gomes e Vilder (2000: 28), John Dewey 
3
 foi o impulsionador da 

teoria aprender fazendo, que contribuiu significativamente para o desenvolvimento do 

conceito de projetos para a educação. Para John Dewey um projeto deve conter quatro pré-

requisitos:  

 

(…) um processo de reflexão comum, que forma o seu crescimento e o seu 

desenvolvimento; observação das condições do ambiente onde é idealizado; conhecimento do 

que se passou em situações semelhantes no passado e; uma abordagem que sintetiza a 

observação do futuro e o conhecimento do passado, identificando o seu significado (John 

Dewey citado por Abrignani, Gomes & Vilder 2000: 28). 

 

O autor remete-nos para a existência de caraterísticas muito específicas e de fato os 

projetos têm um propósito, ou seja, têm metas bem definidas para a obtenção de um resultado 

bem concreto. Os projetos são realistas na medida em que propõem metas alcançáveis, 

                                                           
3
 John Dewey nasceu em 1859 em Burlington, e acabou por falecer em 1952. Graduou-se pela Universidade de 

Vermont em 1879 e exerceu funções de professor durante dois anos e mais tarde em 1882 obteve o 

doutoramento em Filosofia.  
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pressupondo a análise dos recursos humanos e financeiros ao dispor. Tendo um início e um 

fim e, sendo implementados num local e contexto específico, os projetos são limitados no 

tempo e no espaço. Como caraterísticas dos projetos podem ser apontadas o seu caráter 

complexo, coletivo e único. Complexos na medida em que exige uma boa gestão do grande 

grupo de trabalho e exige várias planificações; coletivos pelo facto de envolverem vários 

parceiros exigindo o esforço individual para um trabalho comum. Os projetos são únicos 

porque partem de uma questão-problema, desenvolvendo-se o trabalho no sentido de obtenção 

de uma resposta a essa mesma questão.  

 

Genericamente, pode dizer-se que um projecto é um estudo aprofundado de um 

assunto ou problema que um grupo, mais ou menos alargado de crianças, leva a cabo a partir 

de um interesse forte dos seus elementos e baseado numa planificação conjunta do próprio 

grupo. Um projecto resulta sempre num produto final que resume e sistematiza a informação 

recolhida e o trabalho realizado (Rangel, 2003:12). 

 

Abrignani, Gomes e Vilder (2000: 29) referem ainda que os projetos são uma aventura 

pois (…) todos os projetos são diferentes e inovadores; incluem sempre algumas incertezas e 

riscos. Os projetos são avaliáveis na medida em que são planeados e contêm metas 

estabelecidas.  

Um projeto para crianças do 1º ciclo do ensino básico pode constituir-se de variadas 

formas, dependendo da (…) natureza do assunto ou do problema que lhe deu origem (…) 

(Rangel, 2003: 12) e deste modo um projeto pode ter a intenção de vir a resultar numa 

intervenção real. Para este autor a duração de um projeto pode ser muito variável, dependendo 

de diversos fatores, como por exemplo, a idade dos alunos, a natureza do tema em estudo, o 

número de alunos envolvidos e o âmbito em que é trabalhado. Porém, um projeto, não deve 

ter duração inferior a uma semana para que tenha as caraterísticas de um verdadeiro projeto.  

Rangel (2003) define três fases de desenvolvimento de um projeto, nomeadamente, a 

fase de arranque e planificação, a fase de desenvolvimento do projeto e, por último, a fase 

de conclusão e avaliação.  

A primeira fase, fase de arranque e planificação, subdivide-se em seis elementos 

essenciais e distintos. O projeto inicia-se com a seleção e definição do assunto, tema e 

problema com a posterior partilha de informação, ideias, experiências a propósito do assunto, 
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tornando-se claro os conhecimentos que os alunos já detêm. Nesta fase, verifica-se a primeira 

recolha de informações e materiais sobre o assunto, surgindo a formulação de questões mais 

específicas, de subproblemas e de problemas parcelares. Com a formulação das primeiras 

ideias, planifica-se o trabalho e o desenvolvimento de planos sobre o que se pretende fazer. 

Como última etapa desta fase surge a preparação da recolha de novos dados, (Rangel, 2003: 

15). 

Assim sendo, surgem questões a desenvolver:  

 O que queremos estudar/fazer? 

  O que já sabemos sobre o assunto?  

 O que queremos saber mais?  

 O que vamos fazer? Quem? Como? Quando? 

 

Na segunda fase, fase de desenvolvimento do projeto, verifica-se a recolha de novos 

dados, como informações, materiais ou objetos. Para a sua obtenção, os alunos têm ao seu 

dispor diversas estratégias que podem usar, como por exemplo, a observação, a realização de 

visitas, entrevistas, experiências, entre outras. Após a recolha, segue-se o tratamento dos 

mesmos e a preparação dos trabalhos/produtos finais. Para tal, impõe-se a partilha de 

informações, a exploração de novas fontes de informação e a construção/produção de 

materiais representando as novas descobertas (Rangel, 2003: 15).  

A última fase proposta por Rangel (2003), a fase de conclusão e avaliação, pauta a 

síntese das novas aprendizagem, que podem ser individuais ou em grupo e a apresentação dos 

trabalhos/produtos finais aos outros grupos à turma, a outras turmas ou à escola. 

Assim, a metodologia de trabalho de projeto surge como uma alternativa à conceção 

uniforme de educação escolar e procura centrar-se nos interesses dos alunos. Consiste numa 

forma de conceber, organizar e intervir através de projetos no processo de ensino e 

aprendizagem. Estes surgem de problemas/questões dos alunos sendo caracterizados por um 

plano de ação que requerem uma negociação entre o Educador/Professor e os alunos. Estes 

assumem o papel de autores responsáveis pelo projeto, tomando decisões relativamente às 

atividades e aos objetivos, aos instrumentos a utilizar para a recolha e análise de informação, e 

são também responsáveis pela elaboração de produtos e pela gestão e avaliação do projeto. 
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Apesar de os alunos terem um papel de autores e responsáveis, o Educador/Professor 

não deve ser passivo nem muito menos ausente. Durante este processo o Educador/Professor 

deve orientar, moderar e gerir consensos, assumindo-se como parte integrante do grupo, 

dando opiniões e sugestões para ajudar os seus alunos no que diz respeito aos recursos a 

utilizar, às atividades a realizar, e a dar a sua opinião relativamente à avaliação ajudando-os a 

refletirem sobre o que fizeram bem e o que têm de melhorar. 

O Educador/Professor, para além de transmitir conhecimentos, deve procurar 

organizar e relacionar o processo de ensino e aprendizagem com situações problema, tendo 

como objetivo que os seus alunos adquiram competências que os ajudem em situações do 

quotidiano e consequentemente os estimule a encontrar respostas para as constantes mudanças 

existentes na sociedade em que estão inseridos. 

Em suma, a metodologia de trabalho de projeto é um método de ensino bastante 

prático, tornando assim as aulas muito mais produtivas e consequentemente as aprendizagens 

mais significativas. Com este método os alunos para além de trabalharem o tema do projeto, 

trabalham outras áreas disciplinares, abordando diferentes conteúdos, ou seja facilmente se 

trabalha a interdisciplinaridade com esta metodologia de trabalho. Cria e desenvolve também 

hábitos de pesquisa, organização, partilha. Deste modo, é bastante importante a utilização 

deste método na educação pré-escolar e no 1º ciclo do ensino básico. 

Tendo em vista todas as fases por que passa um projeto, e o facto de não termos tido a 

oportunidade de realizar um projeto desta dimensão durante os estágios, pensamos ser 

oportuno apresentar neste trabalho uma proposta de projeto com um tema já definido 

(Geometria e Medida), e com a programação de todo o trabalho a realizar durante um ano 

letivo. A ideia é disponibilizar para qualquer Educador/Professor que queira trabalhar este 

tema a nível do pré-escolar ou 1º CEB um guião completo com todas as informações 

necessárias para a operacionalização do projeto. Estas informações são ainda complementadas 

nos anexos (anexo 5) com detalhes importantes, como por exemplo a prévia divisão do 

projeto pelas três fases de desenvolvimento previstas por Rangel (2003), e pelo número de 

aulas previstas para cada fase. 
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1. GUIÃO DO PROJETO 

Título do Projeto: “A Geometria e os Monumentos da minha Cidade” 

1.1. Resumo do Projeto:  

Este projeto destina-se a crianças do pré-escolar e do 1º ano do ensino básico, entre os 

5 e os 7 anos de idade. Deve ser realizado ao longo de um ano letivo, dedicando 2 horas 

semanais. Tem como grande objetivo trabalhar de forma dinâmica, interessante, distinta e 

prática o tema Geometria e Medida inserido no Domínio da Matemática das Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar e no Programa de Matemática do 1º CEB, ao 

mesmo tempo que se dá oportunidade aos alunos de conhecerem melhor o património cultural 

da sua cidade-Vila Real. 

 

1.2. Motivação do Projeto:  

Geometria e Medida é um tema em que muitas crianças não se sentem à vontade, pois 

este requer muito pensamento abstrato, visualização espacial e raciocínio matemático. Com 

esta proposta que aqui apresentamos, para além de possibilitarmos o desenvolvimento destas 

competências matemáticas, damos aos alunos a oportunidade de associar a Matemática ao seu 

dia-a-dia, encontrando a sua aplicabilidade, ao mesmo tempo que damos a conhecer às 

crianças o património da sua cidade. 

 

1.3. Calendarização do Projeto:  

Calendarização do Projeto 

Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

1º Aula 5º Aula 6º Aula 9º Aula 13º Aula 16º Aula 17º Aula 

2º Aula 

  

7º Aula 10º Aula 14º Aula 

  

18º Aula 

3º Aula 8º Aula 11º Aula 15º Aula 19º Aula 

4º Aula   12º Aula   20º Aula 

 

  1º Fase do Projeto  

  2º Fase do Projeto 

  3º Fase do Projeto 
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1.4. Planificação das aulas em cada fase do Projeto: 

 

 

 

 

1º Aula:  

 Atividade: “O que sei?” 

 Estratégias:  

 Em grande grupo, o Professor deve levantar questões relativas ao tema e deixar 

também as próprias crianças apresentarem as suas dúvidas.  

Ex: Eu conheço todos os monumentos da minha cidade? 

      Como encontro Geometria nos monumentos? 

     Onde posso encontrar mais Geometria? 

É essencial nesta fase ficar a saber em que ponto de partida estão as crianças. 

 Registar toda a informação dada pelas crianças. 

 Pedir aos alunos que pesquisem sobre o tema para a próxima aula (pais, livros, 

internet, fotografias, jornais, entre outras fontes) 

 Conteúdos: 

 Geometria e Medida (Todos os conteúdos do tema) 

 Objetivos: 

 Identificar o problema 

 Identificar a relação existente entre a Geometria e os monumentos da cidade 

 Refletir sobre os problemas apresentados 

 

 

 

 

 

 

1º Fase do Projeto  
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2º Aula:  

 Atividade: “A nossa pesquisa” 

 Estratégias:  

 Em grande grupo, recolher e explorar a informação recolhida pelos alunos. 

Toda essa informação deve ser devidamente organizada num dossier de turma. 

 Explicar o tema: abordar o tema de modo a que as crianças fiquem a perceber 

de uma forma geral o que se pretende com o projeto. 

 Conteúdos: 

 Geometria e Medida (Todos os conteúdos do tema) 

 Objetivos: 

 Separar a informação importante da acessória 

 Organizar as pesquisas 

 Adquirir hábitos de organização 

 Identificar informação Matemática nos documentos pesquisados 

 Recursos:  

 Pesquisas dos alunos 

 Dossier da turma 

 

3º Aula:  

 Atividade: “Visita à biblioteca” 

 Estratégias:  

 Pesquisa orientada pelo Professor: 

Caso exista possibilidade, a turma pode fazer uma visita à Biblioteca 

Municipal com o objetivo de recolher o máximo de informação relativa ao 

tema. Esta pesquisa tem de ser orientada pelo Professor, de modo a que exista 

informação necessária e pertinente para dar início ao trabalho a desenvolver. 

Caso não haja essa possibilidade, a informação pode ser sempre recolhida na 
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biblioteca da escola, da sala de aula ou o Professor disponibilizar recursos para 

a pesquisa. 

 Registar sempre toda a informação recolhida no dossier. 

 Conteúdos: 

 Geometria e Medida (Todos os conteúdos do tema) 

 Objetivos: 

 Pesquisar. 

 Separar a informação importante da acessória 

 Organizar as pesquisas 

 Adquirir hábitos de organização 

 Identificar informação Matemática nos documentos pesquisados 

 Recursos:  

 Pesquisas dos alunos 

 Dossier da turma 

 Todo o tipo de material de pesquisa: livros, fotografias, jornais, entre outros 

(anexo 5, 1º fase) 

 

4º Aula:  

 Atividade: “Organização das pesquisas” 

 Estratégias:  

 Em grande grupo, selecionar/organizar toda a informação recolhida até à data, 

catalogando-a segundo vários critérios a definir.  

Ex: Monumentos mais importantes. 

      Monumentos com mais informação Matemática. 

      Monumentos mais perto da escola. 

      Monumentos que queremos explorar.  

 Conteúdos: 

 Geometria e Medida (Todos os conteúdos do tema) 
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 Objetivos: 

 Selecionar as pesquisas 

 Organizar as pesquisas. 

 Adquirir hábitos de organização. 

 Recursos:  

 Todas as pesquisas realizadas até à data; 

 Dossier da turma; 

 

5º Aula:  

 Atividade: “Planificação da fase de desenvolvimento do Projeto” 

 Estratégias:  

 Em grande grupo, planificar e organizar todo o desenrolar do projeto. Decidir o 

como, quando e o que vão trabalhar, para posteriormente projetar todas as 

etapas. 

 Registar a planificação para o desenrolar do projeto num grande placar na sala 

de aula, dividido por meses e dias da semana. 

 Conteúdos: 

 Geometria e Medida (Todos os conteúdos do tema) 

 Objetivos: 

 Planificar as etapas do desenvolvimento do projeto 

 Dividir as tarefas 

 Identificar os meses do ano  

 Nomear os dias da semana 
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Nota: Como este Projeto ainda não foi concretizado, ficam aqui as propostas para os 

monumentos a considerar e todos os passos durante o desenvolvimento do Projeto.  

 

6º Aula "Por onde vamos?" 

  7º Aula "Visita ao 1º Monumento" 

  8º Aula "Exploração da Geometria no 1º Monumento (círculo) " 

 
 

9º Aula "Visita ao 2º Monumento" 

  10º Aula "Exploração da Geometria no 2º Monumento (retângulo/quadrado) " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º Aula:  

 Atividade: “Por onde vamos?” 

 Estratégias:  

 Com um mapa da cidade de grande dimensão exposto no quadro da sala de 

aula, e com um mapa em ponto mais pequeno para cada aluno, traçar o 

percurso mais curto para a visita de cada monumento da seguinte forma: 

1. Em grande grupo, localizar e assinalar a escola. 

2. Em grande grupo, localizar e assinalar os quatro monumentos. 

  2º Fase do Projeto 

11º Aula "Visita ao 3º Monumento" 

  12º Aula "Exploração da Geometria no 3º Monumento (triângulo) " 

  
13º Aula 

"Exploração da Geometria no 4º Monumento (todas as figuras 

geométricas) " 

  14º Aula "Diferentes medidas" 

  15º Aula "Áreas Iguais?" 

Palácio de Mateus 

Varanda de um 

Edifício 

Igreja de São Pedro 

Igreja de São 

Domingos 
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3. Individualmente traçar o percurso mais curto para o primeiro 

monumento, para de seguida fazê-lo em grande grupo. Este processo 

deverá ser repetido para o resto dos monumentos. (Sugestão: cada percurso 

deve ter uma cor, de modo a facilitar a compreensão dos trajetos em simultâneo) 

 Conteúdos: 

 Geometria e Medida  

- Localização e orientação no espaço  

- Medida 

 Objetivos: 

 Localizar a escola e os monumentos no mapa 

 Traçar o percurso mais curto para cada monumento 

 Utilizar corretamente o vocabulário próprio das relações de posição de dois 

objetos: «à frente de»; «por detrás de»; «mais perto» e «mais longe» 

 Identificar alinhamentos de três ou mais objetos 

 Utilizar adequadamente as expressões «situado entre», «mais distante de», 

«mais próximo de» e outras equivalentes  

 Recursos:  

 Mapa em ponto grande 

 Mapas, em ponto pequeno, para cada criança. (anexo 5, 2º fase) 

 Diferentes cores 

 

 

 

7º Aula:  

 Atividade: “Visita ao 1º Monumento” 

 Estratégias:  

 Em grande grupo, fazer uma visita de campo ao 1º Monumento, Igreja de São 

Domingos, seguindo o percurso estipulado na aula anterior. 

Nota: Todos estes objetivos podem ser trabalhados tanto no pré-escolar como no 1º ano 

do ensino básico, sendo que no pré-escolar é de uma forma mais geral. 
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 À chegada o Professor deve distribuir um guião, elaborado anteriormente por 

ele, a cada criança de modo a que tentem responder a todas as questões e seguir 

todos os passos o mais correto possível.  

Nota: Este passo não se adequa ao pré-escolar, deste modo é necessário que seja o Educador a 

realizar o guião em grande grupo. 

 Cada aluno deve tirar uma foto da parte do monumento que achou mais 

interessante. 

 Conteúdos: 

 Geometria e Medida  

- Localização e orientação no espaço  

- Figuras geométricas 

 Objetivos: 

 Orientar-se através do mapa 

 Seguir todos os passos do guião 

 Identificar a forma geométrica (círculo) no monumento 

 Registar tudo o que observa 

 Escolher a parte mais interessante do monumento no seu ponto de vista 

 Recursos:  

 Mapa, com o percurso, para cada criança 

 Guião para cada criança. (anexo 5, 2º fase) 

 Máquina fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Relativamente ao pré-escolar o primeiro objetivo não faz sentido visto que tem de ser a 

Educadora a ter o grande controle sobre o grupo pois ainda se tratam de crianças muito pequenas. 

Em relação ao 4º objetivo, apenas fazem um registo em desenho, pois as crianças ainda não têm 

grande domínio da escrita.  
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8º Aula:  

 Atividade: “Exploração do 1º Monumento” 

 Estratégias:  

 Expor uma fotografia/imagem do monumento, em ponto grande, no quadro da 

sala de aula.  

 Em grande grupo, analisar essa mesma fotografia/imagem da seguinte forma: 

(Cada criança deve de ter o seu guião e uma imagem igual à imagem do quadro) 

1. Partindo do guião dos alunos, o Professor deve explicar um pouco da 

história do monumento de forma a responder a todos os pontos do 

guião. 

2. De seguida, deve questionar os alunos sobre qual a figura geométrica 

que tiveram de observar e explorar no dia da visita.  

3. Assinalar, individualmente, na imagem, onde encontram a figura 

geométrica pedida, neste caso o círculo, para posterior e aleatoriamente 

pedir aos alunos que, um de cada vez assinale na imagem exposta no 

quadro. Caso os alunos não assinalem todas as possibilidades, o 

Professor deve assinalar as que faltam. 

4. Por fim, desenhar numa folha em branco o monumento pintando apenas 

os locais onde é visível a figura geométrica. 

 Conteúdos: 

 Geometria e Medida  

- Figuras geométricas 

 Objetivos: 

 Identificar partes planas e curvas no monumento 

 Identificar a forma geométrica, círculo, no monumento 

 Diferenciar círculo de circunferência 

 Representar círculos no papel 

 Recursos:  

 Fotografia em ponto grande 
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 Fotografias para cada criança, em ponto pequeno. (anexo 5, 2º fase) 

 Guião de cada criança 

 

 

 

 

 

9º Aula:  

 Atividade: “Visita ao 2º Monumento” 

 Estratégias:  

 Em grande grupo, fazer uma visita de campo ao 2º Monumento, Igreja de São 

Pedro, seguindo o percurso estipulado na aula. 

 À chegada, o Professor deve distribuir um guião, elaborado anteriormente pelo 

mesmo, a cada criança de modo a que tentem responder a todas as questões e 

seguir todos os passos o mais corretamente possível.  

Nota: Este passo não se adequa ao pré-escolar, deste modo é necessário que seja o Educador a 

realizar o guião em grande grupo. 

 Cada aluno deve tirar uma fotografia da parte do monumento que achou mais 

interessante. 

 Conteúdos: 

 Geometria e Medida  

- Localização e orientação no espaço  

- Figuras geométricas 

 Objetivos: 

 Orientar-se através do mapa 

 Seguir todos os passos do guião 

 Identificar as formas geométricas (retângulo/quadrado) no monumento 

 Registar tudo o que observa 

 Escolher a parte mais interessante do monumento no seu ponto de vista 

Nota: Relativamente ao pré-escolar não se explora o objetivo “Diferenciar círculo de 

circunferência”. Para além disso, a exploração da imagem deve ser feita em grande grupo 

apenas com a imagem em ponto grande, visto que as crianças ainda não têm autonomia 

suficiente para tal. 
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 Recursos:  

 Mapa, com o percurso, para cada criança 

 Guião para cada criança. (anexo 5, 2º fase) 

 Máquina fotográfica 

 

 

 

 

10º Aula:  

 Atividade: “Exploração do 2º Monumento” 

 Estratégias:  

 Expor uma fotografia/imagem do monumento, em ponto grande, no quadro da 

sala de aula.  

 Em grande grupo, analisar essa mesma fotografia/imagem da seguinte forma: 

(Cada criança tem de ter o seu guião e uma imagem igual à imagem do quadro) 

1. Partindo do guião dos alunos, o Professor deve explicar um pouco da 

história do monumento de forma a responder a todos os pontos do 

guião. 

2. De seguida, questionar os alunos quais as figuras geométricas que 

tiveram de observar e explorar no dia da visita.  

3. Assinalar, individualmente, na imagem, onde encontram as figuras 

geométricas pedidas, neste caso o retângulo e o quadrado, para 

posterior e aleatoriamente pedir aos alunos que, um de cada vez 

assinale na imagem exposta no quadro. Caso os alunos não assinalem 

todas as possibilidades, o Professor tem de as assinalar. 

4. Por fim, desenhar numa folha em branco o monumento pintando apenas 

os locais onde são visíveis as figuras geométricas. 

 

 

Nota: Relativamente ao pré-escolar o primeiro objetivo não faz sentido visto que tem de ser a 

Educadora a ter o grande controle sobre o grupo pois ainda se trata de crianças muito pequenas. Em 

relação ao objetivo “Registar tudo o que observa” apenas fazem um registo em desenho, pois ainda 

não têm grande domínio da escrita.  
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Nota: Relativamente ao pré-escolar não se explora o objetivo “Explicar o quadrado como caso 

particular do retângulo”. Para além disso, a exploração da imagem deve ser feita em grande grupo 

apenas com a imagem em ponto grande, visto que as crianças ainda não têm autonomia suficiente 

para tal. 

 Conteúdos: 

 Geometria e Medida  

- Figuras geométricas 

 Objetivos: 

 Utilizar corretamente os termos «lado» e «vértice» 

 Identificar as formas geométricas, retângulo e quadrado, no monumento 

 Encontrar retângulos e quadrados em diferentes posições 

 Representar retângulos e quadrados no papel 

 Explicar o quadrado como caso particular do retângulo 

 Recursos:  

 Fotografia em ponto grande 

 Fotografias para cada criança, em ponto pequeno. (anexo 5, 2º fase) 

 Guião de cada criança 

 

 

 

 

11º Aula:  

 Atividade: “Visita ao 3º Monumento” 

 Estratégias:  

 Em grande grupo, fazer uma visita de campo ao 3º Monumento, Varanda de 

um Edifício, seguindo o percurso estipulado na 6º aula. 

 À chegada o Professor deve distribuir um guião, elaborado anteriormente pelo 

mesmo, a cada criança de modo a que tentem responder a todas as questões e 

seguir todos os passos o mais correto possível.  

Nota: Este passo não se adequa ao pré-escolar, deste modo é necessário que seja o Educador a 

realizar o guião em grande grupo. 
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Nota: Relativamente ao pré-escolar o primeiro objetivo não faz sentido visto que tem de ser a 

Educadora a ter o grande controle sobre a turma pois ainda se trata de crianças muito pequenas. Em 

relação ao objetivo “Registar tudo o que observa” apenas fazem um registo em desenho, pois ainda 

não têm grande domínio da escrita.  

 Cada aluno deve tirar uma foto da parte do monumento que achou mais 

interessante. 

 Conteúdos: 

 Geometria e Medida  

- Localização e orientação no espaço  

- Figuras geométricas 

 Objetivos: 

 Orientar-se através do mapa 

 Seguir todos os passos do guião 

 Identificar a forma geométrica (triângulo) no monumento 

 Registar tudo o que observa 

 Escolher a parte mais interessante do monumento no seu ponto de vista 

 Recursos:  

 Mapa, com o percurso, para cada criança  

 Máquina fotográfica. 

 Guião para cada criança. (anexo 5, 2º fase) 

 

 

 

 

 

12º Aula:  

 Atividade: “Exploração do 3º Monumento” 

 Estratégias:  

 Expor à turma uma fotografia/imagem do monumento, em ponto grande, no 

quadro da sala de aula.  

 Em grande grupo, analisar essa mesma fotografia/imagem da seguinte forma: 

(Cada criança tem de ter o seu guião e uma imagem igual à imagem do quadro) 
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1. Partindo do guião dos alunos, o Professor deve explicar um pouco da 

história do monumento de forma a responder a todos os pontos do 

guião. 

2. De seguida, questionar os alunos qual a figura geométrica que tiveram 

de observar e explorar no dia da visita.  

3. Assinalar, individualmente, na imagem onde encontram a figura 

geométrica pedida, neste caso o triângulo, para posterior e 

aleatoriamente pedir aos alunos que, um de cada vez assinale na 

imagem exposta no quadro. Caso os alunos não assinalem todas as 

possibilidades, o Professor tem de as assinalar. 

4. Por fim, desenhar numa folha em branco o monumento pintando apenas 

os locais onde é visível a figura geométrica. 

5.  

 

 Conteúdos: 

 Geometria e Medida  

- Figuras geométricas 

 Objetivos: 

 Utilizar corretamente os termos «lado» e «vértice» 

 Identificar a forma geométrica, triângulo, no monumento 

 Encontrar triângulos em diferentes posições 

 Representar triângulos no papel 

 Recursos:  

 Fotografia em ponto grande 

 Fotografias para cada criança, em ponto pequeno (anexo 5, 2º fase) 

 Guião de cada criança 

 

 

 

Nota: Relativamente ao pré-escolar a exploração da imagem deve ser feita em grande grupo 

apenas com a imagem em ponto grande, visto que as crianças ainda não têm autonomia suficiente 

para tal. 

Nota: A escala tem de ser sempre a mesma, ou seja a unidade de medida deve ser igual em todas 

as medições feitas 
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13º Aula:  

 Atividade: “Exploração do 4º Monumento” 

 Estratégias:  

 Expor uma fotografia/imagem do monumento (Palácio de Mateus), em ponto 

grande, no quadro da sala de aula.  

 Em grande grupo, analisar essa mesma fotografia/imagem da seguinte forma: 

(Cada criança tem de ter o seu guião e uma imagem igual à imagem do quadro) 

1. Partindo do guião dos alunos, o Professor deve explicar um pouco da 

história do monumento de forma a responder a todos os pontos do 

guião. 

2. De seguida, questionar os alunos acerca das figuras geométricas que 

tiveram de observar e explorar nas visitas passadas. 

3. Assinalar, individualmente, na imagem onde encontram as figuras 

geométricas pedidas, neste caso todas as dadas até à data, para posterior 

e aleatoriamente pedir aos alunos que, um de cada vez assinale na 

imagem exposta no quadro. Caso os alunos não assinalem todas as 

possibilidades, o Professor tem de as assinalar. 

4. Por fim, desenhar numa folha em branco o monumento pintando apenas 

os locais onde são visíveis as figuras geométricas. 

 Propor um problema matemático aos alunos: 

 E se nós quiséssemos ir visitar o monumento que se está a trabalhar, e 

a única forma fosse de autocarro, em que cada aluno teria de pagar um 

euro, quantos euros teríamos de juntar para a visita? 

 Para o primeiro ano ainda se poderia propor:  

 E em moedas de 50 cêntimos, quantas seriam?  

 Conhecendo as notas de 5€ e 10€, quantas notas de 5 euros 

poderíamos levar? E de 10?  
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Nota: Relativamente ao pré-escolar a exploração da imagem deve ser feita em grande grupo 

apenas com a imagem em ponto grande, visto que as crianças ainda não têm autonomia 

suficiente para tal. Todos os objetivos que não deveriam ser trabalhados em outras aulas, não 

devem ser trabalhados nesta. 

 

 

 Conteúdos: 

 Geometria e Medida  

- Figuras geométricas 

 Objetivos: 

 Utilizar corretamente os termos «lado» e «vértice» 

 Identificar partes planas e curvas no monumento 

 Identificar as formas geométricas, círculo, retângulo, quadrado e triângulo, no 

monumento 

 Encontrar retângulos, quadrados e triângulos em diferentes posições 

 Diferenciar círculo de circunferência 

 Representar triângulos no papel 

 Recursos:  

 Fotografia em ponto grande 

 Fotografias para cada criança, em ponto pequeno (anexo 5, 2º fase) 

 Guião de cada criança 

 

 

 

 

14º Aula:  

 Atividade: “Diferentes Medidas” 

 Estratégias:  

 Expor uma fotografia/imagem de um dos monumentos já trabalhados, em 

ponto grande, no quadro da sala de aula.  
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 Em grande grupo, trabalhar diferentes medidas do monumento da seguinte 

forma: 

1. Distribuir a todas as crianças uma tira de papel para utilizar como  

unidade de medida. 

2. Chamar uma criança de cada vez ao quadro para que esta meça um 

comprimento do monumento à sua escolha: esticar a tira e marcar na 

mesma o início e o fim da medição. 

3. Apontar essa medição num quadro elaborado anteriormente pelo 

Professor.  

4. Repetir o processo para cada aluno (os pontos iniciais de cada medição 

tem que estar no mesmo alinhamento). 

5. Comparar todas as medições, identificando qual a maior, qual a menor, 

e se existem medições com iguais comprimentos. (Nota: as medições não 

podem ser repetidas). 

 Conteúdos: 

 Geometria e Medida  

- Figuras geométricas 

- Medida 

 - Distâncias e comprimentos 

 Objetivos: 

 Utilizar corretamente os termos «lado» e «vértice» 

 Identificar todas as figuras geométricas dadas 

 Identificar um segmento de reta 

 Efetuar medições utilizando uma unidade de medida de comprimento 

 Comparar comprimentos utilizando uma unidade de medida de comprimento 

 Recursos:  

 Fotografia em ponto grande. (anexo 5, 2º fase) 

 Tira de papel.  
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Nota: Relativamente ao pré-escolar a exploração das medições pode ser realizada de 

igual forma. Contudo não deve trabalhar o terceiro objetivo. 

 Quadro das medições. 

 

 

 

 

15º Aula:  

 Atividade: “Áreas iguais?” 

 Estratégias:  

 Dividir a turma em 5 grupos e distribuir 5 imagens diferentes, que deverão 

estar sobre um quadriculado, ou seja, por cima de cada imagem estão 

desenhadas quadrículas. As imagens têm de ser selecionadas pelo Professor de 

modo a que seja possível o cálculo da área das mesmas, contudo podem ser 

imagens de fotografias que as crianças tiraram aos monumentos. Neste caso as 

imagens são fotos de canteiros retiradas do último monumento (Palácio de 

Mateus). 

 De seguida, cada grupo terá de calcular qual a área da figura apresentada na 

imagem (a unidade de medida tem de ser igual para todos os grupos).  

 Dividir a imagem e calcular a área apenas de uma parte dessa divisão. 

 Comparar as diferentes áreas dos diferentes grupos.  

 Conteúdos: 

 Geometria e Medida  

- Figuras geométricas 

- Área 

 Objetivos: 

 Identificar todas as figuras geométricas presentes na imagem 

 Calcular áreas de diferentes figuras utilizando uma unidade de medida 

 Comparar áreas de diferentes figuras 

 Recursos: 5 Imagens diferentes (anexo 5, 2º fase) 



103 
 

Nota: Relativamente ao pré-escolar não se divide a turma em 5 grupos apenas se trabalha 

numa imagem em grande grupo. 

 

 

 

 

 

 

16º Aula:  

 Atividade: “Exposição da informação” 

 Estratégias:  

 Elaboração de um cartaz para cada monumento explorado, da seguinte forma: 

1. Decidir o que colocar no cartaz: qual a informação mais importante, 

quais as fotos mais interessantes, qual a informação que os alunos 

gostariam de colocar. 

2. Dividir a turma em 4 grandes grupos e distribuir material suficiente 

para a elaboração do cartaz: grande cartolina, vários lápis e canetas de 

cor, imagens dos monumentos explorados, entre outros materiais. 

 Conteúdos: 

 Geometria e Medida (todos os conteúdos) 

 Objetivos: 

 Identificar a informação mais importante 

 Sintetizar informação 

 Expor informação Matemática 

 Recursos:  

 Cartolinas 

 Lápis e canetas de várias cores 

 Imagens dos monumentos 

 

  3º Fase do Projeto 
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Nota: Relativamente ao pré-escolar a realização dos 5 cartazes também é importante, só que devem de ser 

trabalhados separadamente, pois têm de ter o apoio da Educadora. Contudo, enquanto um grupo está a 

escrever no cartaz com a Educadora outro pode estar a pintar o cartaz. Deste modo, apenas dois grupos 

podem estar a trabalhar em simultâneo o que leva muito mais tempo a realizar os cartazes. Logo, as aulas 17 

18 e 19 são para trabalhar nos cartazes. 

Nota: No pré-escolar apenas se realizam os cartazes, estando durante as três aulas a 

trabalhar nos mesmos. 

 

17º e 18º Aulas:  

 Atividade: “Realização do PowerPoint” 

 Estratégias:  

 Elaboração de um PowerPoint para cada monumento explorado, da seguinte 

forma: 

1. Decidir o que colocar no PowerPoint: qual a informação mais 

importante e que não foi colocada no cartaz, quais as melhores fotos 

das visitas e dos monumentos para mostrar, como se realizou o projeto. 

2. Dividir a turma em 4 grandes grupos e na biblioteca da escola ou até 

mesmo na sala de aula, trabalhar com os computadores disponíveis.  

 Conteúdos: 

 Geometria e Medida (todos os conteúdos) 

 Objetivos: 

 Identificar a informação mais importante 

 Sintetizar informação 

 Expor informação Matemática 

 Recursos:  

 Computadores 

 Informação sobre os monumentos 

 Imagens das visitas 

 

 



105 
 

Nota: No pré-escolar apenas se expõem os cartazes. Caso o grupo seja um grupo bastante 

evoluído, podem explicar e falar sobre as suas visitas e sobre os monumentos numa divulgação 

aos pais. 

19º e 20º Aulas:  

 Atividade: “Divulgação do Projeto” 

 Estratégias:  

 Estas duas aulas seriam para a divulgação do projeto. Na primeira aula as 

crianças divulgam à comunidade escolar, ou seja outras salas, Professores e 

quem quiser assistir, e na segunda aula divulgam aos pais.  

 Os cartazes podem estar expostos, e o PowerPoint será explicado pelas 

próprias crianças. Cada grupo terá oportunidade de falar sobre o seu 

monumento, mostrando o seu PowerPoint. 

 Conteúdos: 

 Geometria e Medida (todos os conteúdos) 

 Objetivos: 

 Utilizar corretamente termos matemáticos 

 Comunicar matematicamente 

 Recursos:  

 Computadores. 

 Power point elaborados 

 Cartazes elaborados 
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2. REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE A PROPOSTA DO PROJETO 
 

Em defesa da participação ativa da criança existe a metodologia de projeto, um 

modelo pedagógico utilizado não só em salas de jardim-de-infância, mas também noutros 

níveis de ensino, como no 1º CEB. 

Reforçando e resumindo o que anteriormente mencionámos, neste tipo de 

metodologia a criança é o agente tópico, da sua própria aprendizagem, decidindo em 

conjunto com o Educador/ Professor o tema ou ponto de interesse a desenvolver, as 

atividades que pensam realizar, o fio condutor a percorrer nas atividades e a forma como 

cada uma das atividades se deve desenrolar. Ou seja, nesta metodologia o 

Educador/Professor tem o papel de mediador, deixando de ser ele a tomar as decisões. A 

criança tem “voz ativa” e é ela que pode e deve decidir.  

O guião do projeto desenvolvido no capítulo IV, como em qualquer projeto, tem 

certas limitações. As possíveis visitas, o número de monumentos existentes na cidade, os 

objetivos e a duração do guião do projeto podem ser um entrave para o 

Educador/Professor.  

 Contudo, existem sempre formas de solucionar o problema. No caso de o 

Educador/Professor não conseguir possibilitar a visita a um monumento, este pode 

previamente fazer um pequeno vídeo sobre o monumento em questão ou até mesmo tirar 

fotografias em grande plano, para posteriormente trabalhar com o grupo de crianças.  

Para além da dificuldade das visitas, o Educador/Professor pode-se deparar com a 

inexistência de monumentos significantes ou com interesse matemático na sua cidade. Deste 

modo, pode localizar, pesquisar e trabalhar com os alunos, monumentos de uma povoação 

próxima ou monumentos de património nacional/mundial. Contudo, encontra-se Geometria 

em qualquer cidade, basta procura-se.  

A duração do projeto também pode ser considerada um obstáculo para o 

Educador/Professor, visto que este tem prazos a cumprir e conteúdos programáticos a 

lecionar. Deste modo, a duração do projeto pode ser adaptado consoante a turma e o tempo 

disponível.  

Tal como a duração do projeto, os objetivos podem ser adaptados à turma de trabalho. 

Dependendo da faixa etária e do nível cognitivo da criança, os objetivos variam, assim, todos 

os objetivos expostos no projeto podem ser adaptados à criança alvo.  
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 Em suma, todo o projeto delineado pode sempre ser alterado e adaptado para um 

grupo diferente de crianças, basta que o Educador/Professor tenha em vista esse mesmo 

grupo.  

A metodologia de trabalho de projeto cativa as crianças e proporciona momentos de 

aprendizagem significativos. Criam-se vários hábitos de estudo, pesquisa e partilha, que serão 

utilizados durante vida académica. Assim, achamos pertinente que os Educadores/Professores 

sejam recetivos e utilizem a metodologia de trabalho de projeto. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

Este trabalho permite identificar e analisar o ensino da Geometria nos primeiros anos. 

Com base na fundamentação teórica e na experiência da prática supervisionada, ficou claro 

que a Geometria, quer no pré-escolar, quer no 1º ciclo, é necessária para o desenvolvimento 

do raciocínio da criança e do pensamento geométrico. 

Sabemos que as crianças iniciam aprendizagens espaciais desde os primeiros 

movimentos na infância. Deste modo, é importante que o Educador/Professor tire proveito 

dessas aprendizagens e as transponha para o ensino da Geometria. A manipulação de objetos 

torna-se fundamental nestes níveis de ensino, visto que o pensamento abstrato ainda está 

pouco desenvolvido. Quanto mais ricas forem as atividades nos seus recursos, mais acessíveis 

se vão tornando aos alunos as ideias matemáticas significativas e profundas. 

Durante os estágios, a Matemática foi trabalhada de forma conexa, ou seja, todos os 

conteúdos foram interligados, mantendo sempre que possível conexões com outros conteúdos 

das diferentes disciplinas. Analisando as atividades relacionadas com a Geometria, 

observámos que as crianças tanto no pré-escolar como no 1º ciclo têm facilidades em 

aprender os conteúdos. No entanto, quando têm de recorrer ao pensamento abstrato ficam 

muito aquém das nossas espectativas.  

Deste modo, achámos pertinente desenvolver um guião de um projeto sobre a 

Geometria, para trabalhar com as crianças nestes níveis de ensino. A metodologia de projeto é 

um método mais realizado no pré-escolar embora seja muito importante utilizá-lo nos outros 

níveis de ensino. A criança desenvolve vários métodos de trabalho, desenvolve várias 

capacidades transversais a todas as disciplinas e desenvolve os vários conceitos do tema a 

desenvolver no projeto.  

Contudo, no guião desenvolvido, foram identificadas certas limitações que podem ser 

um entrave para o Educador/Professor. Limitações essas que podem ser sempre alteradas e 

adaptadas dependendo do grupo.  

Também durante a realização desta dissertação deparamo-nos com algumas 

limitações. A pesquisa sobre a História da Geometria, levou-nos a diferentes autores e a 

diferentes perspetivas, por isso a síntese e a congruência do trabalho foi um pouco difícil de 

manter. O desenvolvimento do guião do projeto foi outra dificuldade visto que não tínhamos 
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pratica nem experiência na implementação deste tipo de metodologia. Contudo, os conteúdos 

na área da Matemática, em particular da Geometria, que nos foram transmitidos ao longo dos 

cinco anos da nossa formação revelaram-se como uma mais valia para a realização desta 

dissertação. Para além disso, as práticas de ensino supervisionada nos dois contextos de 

estágio permitiram à estagiária a aquisição de alguma experiência pedagógica e a reflexão 

sobre as práticas desenvolvidas, facilitando novas formas de agir junto das crianças. 

Consideramos que o tema escolhido assume uma relevante importância no processo 

de ensino-aprendizagem no meio educativo, pois recai sobre aspetos importantes no 

desenvolvimento da criança, constituindo assim um instrumento fundamental para que a 

criança continue a aprender ao longo da vida. 

Esperamos que este trabalho seja um auxílio a muitos Educadores/ Professores e 

que a Geometria passe a ter um novo sentido na Matemática. 
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1. Planificação Mensal das 

Atividades Livre



Áreas de Conteúdo Objetivos  Atividades / Estratégias Recursos Avaliação 

Gerais Específicos 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

-Domínio da Linguagem 

Oral e Abordagem à 

Escrita 

- Domínio da Expressão 

Motora; 

- Domínio da Expressão 

Plástica 

- Domínio da 

Matemática 

 

Área do Conhecimento 

do Mundo 

 

 

 Desenvolver a 

responsabilidade; 

 Adquirir 

autonomia; 

 Desenvolver a 

Linguagem oral; 

 Utilizar o código 

escrito 

 Desenvolver a 

motricidade fina; 

 Desenvolver o 

sentido estático. 

 Desenvolver a 

noção de espaço; 

 Desenvolver o 

conhecimento das 

cores; 

 Desenvolver a 

capacidade de 

expressão; 

Saber: 

 Preservar os materiais; 

 Arrumar os materiais no 

sítio adequado; 

Ser capaz de: 

 Descrever o que pintou; 

 Escrever o nome e a 

data; 

 Pegar corretamente no 

pincel; 

 Segurar corretamente a 

folha no cavalete; 

 Pintar tendo em conta a 

dimensão dos objetos;  

 Combinar as cores; 

 Pintar dentro dos limites 

da folha; 

 Nomear as cores que 

utiliza; 

 Exprimir situações do 

quotidiano e as suas 

vivências através da 

pintura; 

ÁREA DA PINTURA 

Quando desejarem, as crianças poderão ir para 

esta área. As pinturas irão ser realizadas na 

vertical, ou seja num cavalete de grande porte. 

Nesta área podem permanecer no máximo até 

duas crianças. Será dada a liberdade à criança 

para realizar as pinturas ao seu gosto, sem 

qualquer imposição, usando a técnica que mais 

lhe aprouver, ou até mesmo várias em 

simultâneo. Estarei sempre atenta às 

necessidades das crianças e ajudá-las-ei 

quando for necessário. Para enriquecer esta 

área irei de vez em quando realizar atividades 

de pintura utilizando diferentes técnicas das 

que eles estão habituados a realizar.  

 
 

 Pinceis; 

 Folhas; 

 Tintas; 

 Esponjas; 

 Outros materiais de 

pintura. 

 Observação; 

 Produções das 

crianças; 

 Registo 

fotográfico; 

 Registos de 

ocorrências 

significativas 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

 Desenvolver a 

socialização; 

 Desenvolver a 

Saber: 

 Vestir-se e despir-se 

sozinha; 

ÁREA DA CASINHA 

Sempre que se proporcionarem momentos de 

atividades livres, as crianças poderão ir para o 

 Todos os materiais 

disponíveis na 

cozinha e no quarto. 

 Observação; 

 Registos 

contínuos; 



Área da Expressão e 

Comunicação: 

-Domínio da Linguagem 

Oral e Abordagem à 

Escrita 

- Domínio da Expressão 

Motora; 

- Domínio da Expressão 

Dramática; 

- Domínio da 

Matemática 

 

 

autonomia; 

 Desenvolver a 

responsabilidade; 

 Desenvolver a 

capacidade de se 

expressar 

oralmente, 

 Desenvolver a 

coordenação óculo-

manual; 

 Desenvolver a 

imaginação; 

 Desenvolver 

noções de 

matemática; 

 Respeitar as opiniões 

dos colegas; 

 Partilhar os diferentes 

materiais; 

 Preservar os materiais; 

 Arrumar os materiais no 

devido lugar; 

Ser capaz de: 

 Exprimir-se claramente; 

 Utilizar vocabulário 

diversificado às 

situações; 

 Moderar a voz; 

 Apertar e desapertar 

botões; 

 Imitar comportamentos; 

 Imitar pessoas; 

 Vestir-se de acordo com 

as personagens que 

imita; 

 Contar objetos; 

espaço da casinha, onde terão à sua disposição 

o quarto e a cozinha. Sendo este espaço 

privilegiado para o faz-de-conta, onde as 

crianças poderão vivenciar situações 

imaginárias e reproduzir situações do seu dia-

a-dia. Neste espaço, as crianças terão também 

a oportunidade de fazer varias aprendizagens 

relacionadas com as diversas áreas de 

conteúdo.  

 

 

 Registo de 

ocorrências 

significativas; 

 Registos 

fotográficos. 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

-Domínio da Linguagem 

 Desenvolver a 

socialização; 

 Desenvolver a 

autonomia; 

 Desenvolver a 

capacidade de 

Saber: 

 Efetuar construções 

autonomamente; 

 Respeitar o espaço dos 

colegas; 

 Interagir com os 

ÁREA DOS JOGOS DE 

CONSTRUÇÕES 

Sempre que se proporcionarem momentos de 

atividades livres, as crianças poderão ir para a 

área das construções. Aqui as crianças poderão 

viver situações imaginárias e efetuar jogos de 

 Materiais disponíveis 

na área – legos 

grande; legos 

pequenos; etc. 

 Observação; 

 Registos 

contínuos; 

 Registo de 

ocorrências 

significativas; 



Oral e Abordagem à 

Escrita 

- Domínio da Expressão 

Motora; 

- Domínio da Expressão 

Plástica; 

- Domínio da 

Matemática 

 

organização; 

 Desenvolver a 

responsabilização; 

 Desenvolver a 

linguagem oral; 

 Desenvolver a 

motricidade fina; 

 Desenvolver a 

criatividade; 

 Desenvolver 

noções de espaço; 

 Desenvolver 

noções de 

classificação de 

objetos; 

 

colegas; 

 Arrumar os materiais no 

lugar adequado; 

 Não danificar os 

materiais; 

Ser capaz de: 

 Comunicar com os 

colegas; 

 Manipular diferentes 

materiais; 

 Realizar diferentes 

construções; 

 Utilizar diferentes 

materiais nas suas 

construções; 

 Manipular objetos que 

ocupam um 

determinado espaço; 

 Estabelecer relações 

entre objetos; 

construções, utilizando diversos materiais 

disponíveis para o efeito.  

 

 Registos 

fotográficos. 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da Expressão 

Motora; 

 Desenvolver a 

autonomia; 

 Desenvolver a 

responsabilização; 

 Desenvolver a 

motricidade fina; 

 Desenvolver 

Saber: 

 Jogar de forma 

autónoma; 

 Preservar os materiais; 

 Arrumar os objetos no 

devido lugar; 

Ser capaz de: 

ÁREA DOS JOGOS DE MESA 

Sempre que se proporcione tempo de 

atividades livres, as crianças que desejarem 

poderão ir para a área dos jogos de mesa. Neste 

espaço as crianças poderão fazer diversos tipos 

de jogos, como jogos de associação, jogos de 

tabuleiro, puzzles, blocos lógicos, ábaco, entre 

 Materiais existentes 

na área como por 

exemplo puzzles, 

jogos de tabuleiro, 

etc. 

 Observações; 

 Registos 

contínuos; 

 Registos de 

ocorrências 

significativas; 

 Registos 



- Domínio da 

Matemática 

 

noções de 

classificação de 

objetos. 

 Realizar encaixes; 

 Estabelecer relações 

entre objetos. 

outros.  

 

 

fotográficos; 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita; 

- Domínio da Expressão 

Motora; 

- Domínio da Expressão 

Dramática; 

- Domínio da 

Matemática 

 

Área do Conhecimento 

do Mundo 

 

 

 Desenvolver a 

socialização; 

 Desenvolver a 

responsabilidade; 

 Desenvolver a 

autonomia; 

 Desenvolver a 

atenção e a 

concentração; 

 Desenvolver a 

linguagem oral; 

 Familiarizar-se 

com o código 

escrito; 

 Desenvolver a 

motricidade fina; 

 Desenvolver a 

dramatização; 

 Desenvolver 

noções 

matemáticas; 

 Desenvolver a 

curiosidade e 

desejo de saber; 

Saber: 

 Respeitar a sua vez; 

 Partilhar os objetos; 

 Estar com atenção; 

Ser capaz de: 

 Folhear de forma suave 

os livros; 

 Preservar o material; 

 Contar/Recontar uma 

história; 

 Utilizar novo 

vocabulário; 

 Reconhecer algumas 

letras; 

 Folhear um livro; 

 Expressar-se de acordo 

com a personagem que 

estiver a “interpretar”;  

 Identificar os números 

presentes nas etiquetas 

de cada livro; 

 Folhear livros de áreas 

diferentes; 

 Interessar-se não só pela 

ÁREA DA BIBLIOTECA 

Sempre que se proporcionem momentos de 

atividades livres, as crianças poder-se-ão 

dirigir para a biblioteca. Este é um espaço onde 

as crianças irão entrar em contacto com o 

mundo da escrita, e verificar a sua importância. 

Poderão também entrar em contacto com os 

diferentes tipos de textos. Sempre que possível 

incentivarei as crianças para que quando 

estejam naquele espaço “leiam” os livros para 

os seus colegas. 

 

 

 Materiais disponíveis 

na área, bem como 

livros de 

empréstimo.  

 

 Observações; 

 Registos 

contínuos; 

 Registos de 

ocorrências 

significativas; 

 Registos 

fotográficos; 

 



 Contactar com 

situações novas; 

 

fantasia mas também 

pela realidade. 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita; 

- Domínio da Expressão 

Motora; 

- Domínio da 

Matemática 

 

 

 Desenvolver a 

socialização; 

 Desenvolver a 

responsabilidade; 

 Desenvolver a 

autonomia; 

 Desenvolver a 

compreensão oral; 

 Desenvolver a 

capacidade 

auditiva; 

 Desenvolver a 

motricidade fina; 

 Desenvolver o 

raciocínio; 

 

Saber: 

 Ser cuidadoso com o 

material; 

 Utilizar devidamente o 

computador; 

 Auxiliar os colegas; 

 Escutar a tarefa que é 

pedida; 

Ser capaz de: 

 Explicar a tarefa que 

tem de realizar; 

 Manusear o rato; 

 Ligar e desligar o 

computador; 

 Resolver pequenas 

situações problema; 

 

ÁREA DO COMPUTADOR 

Sempre que se proporcionem momentos de 

atividades livres, as crianças poderão 

frequentar esta área. Nesta área vão encontrar 

variadíssimas opções. Poderão escolher 

diferentes jogos didáticos e utilizar o Paint 

para desenhar e pintar. Quando alguma criança 

tiver alguma dificuldade, irei pedir a outra que 

a ajude e oriente, no entanto, sempre que as 

crianças necessitarem irei apoiá-las.  

 

 Recursos disponíveis 

na área do 

computador como o 

computador e jogos 

didáticos. 

 Observações; 

 Registos 

contínuos; 

 Registos de 

ocorrências 

significativas; 

 Registos 

fotográficos; 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral e 

 Desenvolver a 

responsabilidade; 

 Desenvolver a 

autonomia; 

 Desenvolver a 

linguagem oral; 

 Familiarizar-se 

Saber: 

 Preservar os materiais; 

 Arrumar o material no 

sítio correto; 

 Ser autónomo; 

Ser capaz de: 

 Expressar o que está a 

ÁREA DO DESENHO, RECORTE, 

COLAGEM E ESCRITA 

Sempre que se proporcionarem momentos de 

atividades livres, as crianças poderão dirigir-se 

para esta área. Aqui as crianças poderão 

desenhar, ir buscar revistas e fazer recortes 

para colar em folhas, e modelar com plasticina. 

 Todo o material 

disponível nesta área, 

como por exemplo: 

marcadores, lápis de 

cor, tesouras, etc. 

 Observações; 

 Registos 

contínuos; 

 Registos de 

ocorrências 

significativas; 

 Registos 



Abordagem à Escrita; 

- Domínio da Expressão 

Motora; 

-Domínio da Expressão 

Plástica 

- Domínio da Expressão 

Plástica 

 

com o código 

escrito; 

 Desenvolver a 

motricidade fina, 

 Desenvolver a 

coordenação oculo-

manual; 

 Desenvolver a 

criatividade; 

realizar; 

 Escrever o seu nome, 

 Pegar nos materiais; 

 Recortar pelos limites; 

 Pegar corretamente na 

tesoura; 

 Pegar corretamente no 

tubo de cola; 

 Pegar corretamente no 

lápis de cor, lápis de 

cera e marcadores; 

 Desenhar dentro dos 

limites; 

 Pintar dentro dos 

limites; 

 Movimentar a mão para 

os diferentes tipos de 

recorte – linha reta, 

curva, e zig-zag;  

 Desenhar situações 

vividas; 

 Utilizar diferentes 

técnicas no mesmo 

trabalho. 

 

 

 

Estas atividades serão realizadas na mesa 

polivalente.  

 

fotográficos; 

 



Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita; 

- Domínio da 

Matemática 

 

 

 Desenvolver a 

responsabilidade; 

 Desenvolver a 

autonomia; 

 Desenvolver a 

linguagem oral; 

 Desenvolver o 

gosta pela 

matemática; 

 Desenvolver o 

raciocínio logico-

matemático;  

Saber: 

 Respeitar a sua vez; 

 Respeitar a opinião dos 

colegas; 

 Partilhar brincadeiras e 

materiais; 

 Estar atento; 

 Ajudar os colegas; 

Ser capaz de: 

 Exprimir-se claramente; 

 Utilizar vocabulário 

adequado; 

 Manusear materiais 

matemáticos; 

 Reconhecer números 

matemáticos 

associando-os às 

respetivas quantidades;  

 Fazer correspondências 

de quantidades; 

ÁREA DA MATEMÁTICA 

As crianças dirigir-se-ão para esta área caso se 

proporcione, apesar de haver, por vezes, um 

incentivo por parte das Estagiarias/ Auxiliar. 

Têm à sua disposição variados jogos didáticos 

relacionados com a matemática.  

 

 Jogos didáticos sobre 

matemática, 

disponíveis nesta 

área. 

 Observações; 

 Registos 

contínuos; 

 Registos de 

ocorrências 

significativas; 

 Registos 

fotográficos; 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Planificação Mensal das 

Atividades de Rotina



Áreas de Conteúdo Objetivos  Atividades / Estratégias Recursos Avaliação 

Gerais Específicos 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

 Desenvolver a 

socialização; 

 Desenvolver a 

responsabilização; 

 Adquirir valores; 

 Desenvolver a 

Linguagem oral; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver a 

socialização; 

 Desenvolver a 

responsabilização; 

 Desenvolver a 

Linguagem oral; 

 Desenvolver a 

acuidade auditiva; 

Saber: 

 Conviver em grupo; 

 Estar sentado 

sossegadamente; 

 Falar na sua vez; 

 Ouvir os colegas; 

 Dar os bons dias; 

Ser capaz de: 

 Expressar ideias, 

opiniões e 

sentimentos de 

forma clara;  

 Articular 

corretamente as 

palavras;  

 Utilizar frases 

simples e completas;  

 

Saber: 

 Conviver em grupo; 

 Estar sentado 

sossegadamente; 

Ser capaz de: 

 Articular 

corretamente as 

ACOLHIMENTO (rotina diária de 

organização): 

 

 Contar as novidades: 

Na área de acolhimento, as crianças falarão sobre 

as novidades que têm para contar, ou algo que 

achem relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Canção dos bons dias: 

Sentadas à volta do tapete, na área de 

acolhimento, as crianças irão cantar os bons dias 

e saudar assim todos os que estiver em presentes 

na sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observação; 

 Registo 

fotográfico; 

 Registos de 

ocorrências 

significativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observação; 

 Registo 

fotográfico; 

 

 



- Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita 

- Domínio da Expressão 

Musical 

 

 

 

 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita 

- Domínio da Expressão 

Plástica 

 

Conhecimento do 

Mundo 

 

 Desenvolver a 

memorização. 

 

 

 Desenvolver a 

motricidade fina;  

 Desenvolver a 

linguagem oral;  

 Desenvolver o 

conhecimento 

meteorológico. 

palavras; 

 Cantar a música dos 

bons dias. 

 

 

 

 

Ser capaz de: 

 Articular 

corretamente as 

palavras; 

 Desenhar dentro dos 

limites;  

 Pegar corretamente 

nos lápis de cor;  

 Nomear o tempo que 

se faz sentir; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marcação do tempo e da data: 

A Estagiária ou a Educadora nomeia uma criança 

para marcar o tempo e outra mais velha para 

marcar o calendário. Assim a criança escolhida 

para marcar o tempo irá até à janela observar o 

estado do tempo, para de seguida ir marcar no 

mapa do tempo. A outra criança irá marcar o dia 

no calendário do mês, de preferência sozinho 

caso não consiga terá sempre auxílio de um 

adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marcadores; 

 Lápis de cor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observação; 

 Registo 

fotográfico; 

 Avaliação do 

mapa do tempo. 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

 Desenvolver a 

socialização; 

 Desenvolver a 

autonomia; 

 Desenvolver a 

linguagem oral; 

Saber: 

 Interagir com o 

grupo; 

 Lavar as mãos 

sozinho; 

 Comer sozinho; 

HIGIENE E LANCHE (rotina diária de 

manutenção): 

 

Sempre que chegam ao Jardim, as crianças 

despem os cascos, vestem as batas, e sentam-se 

na zona de acolhimento. 

  



Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita 

 

 

 Ser capaz de: 

 Expressar-se com 

clareza; 

 Articular 

corretamente as 

palavras; 

 

Na hora de lanchar, na parte da manhã, as 

crianças reúnem-se na área de acolhimento”. A 

Educadora, a Estagiária e a Técnica de Ação 

Educativa chamam as crianças (uma a uma) para 

ir lavar as mãos e sentar-se na mesa para lanchar.  

Na parte da tarde, um dos responsáveis do dia 

distribui o leite por cada colega, sem nunca 

esquecer de lavar as mãos.  

Para além do lanche, a higiene é feita cada vez 

que as crianças se sujam ou trabalham na área da 

pintura. 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita 

 

Conhecimento do 

Mundo 

 

 Desenvolver a 

responsabilização; 

 Desenvolver a 

socialização; 

 Desenvolver a 

autonomia; 

 Desenvolver a 

linguagem oral; 

 Desenvolver hábitos 

saudáveis. 

Saber: 

 Interagir com o 

grupo; 

 Saber estar sentado 

no seu lugar; 

 Comer sozinho; 

Ser capaz de: 

 Expressar-se com 

clareza; 

 Articular 

corretamente as 

palavras; 

 Comer comida 

saudável. 

AVALIAÇÃO DO ALMOÇO E DO 

LANCHE (rotina diária de organização): 

 

Quer durante o lanche da parte da manhã 

quer no almoço as crianças irão ser avaliadas 

pelo seu comportamento e pela sua 

alimentação. Assim durante o lanche um dos 

adultos avaliará o lanche de cada criança de 

acordo com certos parâmetros: saudável, 

meio saudável e não saudável. Deste modo a 

criança no final de cada mês consegue 

observar se a sua alimentação é saudável ou 

não, 

Relativamente ao almoço, as crianças irão 

ser avaliadas pelo seu comportamento. Deste 

 Mapa do Lanche; 

 Marcadores; 

 Observação; 

 Avaliação do 

mapa do lanche. 

 



modo as duas Auxiliares que ajudam as 

crianças durante a refeição irão avaliar as 

crianças por estrelas, em que quantas mais 

estrelas merecer melhor se comportou 

durante o almoço. Esta avaliação é feita na 

zona de reunião de grande grupo a seguir ao 

almoço. Posteriormente a Educadora 

escolherá duas crianças para avaliarem de 

igual modo as Auxiliares. 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita 

- Domínio da Expressão 

Motora 

- Domínio da Expressão 

Plástica 

- Domínio da 

Matemática 

 Desenvolver a 

responsabilização; 

 Desenvolver a 

autonomia; 

 Familiarizar-se com 

o código escrito; 

 Desenvolver a 

linguagem escrita; 

 Desenvolver a 

motricidade fina; 

 Desenvolver noções 

matemáticas. 

 

Saber: 

 Levantar-se quando 

chamado; 

 Estar atento; 

 Marcar a sua 

presença sozinho; 

Ser capaz de: 

 Desenhar um “x” no 

local correto; 

 Identificar qual a cor 

associada ao dia da 

semana; 

 Reconhecer o seu 

nome e o nome dos 

colegas no mapa das 

presenças; 

 Relacionar o nome 

REGISTO DE PRESENÇAS  

(rotina diária de organização): 

 

No final de cada dia quando as crianças estão 

sentadas na zona de reunião de grande grupo, a 

Educadora irá chamar criança por criança para 

cada uma na sua vez marcar a sua presença com 

um “x” na coluna do seu nome. 

 Marcadores; 

 Mapa das presenças. 

 Observação;  

 Registos 

fotográficos;  

 Avaliação do 

mapa de 

presenças;  

 



com o dia numa 

tabela de dupla 

entrada. 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita 

- Domínio da Expressão 

Motora 

- Domínio da Expressão 

Plástica 

- Domínio da 

Matemática 

 Desenvolver a 

socialização 

 Desenvolver a 

responsabilização; 

 Desenvolver a 

linguagem oral;  

 

Saber: 

 Interagir com o 

grupo;  

 Falar na sua vez;  

 Ouvir os colegas;  

Ser capaz de: 

 Expressar ideias, 

opiniões e 

sentimentos de forma 

clara;  

 Articular 

corretamente as 

palavras;  

 Utilizar frases 

simples e completas;  

REUNIÃO DE GRANDE GRUPO 

 (rotina diária de organização)  

  

Na área de acolhimento, as crianças falarão sobre 

as novidades que têm para contar. Abordar-se-ão 

as atividades que se esperam realizar (diálogo 

introdutório e explicação de como serão 

realizadas). Falaremos também sobre factos 

ocorridos e que sejam relevantes para as 

crianças.  

 

   Observação; 

 Registo de 

ocorrências 

significativas. 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da Expressão 

Motora 

- Domínio da 

Matemática 

 Desenvolver a 

responsabilização; 

 Desenvolver a 

autonomia;  

 Adquirir valores 

relacionais;  

 Desenvolver a 

motricidade fina; 

 Desenvolver o 

Saber: 

 Respeitar as regras 

das áreas;  

 Escolher 

autonomamente a 

área que deseja 

frequentar; 

 Ser capaz de 

respeitar as escolhas 

MARCAÇÃO DA FREQUENCIA DAS 

ÁREAS (rotina diária de organização) 

 

Sempre que se realizarem atividades livres, as 

crianças irão marcar a área onde irão realizar 

essas atividades, no mapa destinado a esse efeito. 

Apenas uma criança o pode fazer de cada vez. 

Cada uma das áreas possui regras e apenas um 

número limitado de crianças o pode frequentar. 

 Marcadores; 

 Mapas de frequência. 

 Observações; 

 Registos 

fotográficos; 

 Avaliação do 

mapa das 

frequências nas 

áreas. 



raciocínio 

matemático. 

dos colegas;  

Ser capaz de: 

 Pegar corretamente 

nos marcadores; 

 Conseguir marcar a 

área para onde 

deseja ir numa tabela 

de dupla entrada. 

 

 

Para escolher a área onde desejam estar, terão de 

ter estes aspetos em conta.  

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita 

- Domínio da Expressão 

Motora 

- Domínio da Expressão 

Plástica 

- Domínio da 

Matemática 

 

Conhecimento do 

Mundo 

 

 Desenvolver a 

linguagem oral; 

 Desenvolver a 

motricidade fina; 

 Desenvolver a 

interpretação do 

desenho; 

 Construir a noção de 

número; 

 Construir a noção de 

número; 

 Desenvolver 

conhecimentos 

meteorológicos  

Ser capaz de: 

 Articular 

corretamente as 

palavras;  

 Saber pegar 

corretamente nos 

lápis de 

cor/marcadores; 

 Conseguir desenhar 

dentro dos limites;  

 Identificar os 

diferentes desenhos; 

 Efetuar contagens; 

 Reconhecer os 

diferentes estados 

meteorológicos; 

 

AVALIAÇÃO DO MAPA DO TEMPO 

 (rotina mensal de organização): 

 

Numa fase inicial, esta avaliação será realizada 

individualmente, por algumas das crianças. 

Enquanto estas o fizerem as restantes encontrar-

se-ão em atividades livres. Irei pedir a algumas 

crianças que alternadamente vão ao mapa do 

tempo e realizem a contagem dos dias em que se 

fez sentir o mesmo estado de tempo. Numa folha 

de registo, estas irão colocar o número de dias 

em que este se fez sentir desenharam a respetiva 

legenda. No final, em grande grupo iremos 

verificar qual o estado de tempo mais 

predominante naquele mês.  

 

 

 Marcadores; 

 Lápis de cor; 

 Folha de registo. 

 Observação; 

 Folha de registo. 



 

 

 

 

 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita 

- Domínio da 

Matemática 

 

 Desenvolver a 

socialização;  

 Desenvolver a 

responsabilização;  

 Desenvolver o 

espírito crítico;  

 Desenvolver a 

linguagem oral; 

 Desenvolver o 

raciocínio 

estatístico; 

Saber: 

 Interagir com o 

adulto; 

 Responsabilizar-se 

pelas suas escolhas; 

Ser capaz de: 

 Argumentar as suas 

escolas; 

 Falar com clareza; 

 Produzir um 

discurso lógico; 

 “Construir” um 

gráfico; 

 Responder a 

questões de análise 

do gráfico. 

AVALIAÇÃO DAS FREQUENCIAS 

NAS ÁREAS (rotina mensal de organização): 

 

As crianças, individualmente, irão contar o 

número de vezes que frequentaram cada área e 

irão registar a contagem numa folha para o 

efeito, que preenchida tornar-se-á um gráfico. As 

crianças irão analisar o gráfico e irão tirar as suas 

conclusões através de algumas questões como 

por exemplo:  

- “Qual o espaço que mais frequentas-te?”;  

- “E o que menos frequentas-te?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marcadores; 

 Lápis de cor; 

 Folha de registo. 

 Observação; 

 Folha de 

registos; 

 



Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita 

- Domínio da 

Matemática 

 

 Desenvolver a 

socialização;  

 Desenvolver a 

responsabilização;  

 Desenvolver o 

espírito crítico;  

 Desenvolver a 

linguagem oral; 

 Desenvolver o 

raciocínio 

estatístico; 

Saber: 

 Interagir com o 

adulto; 

 Responsabilizar-se 

pelas suas escolhas; 

Ser capaz de: 

 Argumentar as suas 

escolas; 

 Falar com clareza; 

 Produzir um 

discurso lógico; 

 Responder a 

questões de análise 

do gráfico. 

AVALIAÇÃO DO LANCHE  

(rotina mensal de organização) 

 

No final de cada mês as crianças irão observar e 

interpretar o gráfico já elaborado anteriormente pela 

Educadora, em que tem registado os hábitos 

alimentares de cada criança.  

 Mapa de avaliação; 

 

 Observação; 

 Folha de 

registos; 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Planificação Mensal das 

Atividades Orientadas 

 

a. Mês de janeiro



Áreas de Conteúdo Objetivos  Atividades Estratégias Recursos Avaliação 

Gerais Específicos 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

-Domínio da Linguagem 

Oral  

- Domínio da Expressão 

Musical; 

 

 

 Desenvolver a 

socialização; 

 Desenvolver a 

linguagem oral; 

 Desenvolver a 

acuidade 

auditiva; 

 Explorar ritmos 

e sons; 

 

Ser capaz de: 

 Cantar em grupo; 

Saber: 

  Interagir com o 

grupo; 

Ser capaz de: 

 Pronunciar 

corretamente as 

palavras; 

 Escutar a música em 

silencia; 

 Cantar com 

entoação; 

 Coordenar a melodia 

com o ritmo; 

 Cantar canções; 

 

 Na área de acolhimento, 

em grande grupo, depois 

de aprenderem as 

canções, as crianças irão 

cantá-las no final da 

manhã e da tarde, 

enquanto esperam para 

sair. 

 

Materiais: 

 Canções; 

 

 Registos 

fotográficos; 

 Registos de 

observações; 

 Observação; 

 Registos de 

atividades; 

 Registos 

contínuos; 

 Registos 

significativos; 

(Todas estes tipos de 

registos estão 

presentes em todas 

as atividades) 

 
Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral  

- Domínio da Expressão 

Motora; 

- Domínio da Expressão 

 Desenvolver a 

socialização; 

 Desenvolver a 

linguagem oral; 

 Desenvolver a 

capacidade de 

associação 

ritmo-

movimentos; 

 Desenvolver a 

Ser capaz de: 

 Cantar em grupo; 

Saber: 

  Interagir com o 

grupo; 

Ser capaz de: 

 Pronunciar 

corretamente as 

palavras; 

 Movimentar-se ao 

 Dança de roda; 

 

 As crianças em roda irão 

cantar, dançar e saltar uma 

canção de modo a que 

socializem entre todas; 

  



Musical; 

 

motricidade 

grossa; 

 Desenvolver a 

acuidade 

auditiva; 

 Explorar ritmos 

e sons; 

 

som de uma música; 

 Saltar com os dois 

pés juntos; 

 Escutar a música em 

silencia; 

 Cantar com 

entoação; 

 Coordenar a melodia 

com o ritmo; 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral  

- Domínio da Expressão 

Plástica; 

 

Área de Conhecimento 

do Mundo 

 

 Desenvolver a 

responsabilidad

e; 

 Desenvolver a 

linguagem oral; 

 Desenvolver a 

rima; 

 Desenvolver o 

contacto com o 

meio familiar; 

 

 

Saber: 

 Permanecer em 

silêncio; 

 Realizar escolhas; 

Ser capaz de: 

 Articular 

corretamente as 

palavras; 

 Exprimir as suas 

ideias; 

 Identificar sons que 

rimam; 

 Encontrar palavras 

que rimam; 

 Dizer por palavras 

suas o significado de 

outras palavras; 

 Produzir um desenho 

 Projeto de Leitura 

em Contexto 

Familiar 

Momento Mágico 

- “Vamos Brincar 

a Rimar”; 

 

 Todas as semanas duas 

crianças levam para casa 

uma capa com um livro, 

duas folhas, uma para um 

desenho e outra para 

contarem em prosa o 

poema. No final da 

semana ou até mesmo 

quando as crianças 

trouxerem será explorado 

em grande grupo o 

poema. 

 

Materiais: 

 Livros de poemas; 

 Capa. 

 

 



em contexto 

familiar; 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral; 

- Domínio da Expressão 

Dramática; 

 

 

 Desenvolver a 

responsabilidad

e; 

 Desenvolver a 

linguagem oral; 

 Desenvolver a 

capacidade de 

expressão; 

 

Saber: 

 Permanecer em 

silêncio; 

 Permanecer no seu 

lugar no decorrer da 

atividade; 

Ser capaz de: 

 Recontar a história; 

 Identificar as 

palavras mais 

difíceis; 

 Identificar sinónimos 

de uma palavra; 

 Identificar as 

personagens da 

história; 

 Projeto Jerónimo 

Saltarico: Contar 

histórias. 

 

 Irei contar histórias que 

serão combinadas 

semanalmente com a 

Educadora. 

Primeiramente irei 

organizar o grupo na zona 

de acolhimento e depois 

irei contar a história, uma 

ou duas vezes. De seguida 

as crianças irão recontá-la 

através das imagens. 

Materiais: 

 Histórias; 

 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral; 

- Domínio da Expressão 

Dramática; 

 Desenvolver a 

responsabilidad

e; 

 Desenvolver a 

linguagem oral; 

 Desenvolver a 

capacidade de 

expressão; 

 Desenvolver 

Saber: 

 Permanecer em 

silêncio; 

 Permanecer no seu 

lugar no decorrer da 

atividade; 

Ser capaz de: 

 Recontar a história; 

 Identificar as 

 Explorar a 

história: “Um 

bocadinho de 

Inverno”; 

 

 Irei contar a história com 

as crianças viradas para a 

parede onde serão 

projetadas imagens 

referentes à história. No 

final de a contar por duas 

vezes, com auxílio das 

imagens as crianças vão 

recontar a história, 

Materiais: 

 História; 

 



 

Área de Conhecimento 

do Mundo 

 

características 

do Inverno; 

 Desenvolver a 

noção de 

tempo; 

 

 

palavras mais 

difíceis; 

 Identificar sinónimos 

de uma palavra; 

 Identificar as 

personagens da 

história; 

 Nomear quais os 

animais em 

hibernação; 

 Identificar os 

animais da história; 

 Recontar a história 

de forma sequencial; 

identificar as personagens 

da história. 

 Sempre que explorar uma 

história irei pedir às 

crianças que façam o 

reconto da mesma, de 

forma sequencial. 

 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral; 

- Domínio da Expressão 

Motora; 

- Domínio da Expressão 

Plástica; 

- Domínio da 

Matemática 

 Desenvolver o 

Espírito 

Crítico;  

 Desenvolver a 

cooperação; 

 Desenvolver a 

Linguagem 

Oral; 

 Adquirir novo 

vocábulo; 

 Desenvolver a 

motricidade 

fina; 

Saber: 

 Dar a sua opinião; 

 Emitir opiniões 

acerca das opiniões 

dos seus colegas; 

 Justificar as suas 

escolhas; 

 Trabalhar com pares; 

 Partilhar; 

 Brincar em grupo; 

 Ajudar os colegas; 

Ser capaz de: 

 Exprimir as suas 

 Percurso de 

Pesquisa: “O 

inverno”; 

 

 Na realização das 

atividades, as crianças 

terão de dar a sua opinião, 

dizendo o que acham que 

vai acontecer. Cada 

criança terá o seu 

contributo, e deverá 

pronunciar-se 

relativamente à opinião 

dos seus colegas; 

 Durante o Percurso de 

Pesquisa, irei efetuar 

atividades em pequeno 

Materiais: 

 Imagens; 

 Cola; 

 Marcadores; 

 Tintas; 

 Lápis de cor; 

 

 



 

Área de Conhecimento 

do Mundo 

 

 Desenvolver as 

relações de 

classificação, 

seriação e 

ordem entre os 

elementos de 

conjunto; 

 Desenvolver a 

noção de 

tempo; 

 Desenvolver o 

conhecimento 

sobre o 

inverno; 

 Desenvolver 

hábitos de 

registo; 

 Desenvolver 

confronto de 

ideias; 

  

 

 

 

 

ideias; 

 Utilizar vocabulário 

que vai aprendendo; 

 Articular 

corretamente as 

palavras; 

 Reconhecer, em 

histórias, palavras 

que não conhecem; 

 Dizer por palavras 

suas o significado de 

outras palavras; 

 Utilizar vocabulário 

próprio das 

características dos 

animais; 

 Formar conjuntos; 

 Seriar e ordenar; 

 Referir a sequência 

temporal da 

atividade; 

 Registar a atividade 

de forma sequencial; 

 Pintar dentro dos 

limites; 

 Pintar com 

marcadores; 

grupo de modo a que as 

crianças tenham de 

partilhar os materiais; 

 Irei realizar diálogos com 

as crianças sobre os 

diferentes animais do frio, 

as festas do inverno, os 

frutos da época. Deste 

modo irei colocar 

questões às crianças de 

modo a que elas pensem e 

fundamentem a resposta.  

 As crianças no final de 

aprenderem o 

fundamental sobre cada 

animal do frio desenha, 

pinta, recorta e cola os 

respetivos animais no seu 

habitat; 

 As crianças no final de 

aprenderem o 

fundamental sobre cada 

animal do frio faziam o 

registo sobre o que tinham 

apreendido; 

 Depois de explicadas e 

adquiridas as 



 Desenhar animais 

relativos ao Projeto; 

 Recortar; 

 Colar; 

 Identificar as festas 

da estação do 

inverno; 

 Identificar as 

características do 

inverno; 

 Identificar os 

animais do frio; 

 Reconhecer as 

caraterísticas dos 

animais do frio; 

 Identificar as 

características do 

gelo; 

 Confrontar as suas 

ideias iniciais com as 

informações que vão 

adquirindo com a 

pesquisa; 

caraterísticas de animais 

do frio, as crianças terão 

de as pronunciar no seu 

discurso, caso não 

aconteça irei “ronda-las” 

até que se lembrem do 

vocabulário especifico. 

 As crianças depois de 

adquiridas as 

características de cada 

animal, terão de formar 

conjuntos consoante essas 

caraterísticas. 

 Irei realizar um diálogo 

com as crianças para 

relembrar a sequência da 

atividade; 

 De seguida, as crianças 

irão realizar o registo da 

mesma, de acordo com o 

que foi feito na atividade 

e relembrando o diálogo. 

 Irei por perguntar às 

crianças o que sabem a 

respeito do inverno e o 

que querem saber. Para 

além disso, irei perguntar 



o que as mesmas sabem 

sobre os animais do 

inverno, para 

posteriormente construir 

uma maquete com os 

respetivos animais. Por 

fim irei com a ajuda de 

adivinhas sobre os 

animais, as crianças vão 

descobrir como completar 

a maquete. 

 Posteriormente, ao longo 

das semanas irão ser 

tratados certos animais 

que as crianças queiram 

trabalhar ao pormenor. 

Deste modo vai ser 

explorado as caraterísticas 

de cada animal. 

 Em grande grupo, através 

do diálogo, as crianças 

irão ter dizer o que acham 

que sabem sobre as 

questões propostas no 

percurso de projeto: “o 

inverno”. Posteriormente, 

após de pesquisar, terão 



de tirar as conclusões, 

registando sempre. 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral; 

 

 Desenvolver o 

Espírito 

Crítico;  

 Desenvolver a 

cooperação: 

 Desenvolver a 

Linguagem 

Oral; 

 

Saber: 

 Dar a sua opinião; 

 Emitir opiniões 

acerca das opiniões 

dos seus colegas; 

 Justificar as suas 

escolhas; 

 Trabalhar com pares; 

 Partilhar; 

 Brincar em grupo; 

 Ajudar os colegas; 

Ser capaz de: 

 Articular 

corretamente as 

palavras; 

 Exprimir as suas 

ideias; 

 Jogo do 

Passezinho 

“O meu brinquedo é 

melhor que o teu …” 

 Através do jogo as 

crianças irão ter de 

fundamentar a escolha do 

brinquedo. 

 Com o próprio jogo as 

crianças terão de partilhar 

os seus brinquedos  

 As crianças no momento 

em que escolhem o 

brinquedo que elas 

querem, terão de justificar 

a sua opção, caraterizando 

o brinquedo. 

 

Materiais: 

 Materiais da sala de 

atividades; 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral; 

 

 Desenvolver a 

responsabilidad

e; 

 Desenvolver a 

Linguagem 

Oral; 

 Desenvolver a 

rima; 

Saber: 

 Permanecer em 

silêncio; 

 Permanecer no seu 

lugar no decorrer da 

atividade; 

Ser capaz de: 

 Reproduzir um 

 Explorar poemas 

e adivinhas sobre 

o inverno e sobre 

animais; 

 

 Irei ler as poesias e 

identificar com as 

crianças as palavras que 

rimam e as palavras que 

desconhecem. De seguida 

irei perguntar criança por 

criança, uma palavra que 

rime com o som 

Materiais: 

 Diversas adivinhas; 

 



Área de Conhecimento 

do Mundo 

 

 

 

 Adquirir novo 

vocábulo; 

 Desenvolver o 

conhecimento 

sobre o 

inverno; 

 

poema; 

 Reconhecer, em 

histórias, palavras 

que não conhece; 

 Dizer por palavras 

suas o significado de 

outras palavras; 

 Identificar sons que 

rimam; 

 Encontrar palavras 

que rimam; 

 Identificar as 

características do 

inverno; 

 Identificar os 

animais do frio; 

 Reconhecer as 

caraterísticas dos 

animais do frio; 

apresentado. 

 As crianças depois de lida 

a adivinha, para além de 

terem de descobrir qual 

animal está apresentado 

na adivinha, terá de referir 

quais os sons que rimam. 

 Através de poemas e 

adivinhas referem as 

crianças terão de 

identificar caraterísticas 

do inverno que estão 

presentes nos textos 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Matemática 

 Desenvolver a 

responsabilidad

e; 

 Desenvolver o 

sentido do 

número; 

 Desenvolver as 

relações de 

Saber: 

 Permanecer em 

silêncio; 

 Permanecer no seu 

lugar no decorrer da 

atividade; 

Ser capaz de: 

 Contar um certo 

 Atividade: “A 

Geometria e os 

Reis Magos” 

 

 Em grande grupo, 

projetado na sala de 

atividades, irei trabalhar 

uma atividade em que as 

crianças terão de contar as 

figuras geométricas. 

 Através da atividade, em 

grande grupo, as crianças 

Materiais: 

 Power point; 

 Computador; 

 Projetor; 

 Reis magos em 

barros; 

 

 



 

Área de Conhecimento 

do Mundo 

 

classificação, 

seriação e 

ordem entre os 

elementos de 

conjunto; 

 Desenvolver 

características 

do inverno; 

 

número de diferentes 

figuras geométricas; 

 Formar conjuntos; 

 Seriar e ordenar; 

 Reproduzir padrões; 

 Identificar os reis 

como festa do 

inverno; 

 Identificar os reis 

magos. 

terão de completar os 

padrões existentes, 

identificando em primeiro 

lugar os padrões. Para 

além disso, irão ter de 

seriar, ordenar e formar 

conjuntos de acordo com 

as cores de cada figura 

geométrica. 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Matemática; 

- Domínio da Expressão 

Plástica; 

 

Área de Conhecimento 

do Mundo 

 

 Desenvolver a 

responsabilidad

e; 

 Desenvolver o 

sentido do 

número; 

 Desenvolver as 

relações de 

classificação, 

seriação e 

ordem entre os 

elementos de 

conjunto; 

 Desenvolver 

características 

do inverno; 

 

Saber: 

 Permanecer em 

silêncio; 

 Permanecer no seu 

lugar no decorrer da 

atividade; 

Ser capaz de: 

 Formar conjuntos; 

 Seriar e ordenar 

 Formar pares; 

 Pintar dentro dos 

limites; 

 Recortar; 

 Pintar; 

 Identificar as 

imagens relativas ao 

inverno; 

 Atividade sobre 

pares 

 

 As crianças irão, depois 

de um diálogo a explicar 

qual a definição de par, 

ter de encontrar pares em 

figuras pintar recortar e 

colar em folhas 

individuais. 

 

Materiais: 

 Cola; 

 Várias imagens em 

papel; 

 Tesoura; 

 Papel; 

 Marcadores; 

 Lápis de cor; 

 



  

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral 

 

Área de Conhecimento 

do Mundo 

 

 Desenvolver a 

responsabilidad

e; 

 Desenvolver a 

Linguagem 

Oral; 

 Desenvolver o 

conhecimento 

sobre o 

inverno; 

 Desenvolver 

hábitos de 

registo; 

 Desenvolver 

confronto de 

ideias; 

 

 

Saber: 

 Permanecer em 

silêncio; 

 Permanecer no seu 

lugar no decorrer da 

atividade; 

Ser capaz de: 

 Exprimir uma ideia; 

 Identificar as 

características do 

gelo; 

 Registar o que 

observa; 

 Confrontar as suas 

ideias iniciais com as 

informações que vão 

adquirindo com a 

pesquisa; 

 Atividade prática 

sobre o gelo; 

 

 Irei apresentar às crianças 

dois bocados do gelo de 

modo a que estas 

identifiquem as suas 

caraterísticas. 

Posteriormente, irei 

colocar esses dos cubos 

de gelo em dois 

recipientes em locais 

diferentes da sala (uma 

perto de uma fonte de 

calor e outro à 

temperatura ambiente) de 

modo a que as crianças 

identifiquem as diferenças 

passado um certo tempo. 

Materiais: 

 Gelo; 

 2 Recipientes; 

 Água; 

 Saquinhos para 

colocar água; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

b. Mês de fevereiro 



Áreas de Conteúdo Objetivos  Atividades Estratégias Recursos Avaliação 

Gerais Específicos 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

-Domínio da Linguagem 

Oral  

- Domínio da Expressão 

Musical; 

 

 

 Desenvolver a 

socialização; 

 Desenvolver a 

linguagem oral; 

 Desenvolver a 

acuidade 

auditiva; 

 Explorar ritmos 

e sons; 

 

Ser capaz de: 

 Cantar em grupo; 

Saber: 

  Interagir com o 

grupo; 

Ser capaz de: 

 Pronunciar 

corretamente as 

palavras; 

 Escutar a música em 

silencia; 

 Cantar com 

entoação; 

 Coordenar a melodia 

com o ritmo; 

 Cantar canções; 

 

 Na área de acolhimento, 

em grande grupo, depois 

de aprenderem as 

canções, as crianças irão 

cantá-las no final da 

manhã e da tarde, 

enquanto esperam para 

sair. 

 

Materiais: 

 Canções; 

 

 Registos 

fotográficos; 

 Registos de 

observações; 

 Observação; 

 Registos de 

atividades; 

 Registos 

contínuos; 

 Registos 

significativos; 

(Todas estes tipos de 

registos estão 

presentes em todas 

as atividades) 

 
Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral  

- Domínio da Expressão 

Motora; 

- Domínio da Expressão 

 Desenvolver a 

socialização; 

 Desenvolver a 

linguagem oral; 

 Desenvolver a 

capacidade de 

associação 

ritmo-

movimentos; 

 Desenvolver a 

Ser capaz de: 

 Cantar em grupo; 

Saber: 

  Interagir com o 

grupo; 

Ser capaz de: 

 Pronunciar 

corretamente as 

palavras; 

 Movimentar-se ao 

 Dança de roda; 

 

 As crianças em roda irão 

cantar, dançar e saltar uma 

canção de modo a que 

socializem entre todas; 

  



Musical; 

 

motricidade 

grossa; 

 Desenvolver a 

acuidade 

auditiva; 

 Explorar ritmos 

e sons; 

 

som de uma música; 

 Saltar com os dois 

pés juntos; 

 Escutar a música em 

silencia; 

 Cantar com 

entoação; 

 Coordenar a melodia 

com o ritmo; 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral  

- Domínio da Expressão 

Plástica; 

 

Área de Conhecimento 

do Mundo 

 

 Desenvolver a 

responsabilidad

e; 

 Desenvolver a 

linguagem oral; 

 Desenvolver a 

rima; 

 Desenvolver o 

contacto com o 

meio familiar; 

 

 

Saber: 

 Permanecer em 

silêncio; 

 Realizar escolhas; 

Ser capaz de: 

 Articular 

corretamente as 

palavras; 

 Exprimir as suas 

ideias; 

 Identificar sons que 

rimam; 

 Encontrar palavras 

que rimam; 

 Dizer por palavras 

suas o significado de 

outras palavras; 

 Produzir um desenho 

 Projeto de Leitura 

em Contexto 

Familiar 

Momento Mágico 

- “Vamos Brincar 

a Rimar”; 

 

 Todas as semanas duas 

crianças levam para casa 

uma capa com um livro, 

duas folhas, uma para um 

desenho e outra para 

contarem em prosa o 

poema. No final da 

semana ou até mesmo 

quando as crianças 

trouxerem será explorado 

em grande grupo o 

poema. 

 

Materiais: 

 Livros de poemas; 

 Capa. 

 

 



em contexto 

familiar; 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral; 

- Domínio da Expressão 

Dramática; 

 

Área de Conhecimento 

do Mundo 

 

 Desenvolver a 

responsabilidad

e; 

 Desenvolver a 

linguagem oral; 

 Desenvolver a 

capacidade de 

expressão; 

 

Saber: 

 Permanecer em 

silêncio; 

 Permanecer no seu 

lugar no decorrer da 

atividade; 

Ser capaz de: 

 Recontar a história; 

 Identificar as 

palavras mais 

difíceis; 

 Identificar sinónimos 

de uma palavra; 

 Identificar as 

personagens da 

história; 

 Projeto Jerónimo 

Saltarico: Contar 

histórias. 

 

 Irei contar histórias que 

serão combinadas 

semanalmente com a 

Educadora. 

Primeiramente irei 

organizar o grupo na zona 

de acolhimento e depois 

irei contar a história, uma 

ou duas vezes. De seguida 

as crianças irão recontá-la 

através das imagens. 

Materiais: 

 História; 

 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral; 

- Domínio da 

Matemática; 

 Desenvolver 

noções de 

responsabilidad

e; 

 Desenvolver a 

cooperação; 

 Desenvolver a 

Linguagem 

Oral; 

Saber: 

 Permanecer no seu 

lugar no decorrer da 

atividade; 

 Esperar pela sua vez 

de falar; 

 Permanecer em 

silêncio; 

 Ser capaz de realizar 

 Atividade: 

“Viagem ao Polo 

Norte e ao Polo 

Sul”  

 Através de um diálogo, 

de um manequim de 

criança e roupas quentes 

e frias, as crianças irão 

preparar a sua mala para 

levar pala o Polo Sul. 

De seguida irão receber 

um passaporte e um 

Materiais: 

 Manequim; 

 Roupas; 

 Bilhetes; 

 Estacas; 

 Fio; 

 Papel; 

 Computador; 

 Projetor; 

 



- Domínio da Expressão 

Dramática; 

- Domínio da Expressão 

Motora; 

- Domínio da Expressão 

Plástica; 

 

Área de Conhecimento 

do Mundo 

 

 

 Desenvolver o 

sentido de 

orientação; 

 Desenvolver o 

conceito das 

figuras 

geométricas; 

 Desenvolver a 

criatividade e a 

imaginação; 

 Desenvolver a 

motricidade 

fina; 

 Desenvolver a 

utilização de 

diferentes 

técnicas de 

plástica; 

 Registar 

graficamente; 

 Desenvolver o 

conhecimento 

sobre o 

Inverno; 

 Desenvolver o 

conhecimento 

do Mundo; 

escolhas; 

 Respeitar o outro; 

 Ser responsável pela 

tarefa; 

 Preservar os 

materiais da sala; 

 Partilhar; 

 Ajudar os colegas; 

 Auxiliar os mais 

pequenos; 

Ser capaz de: 

 Exprimir com 

clareza as suas 

ideias; 

 Articular 

corretamente as 

palavras; 

 Orientar-se no mapa; 

 Localizar-se no 

mapa; 

 Identificar várias 

figuras geométricas; 

 Interpretar uma 

tabela de dupla 

entrada; 

 Desenhar 

livremente; 

bilhete fornecidos por 

mim, para de seguida 

poderem entrar no 

“avião”, onde a 

disposição das cadeiras 

se encontrará como num 

avião, com a marcação 

de lugares. Deste modo 

com auxílio do 

computador e do 

projetor, as crianças já 

sentadas nos seus 

lugares irão observa o 

Mundo visto de cima 

podendo assim ter uma 

noção de onde estão e 

para onde irão. Por fim 

vai se explorar o hotel 

onde ficar. É de notar 

que os lugares no avião 

estarão marcados não 

com números mas sim 

com uma tabela de 

dupla entrada com 

figuras geométricas. 

 Marcadores; 

 Lápis de cor; 

 



 

 

 Pintar dentro dos 

limites; 

 Colar; 

 Identificar os 

animais existentes 

em cada Polo; 

 Identificar os hábitos 

dos habitantes dos 

Polos; 

 Enumerar as 

características de 

cada animal 

estudado; 

 Numa outra sessão vai 

se explorar os animais 

existentes num dos 

polos. 

 Todas estas estratégias 

se irão repetir para o 

Polo Norte. 

 Por fim as crianças irão 

decorar os bilhetes e o 

passaporte. 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da Expressão 

Oral 

- Domínio da Expressão 

Motora 

 

 Desenvolver a 

socialização; 

 Desenvolver a 

linguagem oral; 

 Desenvolver a 

audição; 

 Desenvolver o 

tato; 

 Desenvolver a 

atenção; 

 Desenvolver a 

motricidade 

grossa; 

 

Saber: 

 Estar atento ao sinal; 

 Cumprir regras do 

jogo; 

 Colaborar com os 

colegas; 

Ser capaz de: 

 Movimentar-se 

agilmente pela sala; 

 Identificar a criança 

através do tato; 

 Jogo lúdico: “O 

Lobo e os 

cordeirinhos” 

 Primeiramente irei 

explicar o jogo às 

crianças, ainda sentadas 

na zona de acolhimento. 

De seguida irei colocar as 

crianças em roda para dar 

início ao jogo. O jogo 

consiste em que a criança 

que está no centro da roda 

de olhos vendados, 

encontrar a outra criança 

que se encontra na roda e 

que está a fazer um 

barulho com um 

  



instrumento musical 

(guizos). Depois de se 

deslocar até à criança, 

esta terá de identificar a 

criança apenas pelo tato.  

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da Expressão 

Oral 

- Domínio da Expressão 

Motora 

 

 Desenvolver a 

socialização; 

 Desenvolver a 

linguagem oral; 

 Desenvolver a 

atenção; 

 Desenvolver a 

motricidade 

grossa 

 

 

Saber: 

 Estar atento ao sinal; 

 Cumprir regras do 

jogo; 

 Expressar 

sentimentos; 

 Colaborar com os 

colegas; 

 Comunicar por 

afetos; 

Ser capaz de: 

 Movimentar-se 

agilmente pela sala; 

 Identificar os vários 

tipos de afeto; 

 Mostrar afeto por 

todas as crianças da 

sala; 

 Jogo do 

Passezinho:  

“ O jogo dos 

beijinhos” 

 Primeiramente irei 

explicar o jogo através 

de um diálogo com as 

crianças ainda sentadas 

na zona de acolhimento. 

O jogo consiste em as 

crianças mostrarem 

vários tipos de carinho 

que expressão pelos 

colegas. Assim as 

crianças em passo 

normal pela sala, cada 

vez que ouvirem a 

palavra “STOP” terão 

de parar, e á minha 

ordem (“Beijinho”; 

“Abraço”; “Festinhas”) 

terão de dar o tipo de 

carinho ao colega mais 

próximo. 

  



Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral; 

 

Área de Conhecimento 

do Mundo 

 

 

 

 Desenvolver a 

responsabilidad

e; 

 Desenvolver a 

Linguagem 

Oral; 

 Desenvolver a 

memorização; 

 Adquirir novo 

vocábulo; 

 

Saber: 

 Permanecer em 

silêncio; 

 Permanecer no seu 

lugar no decorrer da 

atividade; 

Ser capaz de: 

 Reconhecer palavras 

que não conhece; 

 Dizer por palavras 

suas o significado de 

outras palavras; 

 Reproduzir uma 

lengalenga; 

 Decorar uma 

lengalenga; 

 Explorar uma 

lengalenga sobre 

o palhaço; 

 

 Irei ler a lengalenga e 

identificar com as 

crianças palavras 

desconhecidas, de seguida 

irei repetir por várias 

vezes até as crianças 

decorarem a lengalenga e 

por fim iremos mimar a 

lengalenga. 

 

Materiais: 

 Lengalenga. 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral; 

 

Área de Conhecimento 

do Mundo 

 

 Desenvolver a 

responsabilidad

e; 

 Desenvolver a 

Linguagem 

Oral; 

 Desenvolver a 

rima; 

 Adquirir novo 

vocábulo; 

 Desenvolver o 

Saber: 

 Permanecer em 

silêncio; 

 Permanecer no seu 

lugar no decorrer da 

atividade; 

Ser capaz de: 

 Reproduzir uma 

adivinha; 

 Identificar sons que 

rimam; 

 Explorar uma 

adivinha sobre o 

pinguim; 

 As crianças depois de lida 

a adivinha, para além de 

terem de descobrir qual 

animal está apresentado na 

adivinha, terá de referir 

quais os sons que rimam. 

 

Materiais: 

 Adivinha. 

 



conhecimento 

sobre o 

inverno; 

 

 Encontrar palavras 

que rimam; 

 Identificar as 

características do 

pinguim; 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral; 

- Domínio da 

Matemática; 

- Domínio da Expressão 

Motora; 

Domínio da Expressão 

Plástica. 

 

 

 Desenvolver a 

responsabilidad

e; 

 Desenvolver o 

poder de 

decisão; 

 Desenvolver a 

responsabilidad

e oral; 

 Desenvolver 

conceitos 

matemáticos; 

 Desenvolver a 

motricidade 

fina; 

 Desenvolver a 

criatividade; 

 Desenvolver 

diferentes 

técnicas de 

plástica; 

Saber: 

 Ser responsável pelo 

material; 

Ser capaz de: 

 Escolher qual figura 

geométrica a 

trabalhar; 

 Exprimir-se com 

clareza; 

 Definir as figuras 

geométricas 

presentes; 

 Designar cada figura 

geométrica; 

 Colar no papel; 

 Desenhar de modo a 

completar a colagem; 

 Misturar diferentes 

cores e técnicas. 

 Atividade: “O 

meu comboio”  

 Cada criança, com 

diferentes figuras 

geométricas à escolha, 

terão de optar por apenas 

algumas delas de modo a 

construir um comboio ao 

seu gosto. De seguida para 

completar o seu trabalho 

terão de pintar e desenhar 

pormenores. 

Materiais: 

 Cola; 

 Papel; 

 Marcadores; 

 Lápis de cor; 

 Figuras geométricas; 

 

  



Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral; 

 

Área de Conhecimento 

do Mundo 

 

 

 Desenvolver a 

responsabilidad

e; 

 Desenvolver a 

Linguagem 

Oral; 

 Desenvolver 

conhecimentos 

do inverno; 

 

Saber: 

 Permanecer em 

silêncio; 

 Permanecer no seu 

lugar no decorrer da 

atividade; 

Ser capaz de: 

 Expressar-se com 

clareza; 

 Nomear certos 

conceitos 

apreendidos; 

 Utilizar nomes 

científicos. 

 Conclusão do 

Projeto Inverno 

 Com as crianças reunidas 

em grande grupo irei 

questiona-las se todas as 

perguntas propostas foram 

respondidas, e se 

apreenderam todos os 

conhecimentos. Para além 

disso cada criança terá de 

dizer o que mais gostou 

no desenrolar do projeto e 

avaliar se gostou ou não 

de trabalhar neste projeto, 

onde será tudo registado 

com o meu auxílio ou 

auxílio da Educadora. No 

final a criança irá decorar 

a folha de avaliação de 

projeto. 

Materiais: 

 Folha de avaliação 

de projeto; 

 Marcadores; 

 Lápis de cor; 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Matemática; 

- Domínio da Expressão 

Motora; 

 Desenvolver a 

responsabilizaç

ão; 

 Desenvolver a 

socialização; 

 Desenvolver 

conceitos 

matemáticos; 

 Desenvolver a 

Saber: 

 Interagir em grupo; 

 Permanecer no seu 

lugar; 

 Respeitar os colegas; 

Ser capaz de: 

 Identificar qual 

figura geométrica 

tem que representar; 

 Jogo lúdico sobre 

a geometria 

 Em grande grupo eu irei 

questionar às crianças que 

se com todos as crianças 

podemos representar 

figuras geométricas. De 

seguida com a minha 

ajuda e a ajuda da 

Educadora, as crianças 

irão representar as figuras 

  



 orientação 

espacial; 

 Desenvolver a 

motricidade 

grossa. 

 Representar a figura 

geométrica 

identificada; 

 Movimentar-se em 

gupo; 

 Orientar-se em 

grupo e no espaço; 

 Colocar-se numa 

determinada posição; 

geométricas que eu vou 

dizendo. À medida que as 

crianças vão 

representando a figura, 

irei questionar tudo sobre 

essa figura geométrica de 

modo a que adquiram 

conhecimentos 

matemáticos. 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da Expressão 

Motora; 

- Domínio da Expressão 

Plástica. 

- Domínio da Expressão 

Dramática; 

 

 

 Desenvolver a 

responsabilidad

e; 

 Desenvolver a 

motricidade 

grossa; 

 Desenvolver a 

motricidade 

fina; 

 Desenvolver a 

dramatização; 

Saber: 

 Ser responsável pelo 

seu fato; 

 Não danificar o seu 

fato; 

Ser capaz de: 

 Construir o seu fato; 

 Andar em fila; 

 Recortar; 

 Colar; 

 Imitar a personagem 

do seu fato. 

 Carnaval  Cada criança terá um fato 

de carnaval, que será 

realizado na sala de aula 

com a minha ajuda, da 

Educadora e da Técnica 

de Ação Educativa. O fato 

consiste na elaboração de 

um pinguim com sacos 

plásticos, cartolina, 

algodão e etc. No próprio 

dia do carnaval, as 

crianças irão dar uma 

volta pelo o Bairro de 

Santa Maria, de modo a 

que os seus habitantes e 

alguns pais vejam o 

resultado do trabalho. 

Materiais: 

 Cola; 

 Cartolina; 

 Sacos plásticos; 

 Tesoura; 

 Algodão. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

c. Mês de março 



Áreas de Conteúdo Objetivos  Atividades Estratégias Recursos Avaliação 

Gerais Específicos 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

-Domínio da Linguagem 

Oral  

- Domínio da Expressão 

Musical; 

 

 

 Desenvolver a 

socialização; 

 Desenvolver a 

linguagem 

oral; 

 Desenvolver a 

acuidade 

auditiva; 

 Explorar 

ritmos e sons; 

 

Ser capaz de: 

 Cantar em grupo; 

Saber: 

  Interagir com o grupo; 

Ser capaz de: 

 Pronunciar 

corretamente as 

palavras; 

 Escutar a música em 

silencia; 

 Cantar com entoação; 

 Coordenar a melodia 

com o ritmo; 

 Cantar canções 

relativas ao Dia 

do Pai e da 

primavera; 

 

 Na área de acolhimento, em 

grande grupo, depois de 

aprenderem as canções, as 

crianças irão cantá-las no 

final da manhã e da tarde, 

enquanto esperam para sair. 

 

Materiais: 

 Canções; 

 

 Registos 

fotográficos; 

 Registos de 

observações; 

 Observação; 

 Registos de 

atividades; 

 Registos 

contínuos; 

 Registos 

significativos; 

(Todas estes tipos de 

registos estão 

presentes em todas 

as atividades) 

 
Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral  

- Domínio da Expressão 

Motora; 

- Domínio da Expressão 

 Desenvolver a 

socialização; 

 Desenvolver a 

linguagem 

oral; 

 Desenvolver a 

capacidade de 

associação 

ritmo-

movimentos; 

Ser capaz de: 

 Cantar em grupo; 

Saber: 

  Interagir com o grupo; 

Ser capaz de: 

 Pronunciar 

corretamente as 

palavras; 

 Movimentar-se ao som 

de uma música; 

 Dança de roda; 

 

 As crianças em roda irão 

cantar, dançar e saltar uma 

canção de modo a que 

socializem entre todas; 

  



Musical; 

 

 Desenvolver a 

motricidade 

grossa; 

 Desenvolver a 

acuidade 

auditiva; 

 Explorar 

ritmos e sons; 

 

 Saltar com os dois pés 

juntos; 

 Escutar a música em 

silencia; 

 Cantar com entoação; 

 Coordenar a melodia 

com o ritmo; 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral  

- Domínio da Expressão 

Plástica; 

 

Área de Conhecimento 

do Mundo 

 

 Desenvolver a 

responsabilida

de; 

 Desenvolver a 

linguagem 

oral; 

 Desenvolver a 

rima; 

 Desenvolver 

o contacto 

com o meio 

familiar; 

 

 

Saber: 

 Permanecer em 

silêncio; 

 Realizar escolhas; 

Ser capaz de: 

 Articular corretamente 

as palavras; 

 Exprimir as suas ideias; 

 Identificar sons que 

rimam; 

 Encontrar palavras que 

rimam; 

 Dizer por palavras suas 

o significado de outras 

palavras; 

 Produzir um desenho 

em contexto familiar; 

 Projeto de 

Leitura em 

Contexto 

Familiar 

Momento 

Mágico - 

“Vamos Brincar 

a Rimar”; 

 

 Todas as semanas duas 

crianças levam para casa 

uma capa com um livro, 

duas folhas, uma para um 

desenho e outra para 

contarem em prosa o poema. 

No final da semana ou até 

mesmo quando as crianças 

trouxerem será explorado em 

grande grupo o poema. 

 

Materiais: 

 Livros de poemas; 

 Capa. 

 

 



Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral; 

- Domínio da Expressão 

Dramática; 

 

 

 Desenvolver a 

responsabilida

de; 

 Desenvolver a 

linguagem 

oral; 

 Desenvolver a 

capacidade de 

expressão; 

 

Saber: 

 Permanecer em 

silêncio; 

 Permanecer no seu 

lugar no decorrer da 

atividade; 

Ser capaz de: 

 Recontar a história; 

 Identificar as palavras 

mais difíceis; 

 Identificar sinónimos de 

uma palavra; 

 Identificar as 

personagens da história; 

 

 

 Projeto 

Jerónimo 

Saltarico: 

Contar histórias. 

 

 Irei contar histórias que 

serão combinadas 

semanalmente com a 

Educadora. Primeiramente 

irei organizar o grupo na 

zona de acolhimento e 

depois irei contar a história, 

uma ou duas vezes. De 

seguida as crianças irão 

recontá-la através das 

imagens. 

Materiais: 

 Histórias; 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral; 

- Domínio da Expressão 

Dramática; 

 

Área de Conhecimento 

 Desenvolver a 

responsabilida

de; 

 Desenvolver a 

linguagem 

oral; 

 Desenvolver a 

capacidade de 

expressão; 

 Desenvolver 

características 

Saber: 

 Permanecer em 

silêncio; 

 Permanecer no seu 

lugar no decorrer da 

atividade; 

Ser capaz de: 

 Recontar a história; 

 Identificar as palavras 

mais difíceis; 

 Identificar sinónimos de 

 Explorar 

histórias sobre a 

primavera; 

 

 Irei contar a história com as 

crianças viradas para a 

parede onde serão projetadas 

imagens referentes à história. 

No final de a contar por duas 

vezes, com auxílio das 

imagens as crianças vão 

recontar a história, 

identificar as personagens da 

história. 

 Sempre que explorar uma 

Materiais: 

 Histórias; 

 



do Mundo 

 

do Inverno; 

 Desenvolver a 

noção de 

tempo; 

 Desenvolver 

as 

características 

da primavera; 

 

 

uma palavra; 

 Identificar as 

personagens da história; 

 Recontar a história de 

forma sequencial; 

 Identificar 

características da 

primavera; 

história irei pedir às crianças 

que façam o reconto da 

mesma, de forma sequencial. 

 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral; 

- Domínio da Expressão 

Dramática 

- Domínio da Expressão 

Motora; 

- Domínio da Expressão 

Plástica; 

 

Área de Conhecimento 

do Mundo 

 

 Desenvolver 

noções de 

responsabilida

de; 

 Desenvolver a 

cooperação; 

 Desenvolver 

valores 

morais e de 

afeto; 

 Desenvolver a 

Linguagem 

Oral; 

 Desenvolver a 

rima 

 Desenvolver a 

criatividade e 

Saber: 

 Permanecer no seu 

lugar no decorrer da 

atividade; 

 Esperar pela sua vez de 

falar; 

 Permanecer em 

silêncio; 

 Ser capaz de realizar 

escolhas; 

 Respeitar o outro; 

 Ser responsável pela 

tarefa; 

 Preservar os materiais 

da sala; 

 Partilhar; 

 Ajudar os colegas; 

 Elaboração da 

prenda para o 

dia do pai; 

 

 Na elaboração da prenda do 

pai, as crianças irão partilhar 

os materiais, como por 

exemplo as tintas, colas, 

lápis, o que fará com que 

tenham de esperar que o 

colega termine para 

concretizar a sua tarefa. 

 As crianças consoante vão 

terminando a sua tarefa, vão 

ajudando os seus colegas a 

terminar a deles. Sempre que 

tal se proporcione, uma 

criança mais velha será 

responsável por ajudar uma 

criança mais nova. 

 Os materiais irão ser 

Materiais: 

 Cola; 

 Cartão; 

 Jornal; 

 Cola branca; 

 Fio; 

 Tesoura; 

 Tintas; 

 Pinceis; 

 Cartolina; 

 Marcadores; 

 Lápis de cor; 

 Papel; 

 



a imaginação; 

 Desenvolver a 

motricidade 

fina; 

 Desenvolver a 

utilização de 

diferentes 

técnicas; 

 Registar 

graficamente; 

 Desenvolver 

o 

conhecimento 

sobre a 

primavera; 

 

 

 

 

 Auxiliar os mais 

pequenos; 

Ser capaz de: 

 Dizer o que sente 

relativamente ao pai; 

 Exprimir com clareza as 

suas ideias; 

 Articular corretamente 

as palavras; 

 Identificar sons que 

rimam; 

 Encontrar palavras que 

rimam; 

 Reinventar um poema; 

 Desenhar livremente; 

 Pintar livremente; 

 Pintar dentro dos 

limites; 

 Colar; 

 Rasgar jornal; 

 Utilizar pasta de papel; 

 Pintar com pincel; 

 Dobrar cartolina; 

 Utilizar cola branca; 

 Embrulhar; 

 Espalhar cola com o 

pincel; 

fornecidos para que cada 

duas ou três crianças tenham 

de os partilhar. 

 Em grande grupo, para 

estimular o diálogo, irei falar 

sobre o meu pai para de 

seguida questionar as 

crianças sobre os seus pais. 

 As crianças irão ter de 

recrear um poema livremente 

para a elaboração do postal 

do “Dia do Pai”; 

 Para a elaboração da Prenda 

do Pai, as crianças irão 

desenhar um carro através de 

um molde. De seguida irão 

recorta-lo com a ajuda da 

Educadora, da Estagiária e 

da técnica de Ação 

Educativa. Posteriormente 

irão revestir o carro com 

guardanapos utilizando cola 

branca. Depois de o carro ter 

secado, as crianças irão 

pintá-lo da forma que 

quiserem. Por fim coloca-se 

uma fita num buraquinho do 



 Identificar as festas da 

estação da primavera; 

carro feito anteriormente e 

está feito o porta-chaves para 

o “Dia do Pai”. Vai ser 

realizado também um postal 

para o pai com um poema e 

um desenho relativo. 

 As crianças na elaboração da 

prenda do Pai, irão ter de 

desenhar, recortar, pintar, 

colar, ou seja, utilizar 

diferentes técnicas de 

plástica. 

 

 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da Expressão 

Dramática 

- Domínio da Expressão 

Motora; 

- Domínio da Expressão 

Plástica; 

 

 Desenvolver 

noções de 

responsabilida

de; 

 Desenvolver a 

cooperação; 

 Desenvolver a 

criatividade e 

a imaginação; 

 Desenvolver a 

motricidade 

fina; 

Saber: 

 Permanecer no seu 

lugar no decorrer da 

atividade; 

 Ser capaz de realizar 

escolhas; 

 Respeitar o outro; 

 Ser responsável pela 

tarefa; 

 Preservar os materiais 

da sala; 

 Partilhar; 

 Realização de 

uma cesta e das 

amêndoas e 

ovos da Páscoa; 

 

 A elaboração da cesta e das 

amêndoas e ovos da Páscoa, 

será realizada pelas crianças, 

com o auxílio da Educadora, 

da Técnica de Ação 

Educativa e da Estagiária. 

Cada criança terá de esperar 

que o colega termine para 

poder começar a sua 

atividade; 

 As crianças consoante vão 

terminando a sua tarefa, vão 

Materiais: 

 Pasta de papel; 

 Balões; 

 Tintas; 

 Pinceis; 

 Cartolina; 

 Pratos de plástico; 

 Lápis de cor; 

 Marcadores; 

 

 



Área de Conhecimento 

do Mundo 

 

 Desenvolver a 

utilização de 

diferentes 

técnicas; 

 Desenvolver 

o 

conhecimento 

sobre a 

primavera; 

 

 

 

 

 Ajudar os colegas; 

 Auxiliar os mais 

pequenos; 

Ser capaz de: 

 Pintar livremente; 

 Pintar dentro dos 

limites; 

 Colar; 

 Rasgar jornal; 

 Utilizar pasta de papel; 

 Pintar com pincel; 

 Dobrar cartolina; 

 Utilizar cola branca; 

 Identificar as festas da 

estação da primavera; 

ajudando os seus colegas a 

terminar a deles. Sempre que 

tal se proporcione, uma 

criança mais velha será 

responsável por ajudar uma 

criança mais nova. 

 Os materiais irão ser 

fornecidos para que cada 

duas ou três crianças tenham 

de os partilhar. 

 As crianças irão pintar 

livremente na elaboração do 

dos ovos e das amêndoas da 

Páscoa. 

 Na realização dos ovos e 

amêndoas da Páscoa as 

crianças irão pintar e moldar 

pasta de papel. 

 

 

 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

 Desenvolver a 

responsabilida

de; 

 Desenvolver a 

Linguagem 

Saber: 

 Permanecer em 

silêncio; 

 Permanecer no seu 

lugar no decorrer da 

 Explorar 

poemas sobre a 

primavera; 

 

 Irei ler as poesias e 

identificar com as crianças 

as palavras que rimam e as 

palavras que desconhecem. 

De seguida irei perguntar 

Materiais: 

 Poemas; 

 



- Domínio da 

Linguagem Oral; 

 

Área de Conhecimento 

do Mundo 

 

 

 

Oral; 

 Desenvolver a 

rima 

 Adquirir novo 

vocábulo; 

 Desenvolver 

o 

conhecimento 

sobre a 

primavera; 

 

atividade; 

Ser capaz de: 

 Reproduzir um poema; 

 Reconhecer, em 

histórias, palavras que 

não conhecem; 

 Dizer por palavras suas 

o significado de outras 

palavras; 

 Identificar sons que 

rimam; 

 Encontrar palavras que 

rimam; 

 Identificar as 

características da 

primavera; 

criança por criança, uma 

palavra que rime com o som 

apresentado. 

 Através de poemas referem 

as crianças terão de 

identificar caraterísticas da 

primavera que estão 

presentes. 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da 

Linguagem Oral; 

- Domínio da Expressão 

Dramática 

- Domínio da Expressão 

Motora; 

 Desenvolver 

noções de 

responsabilida

de; 

 Desenvolver a 

cooperação; 

 Desenvolver a 

Linguagem 

Oral; 

 Desenvolver a 

rima; 

Saber: 

 Permanecer no seu 

lugar no decorrer da 

atividade; 

 Respeitar o outro; 

 Ser responsável pela 

tarefa; 

 Preservar os materiais 

da sala; 

 Partilhar; 

 Ajudar os colegas; 

 Exploração do 

Dia da Árvore; 

 Primeiramente irei realizar 

um diálogo com as crianças 

sobre o dia da árvore, sobre 

árvores de folhas caducas e 

de folhas persistentes, para 

de seguida as crianças 

realizarem um desenho 

livremente.  

 Na elaboração do desenho 

do Dia da Árvore, as 

crianças irão partilhar os 

Materiais: 

 Marcadores; 

 Cola; 

 Lápis de cor; 

 Papel; 

 Árvores; 

 

 



- Domínio da Expressão 

Plástica; 

 

Área de Conhecimento 

do Mundo 

 

 Desenvolver a 

criatividade e 

a imaginação; 

 Desenvolver a 

motricidade 

fina; 

 Desenvolver a 

utilização de 

diferentes 

técnicas; 

 Registar 

graficamente; 

 Desenvolver 

o 

conhecimento 

sobre a 

primavera; 

 

 

 Auxiliar os mais 

pequenos; 

Ser capaz de: 

 Exprimir com clareza as 

suas ideias; 

 Articular corretamente 

as palavras; 

 Desenhar livremente; 

 Pintar livremente; 

 Pintar dentro dos 

limites; 

 Explicar como se 

alimenta uma planta; 

 Enumerar os passos 

para plantar uma árvore; 

 Identificar 

características da 

primavera; 

 Diferenciar árvores de 

folha caduca e de folha 

persistente; 

materiais, como por exemplo 

colas, lápis, o que fará com 

que tenham de esperar que o 

colega termine para 

concretizar a sua tarefa. 

 As crianças consoante vão 

terminando a sua tarefa, vão 

ajudando os seus colegas a 

terminar a deles. Sempre que 

tal se proporcione, uma 

criança mais velha será 

responsável por ajudar uma 

criança mais nova. 

 Os materiais irão ser 

fornecidos para que cada 

duas ou três crianças tenham 

de os partilhar. 

 Em sintonia com a Câmara 

Municipal de Vila Real, irei 

com as crianças plantar uma 

árvore no Parque Corgo, 

devidamente identificada. 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

 Desenvolver 

noções de 

responsabilida

de; 

 Desenvolver a 

Saber: 

 Ser responsável pela 

tarefa; 

 Preservar os materiais 

da sala; 

 Realização da 

atividade: 

“Árvores 

geométricas”; 

 As crianças irão ter de 

construir árvores através de 

figuras geométricas, tendo 

que as recortar, pintar e colar 

devidamente. 

Materiais: 

 Figuras 

geométricas; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 



- Domínio da Expressão 

Dramática 

- Domínio da Expressão 

Motora; 

- Domínio da Expressão 

Plástica; 

- Domínio da 

Matemática 

 

Área de Conhecimento 

do Mundo 

 

cooperação; 

 Desenvolver a 

criatividade e 

a imaginação; 

 Desenvolver a 

motricidade 

fina; 

 Desenvolver a 

utilização de 

diferentes 

técnicas; 

 Desenvolver 

o 

conhecimento 

sobre a 

primavera; 

 

 

 Partilhar; 

Ser capaz de: 

 Recortar; 

 Colar; 

 Pintar dentro dos 

limites; 

 

 

 Na elaboração da atividade, 

as crianças irão partilhar os 

materiais, como por exemplo 

as colas, lápis, tesouras, o 

que fará com que tenham de 

esperar que o colega termine 

para concretizar a sua tarefa. 

 As crianças consoante vão 

terminando a sua tarefa, vão 

ajudando os seus colegas a 

terminar a deles. Sempre que 

tal se proporcione, uma 

criança mais velha será 

responsável por ajudar uma 

criança mais nova. 

 Os materiais irão ser 

fornecidos para que cada 

duas ou três crianças tenham 

de os partilhar. 

 Papel; 

 Lápis de cor; 

 Marcadores; 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da Expressão 

Motora; 

 

 Desenvolver 

um bom 

espírito 

competitivo; 

 Desenvolver a 

cooperação; 

 Desenvolver a 

motricidade 

Saber: 

 Perder; 

 Ajudar os colegas; 

Ser capaz de: 

 Movimentar-se 

agilmente na sala de 

atividades; 

 Encontrar objetos 

 Realização do 

jogo lúdico: 

“Encontra os 

ovos”. 

 Irei primeiramente esconder 

ovos de chocolate pela sala, 

e as crianças de seguida irão 

ter de os encontrar, em que a 

primeira criança a encontrar 

três ovos ganha o jogo. 

Materiais: 

 Ovos de 

chocolate; 

 



grossa;  

 

escondidos; 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: 

- Domínio da Expressão 

Motora; 

- Domínio da Expressão 

Plástica; 

 

 

 Desenvolver a 

responsabilida

de; 

 Desenvolver a 

atenção; 

 Desenvolver a 

cooperação; 

 Desenvolver a 

motricidade 

fina; 

 Desenvolver 

o espirito 

crítico; 

 Desenvolver a 

criatividade; 

  Semana da 

Leitura 

 Com a colaboração dos 

alunos do 1º ciclo a 

Educadora irá trabalhar um 

poema sobre o mar. De 

seguida eu irei trabalhar com 

as crianças na realização de 

uma caixa referente ao 

poema. Através de diferentes 

técnicas iremos decorar a 

caixa.  

Materiais: 

 Cola; 

 Tintas; 

 Rede de pesca; 

 Fio de pesca; 

 Marcadores; 

 Cartolina; 

 Tesoura; 

 Cola quente; 

 

 



Anexo 4 – Planificações das Atividades 

do 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

1. Planificação nº 1 

 

2. Planificação nº 2 

 

3. Planificação nº 3 

  



 

 

 

 

 

 

 

1. Planificação nº 1 



Áreas Conteúdos 
Metas 

Curriculares 
Objetivos Específicos Atividades Recursos Avaliação 

P 

O 

R 

T 

U 

G 

U 

Ê 

S 

Oralidade: 

- Articulação, acento 

e entoação; 

- Intencionalidade 

comunicativa; 

- Sequencialização 

de ações; 

- Relato de 

acontecimentos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Respeitar regras da 

interação discursiva. 

 

 

 

- Escutar discursos 

breves para aprender e 

construir 

conhecimentos. 

 

 

- Produzir um discurso 

oral com correção. 

 

 

 

 

 

- Produzir discursos 

com diferentes 

finalidades, tendo em 

conta a situação e o 

interlocutor. 

 

 

 

 

 

 

- Ouvir os outros; 

- Esperar pela sua vez; 

- Respeitar o princípio de cortesia.  

 

- Cumprir instruções. 

- Referir o essencial de um pequeno 

texto ouvido. 

 

- Falar com autonomia 

- Falar de forma audível. 

- Articular corretamente as palavras; 

- Usar o vocabulário adequado ao 

tema e á situação; 

 

- Responder adequadamente a 

perguntas.  

- Formular perguntas e pedidos.  

- Partilhar ideias e sentimentos. 

- Exprimir por iniciativa própria as 

suas ideias (diálogo em pequeno e 

grande grupo); 

- Explicar o sentido global do texto: 

“O Professor L”;  

- Diálogo com os alunos 

no sentido de verificação 

dos conhecimentos 

prévios e relembrar o que 

foi dado; 

- Leitura em voz alta, 

com perfeita dicção, da 

história: “ O Professor L” 

em power point, pela 

docente estagiária; 

- Discussão em grande 

grupo sobre a história e 

sobre as características lá 

encontradas.  

- Reconto da história 

através de imagens; 

- Escrita dos fonemas, no 

caderno, la, le, li, lo e lu 

e palavras que 

contenham os mesmos 

fonemas. 

 

 

Espaciais:  

- Sala de Aula; 

 

Humanos: 

- Professora; 

- Crianças; 

- Estagiárias; 

 

Materiais: 

- Computador; 

- Projetor 

multimédia; 

- História “O 

Professor l” em 

PowerPoint 

(Anexo I); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Formativa: 

- Avaliação do 

Processo: 

 Observação não 

instrumentada das 

tarefas realizadas 

pelos alunos; 

 Observação 

instrumentada das 

tarefas realizadas 

pelos alunos através 

da lista de 

verificação da 

leitura. (Anexo XI) 

 

 



 

 

 

Leitura e Escrita: 

- Direcionalidade da 

linguagem escrita; 

- Letra, palavra e 

frase; 

- Personagens, 

espaço, tempo e 

ação. 

- Divisão silábica; 

- Sons e Fonemas; 

- Vocabulário; 

- Escrita dos registos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver a 

consciência fonológica 

e operar com fonemas. 

 

 

 

 

 

- Conhecer o alfabeto e 

os grafemas. 

- Ler em voz alta 

palavras, 

pseudopalavras e 

textos. 

 

- Apropriar-se de 

novos vocábulos. 

 

- Organizar a 

informação de um texto 

lido. 

 

 

 

 

 

 

- Recontar a história; 

 

 

- Contar o número de sílabas numa 

palavra; 

- Identificar qual é a palavra mais 

longa; 

- Efetuar corretamente a divisão 

silábica;  

 

- Identificar as formas maiúsculas e 

minúsculas das letras “p”, “t”, “l”, 

“a”, “e”, “i”, “o” e “u” 

- Ler palavras relacionadas com a 

história; 

 

- Identificar palavras novas; 

 

- Associar as imagens à história.  

- Identificar palavras chave da  

história ouvida; 

- Reter o essencial da história 

ouvida; 

- Identificar o tema central;  

- Interpretar a história através da 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Relacionar o texto 

com conhecimentos 

anteriores. 

 

- Desenvolver o 

conhecimento da 

ortografia. 

formulação de questões e respostas; 

- Descrever as personagens física e 

psicologicamente; 

 

- Interpretar as emoções e intenções 

das personagens da história; 

 

- Escrever as consoantes “p”, “t”, “l”,  

e as vogais “a”, “e”, “i”, “o” e “u” 

- Escrever frases simples ; 

- Efetuar com correção ortográfica 

todos os registos;  

- Gerir corretamente o espaço da 

página; 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

Números e 

operações: 

- Números naturias; 

 

 

 

 

- Adição 

 

 

 

- Contar até cem 

 

 

 

 

 

 

 

- Adicionar números 

naturais 

 

 

 

 

- Identificar o algarismo “6”; 

- Contar até “6”; 

- Associar o algarismo “6” ao 

número de vezes que uma imagem se 

repete; 

 

 

- Utilizar corretamente os símbolos 

“+” e “=” e os termos “parcela” e 

“soma” e “adição” ;  

- Decompor o algarismo “6” ; 

- Análise do quadro dos 

“Heróis da Fruta”; 

- Realização de uma 

ficha formativa sobre o 

Projeto “Heróis da 

Fruta”; 

- Discussão em grande 

grupo do gráfico de 

barras da altura de cada 

aluno. 

- Realização de uma 

Espaciais:  

- Sala de Aula; 

 

 

Humanos: 

- Professora; 

- Crianças; 

- Estagiárias; 

 

Materiais: 

- Quadro dos 

Avaliação 

Formativa: 

- Avaliação do 

Processo: 

 Observação não 

instrumentada das 

tarefas realizadas 

pelos alunos; 

 

- Avaliação dos 

resultados: 

 Ficha formativa 



 

 

 

 

- Subtração 

 

 

 

 

 

Organização e 

interpretação de 

dados: 

- Leitura e 

interpretação de 

informação 

apresentada em 

tabelas e gráficos; 

- Gráfico de barras; 

 

- Resolução de 

problemas; 

- Raciocínio 

matemático; 

- Comunicação 

 

 

 

 

 
- Subtrair números 

naturais 

 

 

 

 

 

 

- Representar 

conjuntos e elementos 

 

- Recolher e 

representar conjuntos 

de dados  

 

 

- Adicionar mentalmente dois 

algarismos; 

- Representar números na reta 

numérica; 

- Utilizar corretamente o símbolo “ –

“ e os termos “aditivo”, “subtrativo”, 

“diferença” e “subtracção” 

- Subtrair mentalmente dois 

algarismos; 

 

- Interpretar gráfico de barras e 

diferentes tabelas; 

- Organizar diferentes tipos de dados; 

- Interpretar os resultados; 

- Classificar  de acordo com um dado 

critério; 

- Ordenar de acordo com um dado 

critério; 

 

 

- Utilizar estratégias de cálculo 

mental para a adição e subtração de 

parcelas;   

- Identificar qual o problema 

proposto; 

ficha formativa sobre a 

altura de cada aluno;  

- Realização de uma 

ficha formativa relativa 

ao algarismo “6” 

 

 

“Heróis da Fruta” 

(Anexo II) 

- Gráfico de 

barras das 

medições dos 

alunos; 

- Ficha formativa 

sobre o Quadro 

dos “Heróis da 

Fruta”; (Anexo III) 

- Ficha formativa 

sobre a altura dos 

alunos; (Anexo IV) 

- Ficha formativa 

relativa ao 

algarismo “6”. 

(Anexo V) 

 

 

sobre o Quadro dos 

“Heróis da Fruta”. 

 Ficha formativa 

sobre a altura das 

crianças;  

Ficha formativa 

relativa ao algarismo 

“6”. 



matemática. 

 

 

 

- Explicar ideias e estratégias 

matemáticas; 

- Discutir resultados matemáticos. 

- Interpretar os resultados; 

E 

S 

T 

U 

D 

O 

 

D 

O 

 

M 

E 

I 

O 

À descoberta de si 

mesmo 

- O seu corpo 

- A segurança do seu 

corpo 

 

À descoberta do 

ambiente natural 

- Cores, sons e 

cheiros da natureza 

 

À descoberta dos 

outros e das 

instituições 

- A sua escola 

 

 

- Identificar os diferentes temas dos 

grupos; 

- Relacionar os temas com a matéria 

de estudo do meio; 

 

 

- Diálogo com os alunos 

a fim de perceber os seus 

conhecimentos prévios 

sobre os diferentes 

temas;  

- Explicar qual o 

funcionamento e as 

regras de como trabalhar 

em grupo; 

- Organização dos grupos 

e entrega dos temas a 

cada grupo; 

 

Espaciais:  

- Sala de Aula; 

 

Humanos: 

- Professora; 

- Crianças; 

- Estagiárias; 

 

 

Avaliação 

diagnóstica:  

 Diálogo com os 

alunos no sentido de 

auscultar ideias 

acerca do tema a 

tratar. 

 

 



E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 P
A

R
A

 A
 

C
ID

A
D

A
N

IA
 

- Direito; 

- Deveres; 

- Responsabilização. 

 

 - Cumprir  todas as regras e deveres; 

- Participar no estabelecimento de 

regras ou na sua mudança; 

- Assumir as suas responsabilidades; 

- Estabelecer acordos e 

compromissos; 

- Respeitar os colegas 

independentemente de diferenças de 

capacidade, género, cultura, religião, 

língua e outras. 

- Registar o consumo de frutos diário 

- Diálogo com os alunos 

de novas estratégias para 

controlar o 

comportamento;  

- Registo do 

comportamento diário; 

- Registo do consumo de 

frutos diário; 

 

- Quadro dos 

“Heróis da fruta” 

(Anexo II); 

 

- AvaliaçãoProcesso: 

 Observação 

instrumentada das 

tarefas realizadas 

pelos alunos através 

da lista de 

verificação do 

comportamento 

individual (Anexo 

XII); 

 Observação não 

instrumentada. 



 

 

 

 

 

2. Planificação nº 2 



Áreas Conteúdos 
Metas 

Curriculares 
Objetivos Específicos Atividades Recursos Avaliação 

P 

O 

R 

T 

U 

G 

U 

Ê 

S 

Oralidade: 

- Articulação, acento 

e entoação; 

- Intencionalidade 

comunicativa; 

- Sequencialização 

de ações; 

- Relato de 

acontecimentos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Respeitar regras da 

interação discursiva. 

 

 

 

- Escutar discursos 

breves para aprender e 

construir 

conhecimentos. 

 

 

- Produzir um discurso 

oral com correção. 

 

 

 

 

 

- Produzir discursos 

com diferentes 

finalidades, tendo em 

conta a situação e o 

interlocutor. 

 

 

 

 

 

 

- Ouvir os outros; 

- Esperar pela sua vez; 

- Respeitar o princípio de cortesia.  

 

- Cumprir instruções. 

- Referir o essencial de um pequeno 

texto ouvido. 

 

- Falar com autonomia 

- Falar de forma audível. 

- Articular corretamente as palavras; 

- Usar o vocabulário adequado ao 

tema e á situação; 

 

- Responder adequadamente a 

perguntas.  

- Formular perguntas e pedidos.  

- Partilhar ideias e sentimentos. 

- Exprimir por iniciativa própria as 

suas ideias (diálogo em pequeno e 

grande grupo); 

- Explicar o sentido global do texto: 

“A aventura dos três amigos”;  

- Diálogo com os alunos 

no sentido de verificação 

dos conhecimentos 

prévios e relembrar o que 

foi dado; 

- Leitura em voz alta, 

com perfeita dicção, da 

história: “ A aventura dos 

três amigos ” em power 

point, pela docente 

estagiária; 

- Discussão em grande 

grupo sobre a história e 

sobre as características lá 

encontradas.  

- Realização de uma 

ficha formativa 

relacionada com a 

história 

- Reconto da história 

através de imagens; 

- Leitura e escrita de 

palavras relacionadas 

com a história que irão 

Espaciais:  

- Sala de Aula; 

 

Humanos: 

- Professora; 

- Crianças; 

- Estagiárias; 

 

Materiais: 

- Computador; 

- Projetor 

multimédia; 

- História “A 

aventura dos três 

amigos” em 

PowerPoint 

(Anexo I); 

- Ficha formativa 

relativa à história 

anterior (Anexo II); 

- Imagens 

relacionadas com 

a história para 

completar a ficha 

Avaliação 

Formativa: 

- Avaliação do 

Processo: 

 Observação não 

instrumentada das 

tarefas realizadas 

pelos alunos; 

 Observação 

instrumentada das 

tarefas realizadas 

pelos alunos através 

da lista de 

verificação da 

leitura. (Anexo 

XXI) 

 Observação 

instrumentada do 

reconto da história 

pelos alunos através 

da lista de 

verificação do 

reconto de uma 

história. (Anexo 

XXII) 

 

- Avaliação dos 

resultados: 

Planificação de 25 novembro de 2013 



 

 

Leitura e Escrita: 

- Direcionalidade da 

linguagem escrita; 

- Letra, palavra e 

frase; 

- Personagens, 

espaço, tempo e 

ação. 

- Divisão silábica; 

- Sons e Fonemas; 

- Vocabulário; 

- Escrita dos registos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver a 

consciência fonológica 

e operar com fonemas. 

 

 

 

 

 

 

- Conhecer o alfabeto e 

os grafemas. 

- Ler em voz alta 

palavras, 

pseudopalavras e 

textos. 

 

- Apropriar-se de 

novos vocábulos. 

 

 

 

- Organizar a 

informação de um texto 

lido. 

 

 

 

 

- Recontar a história; 

 

- Contar o número de sílabas numa 

palavra; 

- Identificar qual é a palavra mais 

longa; 

- Efetuar corretamente a divisão 

silábica;  

- Identificar palavras que rimam; 

 

- Identificar as formas maiúsculas e 

minúsculas das letras “p”, “t”, “l”, 

“d”, “a”, “e”, “i”, “o” e “u” 

- Ler palavras relacionadas com a 

história; 

 

- Identificar palavras novas; 

- Identificar sinónimos para certas 

palavras; 

 

- Associar as imagens à história.  

- Organizar sequências temporais; 

- Identificar palavras chave da  

história ouvida; 

- Reter o essencial da história 

ouvida; 

utilizadas para ditado em 

outra atividade. 

 

 

formativa (Anexo 

III); 

- Palavras 

relacionadas com 

a história para 

expor na sala de 

aula (Anexo IV); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ficha formativa 

sobre a história 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Relacionar o texto 

com conhecimentos 

anteriores. 

 

- Desenvolver o 

conhecimento da 

ortografia. 

- Identificar o tema central;  

- Interpretar a história através da 

formulação de questões e respostas; 

- Descrever as personagens física e 

psicologicamente; 

 

- Interpretar as emoções e intenções 

das personagens da história; 

 

- Escrever as consoantes “p”, “t”, “l”, 

“d”, e as vogais “a”, “e”, “i”, “o” e 

“u” 

- Escrever uma frase simples 

partindo de uma palavra; 

- Efetuar com correção ortográfica 

todos os registos;  

- Gerir corretamente o espaço da 

página; 

- Detetar eventuais erros ao comparar 

a sua própria produção com a palavra 

ou frase escrita corretamente. 

M 

A 

T 

E 

Números naturais: 

- Relações 

numéricas; 

- Noção de número 

- Contar até cem 

 

 

 

 

 

 

- Identificar o algarismo “9”; 

- Contar até “9”; 

- Associar o algarismo “9” ao 

número de vezes que uma imagem se 

- Realização da atividade 

“Qual o mais saltitão?” 

- Realização da ficha 

formativa relativa à 

Espaciais:  

- Sala de Aula; 

 

 

Avaliação 

Formativa: 

- Avaliação do 

Processo: 

 Observação não 



M 

Á 

T 

I 

C 

A 

natural; 

- Operações com 

números naturais; 

- Algarismo “9”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria e 

 

 
- Adicionar números 

naturais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Subtrair números 

naturais 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- Reconhecer e 

representar formas 

geométricas  

repete; 

 

- Utilizar corretamente os símbolos 

“+” e “=” e os termos “parcela” e 

“soma”.  

- Decompor o algarismo “9” em 

diferentes somas com  dois ou mais 

algarismos; 

- Adicionar mentalmente dois 

algarismos; 

- Representar números na reta 

numérica; 

- Utilizar estratégias de cálculo 

mental para a adição de parcelas;   

- Contar de 1 em 1, 2 em 2 e 3 em 3. 

 

- Utilizar corretamente o símbolo “ –

“ e os termos “aditivo”, “subtrativo” 

e “diferença”; 

- Subtrair mentalmente dois 

algarismos; 

- Utilizar estratégias de cálculo 

mental para a subtração de parcelas;   

 

- Nomear as figuras geométricas: 

atividade anterior; 

- Realização de uma 

atividade com material 

matemático “blocos 

lógicos”; 

- Realização da ficha 

formativa relativa à 

actividade dos “blocos 

lógicos” 

 

 

Humanos: 

- Professora; 

- Crianças; 

- Estagiárias; 

 

Materiais: 

- Material para a 

atividade “Qual o 

mais saltitão?” 

(Anexo V); 

- Ficha formativa 

da atividade 

“Qual o mais 

saltitão?” (Anexo 

VI); 

- Blocos lógicos; 

- Ficha formativa 

da atividade com 

os blocos lógicos 

(Anexo VII); 

 

 

instrumentada das 

tarefas realizadas 

pelos alunos; 

 

- Avaliação dos 

resultados: 

 Ficha formativa 

sobre a atividade 

“Quem é o mais 

saltitão?” 

 Ficha formativa 

sobre a atividade dos 

blocos lógicos 

 



Medida: 

- Figuras 

geométricas 

 

 

 

- Medida 

 

 

Organização e 

interpretação de 

dados: 

- Leitura e 

interpretação  

- Propriedades e 

classificação  

- Comparação e 

ordenação 

 

 

 

 

 

 

- Resolução de 

 

 

 

 

-Medir distâncias e 

comprimentos  

 

 

- Representação de 

conjuntos 

triângulo, circulo, quadrado e 

retângulo; 

- Identificar propriedades das figuras 

geométricas: triângulo, circulo, 

quadrado e retângulo; 

 

- Comparar distâncias utilizando a 

reta numérica; 

 

- Comparar as figuras geométricas 

segundo certos critérios; 

- Classificar as figuras geométricas 

de acordo com um dado critério; 

- Ordenar de acordo com um dado 

critério; 

- Utilizar corretamente os termos 

“conjunto”, “elemento” e as 

expressões “pertence ao conjunto”, 

“não pertence ao conjunto” e 

“cardinal do conjunto”.  

 

- Identificar qual o problema 

proposto; 

- Explicar ideias e estratégias 

matemáticas; 



problemas; 

- Raciocínio 

matemático; 

- Comunicação 

matemática. 

- Discutir resultados matemáticos. 

- Interpretar os resultados; 

E 

S 

T 

U 

D 

O 

 

D 

O 

 

M 

E 

I 

O 

À descoberta dos 

materiais e objetos 

- Realizar 

experiências com a 

água 

 

 

 

 

 

- Identificar algumas propriedades 

físicas da água; 

- Nomear objetos que flutuam e que 

não flutuam; 

- Prever uma situação não conhecida; 

- Questionar qual o resultado que irá 

obter; 

 

- Diálogo com os alunos 

a fim de perceber os seus 

conhecimentos prévios 

sobre a flutuação de 

objetos; 

- Registo da previsão da 

atividade experimental, 

no guião da mesma; 

 

 

Espaciais:  

- Sala de Aula; 

 

Humanos: 

- Professora; 

- Crianças; 

- Estagiárias; 

 

Materiais: 

- Guião da 

atividade 

experiência “Será 

que flutua?” 

(Anexo VIII); 

- Avaliação 

diagnóstica:  

 Diálogo com os 

alunos no sentido 

de auscultar 

ideias acerca do 

tema a tratar. 

- Avaliação 

Formativa: 

- Avaliação do 

Resultados: 

 Guião sobre a 

atividade 

experimental 
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- Direito; 

- Deveres; 

- Responsabilização. 

 

 - Cumprir  todas as regras e deveres; 

- Participar no estabelecimento de 

regras ou na sua mudança; 

- Assumir as suas responsabilidades; 

- Estabelecer acordos e 

compromissos; 

- Respeitar os colegas 

independentemente de diferenças de 

capacidade, género, cultura, religião, 

língua e outras. 

- Registar o consumo de frutos 

diário; 

- Diálogo com os alunos 

de novas estratégias para 

controlar o 

comportamento;  

- Registo do 

comportamento diário; 

- Registo do consumo de 

frutos diário; 

 

- Material de 

comportamento 

(Anexo IX); 

- Quadro dos 

“Heróis da fruta” 

(Anexo X); 

 

- Avaliação do 

Processo: 

 Observação 

instrumentada das 

tarefas realizadas 

pelos alunos através 

da lista de 

verificação do 

comportamento 

individual (Anexo 

XXIII); 

 Observação não 

instrumentada. 



 

 

 

 

3. Planificação nº 3 



Áreas Conteúdos 
Metas 

Curriculares 
Objetivos Específicos Atividades Recursos Avaliação 

P 

O 

R 

T 

U 

G 

U 

Ê 

S 

Oralidade: 

- Articulação, acento 

e entoação; 

- Intencionalidade 

comunicativa; 

- Sequencialização 

de ações; 

- Relato de 

acontecimentos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Respeitar regras da 

interação discursiva. 

 

 

 

- Escutar discursos 

breves para aprender e 

construir 

conhecimentos. 

 

 

- Produzir um discurso 

oral com correção. 

 

 

 

 

 

- Produzir discursos 

com diferentes 

finalidades, tendo em 

conta a situação e o 

interlocutor. 

 

 

 

 

 

 

- Ouvir os outros; 

- Esperar pela sua vez; 

- Respeitar o princípio de cortesia.  

 

- Cumprir instruções. 

- Referir o essencial de um pequeno 

texto ouvido. 

 

- Falar com autonomia 

- Falar de forma audível. 

- Articular corretamente as palavras; 

- Usar o vocabulário adequado ao 

tema e á situação; 

 

- Responder adequadamente a 

perguntas.  

- Formular perguntas e pedidos.  

- Partilhar ideias e sentimentos. 

- Exprimir por iniciativa própria as 

suas ideias (diálogo em pequeno e 

grande grupo); 

- Explicar o sentido global do texto: 

“O meu amigo Nicolau”;  

- Diálogo com os alunos 

no sentido de verificação 

dos conhecimentos 

prévios e relembrar o que 

foi dado; 

- Leitura em voz alta, 

com perfeita dicção, da 

história: “O meu amigo 

Nicolau”, pela docente 

estagiária; 

- Reconto da história; 

- Discussão em grande 

grupo sobre a história e 

sobre as caraterísticas lá 

encontradas.  

- Realização de uma 

ficha formativa 

relacionada com a 

história. 

- Realização de uma 

parte da atividade:”E 

agora Nicolau?” 

 

 

Espaciais:  

- Sala de Aula; 

 

Humanos: 

- Professora; 

- Crianças; 

- Estagiárias; 

 

Materiais: 

- História “O meu 

amigo Nicolau” 

(Anexo I); 

- Cartaz com um 

excerto da 

história (Anexo II); 

- Ficha formativa 

relativa à história 

anterior (Anexo 

III); 

- Material da 

atividade - “E 

agora Nicolau?”:  

caixas de ovos, 

ovos em 

esferovite 

Avaliação 

Formativa: 

- Avaliação do 

Processo: 

 Observação não 

instrumentada das 

tarefas realizadas 

pelos alunos; 

 Observação 

instrumentada das 

tarefas realizadas 

pelos alunos através 

da lista de verificação 

da leitura. (Anexo 

XVIII) 

 Observação 

instrumentada do 

reconto da história 

pelos alunos através 

da lista de verificação 

do reconto de uma 

história. (Anexo XIX) 

 Observação 

instrumentada da 

escrita de palavras 

pelos alunos através 

da lista de verificação 

da escrita. (Anexo 

Planificação de 6 de janeiro de 2014 



 

 

 

Leitura e Escrita: 

- Direcionalidade da 

linguagem escrita; 

- Letra, palavra e 

frase; 

- Personagens, 

espaço, tempo e 

ação. 

- Divisão silábica; 

- Sons e Fonemas; 

- Vocabulário; 

- Escrita dos registos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver a 

consciência fonológica 

e operar com fonemas. 

 

 

 

 

 

- Conhecer o alfabeto e 

os grafemas. 

- Ler em voz alta 

palavras, 

pseudopalavras e 

textos. 

 

 

- Apropriar-se de 

novos vocábulos. 

 

- Organizar a 

informação de um texto 

lido. 

 

 

 

 

 

- Recontar a história; 

 

 

- Contar o número de sílabas numa 

palavra; 

- Identificar qual é a palavra mais 

longa; 

- Efetuar corretamente a divisão 

silábica;  

 

- Identificar as formas maiúsculas e 

minúsculas das letras “p”, “t”, “l”, 

“d”, “m”, “v”, “n”, “a”, “e”, “i”, “o” 

e “u” 

- Ler palavras relacionadas com a 

história; 

 

- Identificar palavras novas; 

 

- Associar as imagens à história.  

- Identificar palavras chave da  

história ouvida; 

- Reter o essencial da história 

ouvida; 

- Identificar o tema central;  

- Interpretar a história através da 

pintados com 

letras (Anexo IV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX) 

 

- Avaliação dos 

resultados: 

 Ficha formativa sobre 

a história 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Relacionar o texto 

com conhecimentos 

anteriores. 

 

- Desenvolver o 

conhecimento da 

ortografia. 

formulação de questões e respostas; 

- Descrever as personagens física e 

psicologicamente; 

 

- Interpretar as emoções e intenções 

das personagens da história; 

 

- Escrever as consoantes “p”, “t”, “l”, 

“d”, “m”, “v”, “n”, e as vogais “a”, 

“e”, “i”, “o” e “u” 

- Escrever uma frase simples 

partindo de uma palavra; 

- Construir diferentes palavras 

partindo de um conjunto de letras; 

- Efetuar com correção ortográfica 

todos os registos;  

- Gerir corretamente o espaço da 

página; 

- Detetar eventuais erros ao comparar 

a sua própria produção com a palavra 

ou frase escrita corretamente. 

M 

A 

T 

E 

Números e 

operações: 

- Números naturias; 

 

- Contar até cem 

 

 

 

 

- Identificar o número “12”; 

- Contar até “12”; 

 

 

- Exploração da história: 

“O meu amigo Nicolau” 

- Realização da 

atividade: “E agora 

Espaciais:  

- Sala de Aula; 

 

 

Avaliação 

Formativa: 

- Avaliação do 

Processo: 

 Observação não 



M 

Á 

T 

I 

C 

A 

- Adição 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Subtração 

 

 

 

 

 

Geometria e 

medida:  

- Localização e 

orientação no espaço 

 

 

 

 

 

- Resolução de 

- Adicionar números 

naturais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Subtrair números 

naturais 

 

 

 

 

 

- Situar-se e situar 

objetos no espaço  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Utilizar corretamente os símbolos 

“+” e “=” e os termos “parcela” e 

“soma” e “adição” ;  

- Decompor o número “12” ; 

- Adicionar mentalmente dois 

algarismos; 

- Representar números na reta 

numérica; 

 

- Utilizar corretamente o símbolo “ –

“ e os termos “aditivo”, “subtrativo”, 

“diferença” e “subtracção” 

- Subtrair mentalmente dois 

algarismos; 

 

- Utilizar corretamente o vocabulário 

próprio das relações de posição de 

dois objetos.  

- Identificar que um objeto está 

situado à frente de outro quando o 

oculta total ou parcialmente da vista 

de quem observa; 

- Utilizar corretamente as expressões 

«à frente de» e «por detrás de». 

 - Utilizar estratégias de cálculo 

Nicolau?”  

- Realização da ficha 

formativa sobre a 

atividade: “E agora 

Nicolau?” 

 

 

Humanos: 

- Professora; 

- Crianças; 

- Estagiárias; 

Materiais: 

- História “O meu 

amigo Nicolau” 

(Anexo I); 

- Mapa com o 

itinerário, sobre a 

história, em 

cartolina 

A3(Anexo V); 

- Ficha formativa 

sobre a atividade: 

“E agora 

Nicolau?”  (Anexo 

VI); 

- Material da 

atividade - “E 

agora Nicolau?”:  

caixas de ovos, 

ovos em 

esferovite 

pintados com 

letras (Anexo IV) 

instrumentada das 

tarefas realizadas 

pelos alunos; 

 Observação 

instrumentada das 

capacidades 

transversais de 

matemática dos alunos 

através da lista de 

verificação de 

matemática (Anexo 

XXI) 

 

- Avaliação dos 

resultados: 

 Ficha formativa sobre 

a atividade “E agora 

Nicolau?” 

 



problemas; 

- Raciocínio 

matemático; 

- Comunicação 

matemática. 

 

 

 

mental para a adição e subtração de 

parcelas;   

- Identificar qual o problema 

proposto; 

- Explicar ideias e estratégias 

matemáticas; 

- Discutir resultados matemáticos. 

- Interpretar os resultados; 

 

E 

S 

T 

U 

D 

O 

 

D 

O 

 

M 

E 

I 

O 

À descoberta  das 

inter-relações entre 

espaços: 

- Os seus itinerários; 

- Espaços em relação 

a um ponto de 

referência; 

 

À descoberta  dos 

outros e das 

instituições:  

- Outras pessoas com 

quem matem 

relações próximas;  

 

 

- Realizar itinerários partindo da 

audição de uma história; 

- Descrever itinerários diários; 

- Localizar espaços em relação a um 

ponto de referência; 

- Identificar diferentes instituições 

com que matem contacto no dia a 

dia; 

- Relacionar as instituições com as 

diferentes profissões; 

 

- Exploração da história: 

“O meu amigo Nicolau”; 

- Realização da 

atividade: “E agora 

Nicolau?”  

- Realização de uma 

ficha formativa sobre o 

itinerário; 

 

Espaciais:  

- Sala de Aula; 

 

Humanos: 

- Professora; 

- Crianças; 

- Estagiárias; 

 

Materiais: 

- História “O meu 

amigo Nicolau” 

(Anexo I); 

- Mapa com o 

itinerário, sobre a 

história, em 

cartolina 

A3(Anexo V); 

- Ficha formativa 

Avaliação 

Formativa: 

Avaliação do 

Resultados: 

 Mapa com o 

itinerário, sobre a 

história, em cartolina  

 Ficha formativa 

sobre o itinerário   

 



sobre o itinerário 

Anexo VII); 
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- Direito; 

- Deveres; 

- Responsabilização. 

 

 - Cumprir  todas as regras e deveres; 

- Participar no estabelecimento de 

regras ou na sua mudança; 

- Assumir as suas responsabilidades; 

- Estabelecer acordos e 

compromissos; 

- Respeitar os colegas 

independentemente de diferenças de 

capacidade, género, cultura, religião, 

língua e outras. 

- Registar o consumo de frutos diário 

- Diálogo com os alunos 

de novas estratégias para 

controlar o 

comportamento;  

- Registo do 

comportamento diário; 

- Registo do consumo de 

frutos diário; 

 

- Material de 

comportamento 

(Anexo VIII); 

- Quadro dos 

“Heróis da fruta” 

(Anexo IX); 

 

- AvaliaçãoProcesso: 

 Observação 

instrumentada das 

tarefas realizadas 

pelos alunos através 

da lista de 

verificação do 

comportamento 

individual (Anexo 

XXII); 

 Observação não 

instrumentada. 

 



Anexo 5 – Guião do Projeto 

 

1. 1º Fase 

 

2. 2º Fase 

 

a. Recursos da aula nº 6 

b. Recursos da aula nº 7 

c. Recursos da aula nº 8 

d. Recursos da aula nº 9 

e. Recursos da aula nº 10 

f. Recursos da aula nº 11 

g. Recursos da aula nº 12 

h. Recursos da aula nº 13 

i. Recursos da aula nº 14 

j. Recursos da aula nº 15 

  



1. 1º Fase  
 

Pesquisas possíveis 

 

 Web grafia 

 http://www.guiadacidade.pt/pt/pois/m/17 

 https://www.youtube.com/watch?v=mm0ze04Tt8s 

 https://www.youtube.com/watch?v=wQVRuXSYQzs 

 http://www.casademateus.com/home.htm 

 http://etnografiaemimagens.blogspot.pt/2010/12/capela-nova-igreja-dos-

clerigos-vila.html 

 

 

 

 

  

http://www.guiadacidade.pt/pt/pois/m/17
https://www.youtube.com/watch?v=mm0ze04Tt8s
https://www.youtube.com/watch?v=wQVRuXSYQzs
http://www.casademateus.com/home.htm


2. 2º Fase  
 

a. Recursos da aula nº 6 

  



b. Recursos da aula nº 7 

Guião da 1º Visita 

(1)  Preenche os espaços que souberes da ficha técnica do Monumento que estás a 

visitar.  

 

 

 

 

(2)  Observa o Monumento com mais atenção 

Consegues encontrar a forma abaixo representada, no exterior do monumento? Se sim, 

quantas vezes? 

 

 R: _______________________________________________ 

 

 

Qual o nome desta figura geométrica? 

R:_____________________________________ 

 

(3) Faz um esboço do monumento e identifica onde encontras esta forma. No final de 

fazeres um esboço tira uma fotografia da parte do monumento que achaste mais 

interessante. 

 

 

 

 

 

Nome do Monumento:_________________________________________________ 

Quem construiu:______________________________________________________ 

Em que ano foi construído:____________ 

Porque foi construído: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 



c. Recursos da aula nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

  



d. Recursos da aula nº 9 

Guião da 2º Visita 

(4)  Preenche os espaços que souberes da ficha técnica do Monumento que estás a 

visitar.  

 

 

 

 

(5)  Observa o Monumento com mais atenção 

Consegues encontrar as formas abaixo representadas, no exterior do monumento? Se 

sim, quantas vezes? 

 

 R: _______________________________________________ 

 

 

Qual o nome de cada uma destas figuras geométricas? 

R:_____________________________________ 

 

(6) Faz um esboço do monumento e identifica onde encontras estas formas. No final 

de fazeres um esboço tira uma fotografia da parte do monumento que achaste 

mais interessante. 

 

 

 

 

 

Nome do Monumento:_________________________________________________ 

Quem construiu:______________________________________________________ 

Em que ano foi construído:____________ 

Porque foi construído: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 



e. Recursos da aula nº 10 

 

  



f. Recursos da aula nº 11 

Guião da 3º Visita 

(7)  Preenche os espaços que souberes da ficha técnica do Monumento que estás a 

visitar.  

 

 

 

 

(8)  Observa o Monumento com mais atenção 

Consegues encontrar a forma abaixo representada, no exterior do monumento? Se sim, 

quantas vezes? 

 

 R: _______________________________________________ 

 

 

Qual o nome desta figura geométrica? 

R:_____________________________________ 

 

(9) Faz um esboço do monumento e identifica onde encontras esta forma. No final de 

fazeres um esboço tira uma fotografia da parte do monumento que achaste mais 

interessante. 

 

 

 

 

 

Nome do Monumento:_________________________________________________ 

Quem construiu:______________________________________________________ 

Em que ano foi construído:____________ 

Porque foi construído: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 



g. Recursos da aula nº 12 

  



h. Recursos da aula nº 13 

  



i. Recursos da aula nº 14 

  



j. Recursos da aula nº 15 
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