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RESUMO  

 

Este relatório resulta da prática de ensino supervisionada em Educação Pré-Escolar e no 

1º Ciclo do Ensino Básico, sendo o tema do trabalho a Educação Alimentar. 

A Educação Alimentar pode ajudar a prevenir algumas doenças. Para isso, é necessário 

existirem hábitos alimentares saudáveis que permitam um equilíbrio na vida das crianças a 

todos os níveis. 

A finalidade deste estudo foi desenvolver a educação alimentar em meio escolar com a 

realização de diversas atividades de forma a promover o desenvolvimento de hábitos 

alimentares saudáveis. Através da revisão da literatura, conseguiu-se perceber qual o papel 

das escolas nos hábitos alimentares das crianças; qual a importância da sua alimentação; os 

benefícios e os malefícios de uma boa ou má alimentação, e também quais as estratégias que 

se podem implementar no jardim-de-infância e nas escolas, para se obter uma boa 

alimentação. 

É de salientar, que familiares, educadores, professores e a comunidade em geral têm um 

papel importante na alimentação das crianças, pois só assim conseguem tornar-se adultos 

felizes e equilibrados no futuro. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Educação Alimentar; Família; Escola; Hábitos Alimentares saudáveis; 

Jardim-de-Infância; Prática de Ensino Supervisionada. 
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ABSTRACT 

 

This report results from the supervised teaching practice in pre-school education and 1st 

cycle of basic education, being the subject of the work to Food Education. 

Nutrition education can help prevent some diseases. In order to do so, it is necessary to 

have healthy eating habits that allow the balance in the children’s life in several aspects. 

The purpose of this study was to develop food education in schools by carrying out 

various activities to promote the development of healthy eating habits. 

According to the literature, it was possible what the role about the importance of 

schools to the children’s eating habits, the impact of the children’s eating habits, the pros and 

cons of the good or bad eating habits and the strategies which can be used in kindergarten and 

schools in order to promote good eating habits. 

It should be noted, that family environment, the educators, the teachers and the 

community in general have a crucial impact on the children’s eating habits, since it is the only 

way to become healthier and happier and more balanced adults. 

 

 

 

 

Key-words:  Nutrition Education; Family; School; Healthy eating habits; Kindergartens; 

Supervised Teaching Practice. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação alimentar é vista como algo complexo, é um processo que para além da 

mudança de hábitos alimentares, existe sempre uma aprendizagem do que é saudável, 

mantendo sempre aspetos do indivíduo, que ajudam na construção do conhecimento e na 

vivência do dia-a-dia com a nova realidade. 

Para que exista uma educação alimentar, as pessoas devem estar cientes dos alimentos 

que devem ingerir para que consigam ter uma alimentação saudável no seu dia-a-dia. A 

alimentação saudável é uma preocupação constante na rotina diária das crianças, seja para 

obter um estilo de vida saudável, para perder peso ou para melhorar a sua saúde. Essa 

preocupação parte dos pais diariamente, para que os seus filhos comecem desde pequeninos a 

terem cuidado com a sua alimentação. Mas para existir uma nutrição adequada inclui algumas 

questões importantes: o que, quando, quanto e como consumir os alimentos corretamente.  

 Segundo Loureiro (1994), os conhecimentos sobre alimentação saudável, associados 

ao desenvolvimento da capacidade crítica, parecem ser um bom preditor de escolhas 

saudáveis. 

 Durante o desenrolar deste trabalho, ir-se-á falar sobre como a alimentação saudável é 

importante para o desenvolvimento das crianças na idade escolar e que devem ter sempre em 

conta a roda dos alimentos que ajuda a perceber a quantidade exata que se deve ingerir de 

cada tipo de alimentos. Para isso, é necessário conhecer os alimentos, as suas funções no 

corpo e a sua importância para então entender o porquê desses alimentos serem tão 

importantes na nossa alimentação. 

 Segundo Loureiro (2004), a alimentação é uma das principais determinantes da saúde 

e traduz as condições de vida de cada um, o contexto em que se move, a cultura que perfilha. 

Sendo um traço de identidade, é também o reflexo das pressões sociais. 

 Deve-se perceber então, que a alimentação não deve ser vista como um cardápio fixo 

sem alterações, mas sim como um conjunto de alimentos organizados que depois combinados 

com outros constituem um leque de opções diversificadas e saborosas. Estes hábitos 

alimentares devem ser incutidos nas crianças desde pequeninas, para assim perceberem o 

quanto é importante a alimentação saudável nas crianças.  

 Um dos principais problemas que mais se ouve falar hoje em dia relacionado com a 

alimentação é a obesidade infantil, uma doença que atinge muitas crianças em idade escolar, 

pois existe uma série de fatores económicos, socais, culturais e comportamentais que 
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influenciam a escolha, o modo de preparação e o consumo de alimentos que se irão repercutir 

no estado nutricional, nomeadamente nas crianças. Esses fatores por vezes dizem também 

respeito a uma vida sedentária, que se resume em comer mais e praticar pouco exercício. 

O que acontece na maioria das vezes é que os adultos começam a incutir nas crianças os 

seus hábitos alimentares, que podem prejudica a sua saúde a todos os níveis. Deveriam ter 

mais cuidado com os alimentos que disponibilizam às crianças, para realizarem as suas 

refeições e as merendas que levam posteriormente para a escola.  

Como foi referido anteriormente, as crianças e os adultos pensam que ter hábitos 

alimentares saudáveis significa fazer uma alimentação restritiva ou até mesmo monótona. 

Mas não, não é necessário abdicar dos alimentos menos saudáveis, é sim necessário e 

importante que o consumo desses alimentos constitua a exceção e não a regra do seu dia-a-dia 

alimentar, apesar de hoje em dia haver uma facilidade enorme de as crianças terem acesso a 

alimentos nutricionalmente desequilibrados. Esse acesso pode levar a que as mesmas 

comecem a escolher aquilo que querem ingerir sem perceberem se os alimentos fazem bem ou 

mal à sua saúde.  

Por isso, deve-se abordar este assunto em meio escolar, para assim tentar reduzir a 

percentagem de crianças em Portugal que sobrem de obesidade infantil, porque dever-se-ia 

praticar mais exercício físico e uma alimentação mais saudável, para assim, se conseguir ter 

uma vida mais equilibrada em todos os aspetos. 

Assim sendo, o presente trabalho encontra-se organizado em quatro capítulos. 

Começamos por apresentar a importância do tema e os objetivos definidos para a realização 

do trabalho. 

 De seguida, está presente o primeiro capítulo que diz respeito à revisão da literatura na 

qual iremos contextualizar e fundamentar a escolha do meu tema. Após esta revisão, iremos 

descrever a metodologia utilizada, caracterização da amostra, material e métodos, que 

corresponde ao segundo capítulo. No terceiro capítulo correspondente aos resultados será feita 

uma discussão após a apresentação dos dados obtidos com apoio da literatura consultada, de 

forma sequencial. Por fim, o quarto capítulo diz respeito às conclusões e as recomendações no 

âmbito da Promoção/Educação para a Saúde. 

Foram objetivos deste trabalho: 

 Desenvolver a educação alimentar em meio escolar; 

 Promover o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis; 
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 Identificar hábitos alimentares; 

 Dinamizar atividades de promoção de hábitos alimentares saudáveis; 

 Refletir sobre as atividades desenvolvidas na Prática de ensino supervisionada; 

 Potenciar a consciencialização do cidadão como pessoa responsável na saúde 

individual e coletiva.    

 

 

“Somos aquilo que comemos” 
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1– REVISÃO DA LITERATURA 
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Neste capítulo, iremos fazer uma revisão da literatura no sentido de contextualizar e 

fundamentar o tema, a descrição da prática pedagógica realizada nos contextos em Educação 

Pré-Escolar e Ensino do 1º ciclo do Ensino.  

Fazem parte deste capítulo os seguintes pontos: Hábitos alimentares em idade pré-

escolar e escolar; Educação alimentar em idade pré-escolar e escolar; Roda dos alimentos; 

Papel da escola nos hábitos alimentares das crianças. 

 

1.1-HÁBITOS ALIMENTARES EM IDADE PRÉ-ESCOLAR E 

ESCOLAR 
 

Para que as crianças tenham um bom desenvolvimento físico e intelectual é necessário 

existir uma alimentação saudável, que é um fator importante para promover uma boa saúde e 

um bem-estar geral na vida das crianças e também na vida dos adultos que os acompanham no 

dia-a-dia. Pois a alimentação “ (…) é uma necessidade básica ao desenvolvimento do ser 

humano, sendo nas fases da infância e da adolescência que acontece uma maior transformação 

que favorece o seu desenvolvimento nos aspetos físico, intelectual, emocional e social 

(Campos, 2009) ”. 

Para que esta alimentação seja saudável a mesma tem de seguir um padrão alimentar 

saudável que consiste em ser equilibrada, completa, variada e muito agradável, ao paladar e à 

vista adequando-se ao gosto de cada criança e adulto.  

Há algum tempo atrás Hipócrates “o pai da medicina” proferiu uma frase que ainda hoje 

é muito usada no dia-a-dia das pessoas que é “Somos aquilo que comemos”. É bem verdade, 

porque de acordo com a alimentação as crianças irão construir a sua personalidade e o seu 

bem-estar pessoal perante as outras pessoas.  

Em relação ao “ato de comer” pode-se dizer que satisfaz necessidades biológicas e 

energéticas, mas para além disto é uma fonte de prazer, de socialização e de transmissão de 

cultura, pois a quando de qualquer refeição as pessoas conversam sobre diversos temas da 

sociedade. 

Quando as crianças entram na idade escolar a sua alimentação fica ao encargo dos 

professores/educadores e dos funcionários que trabalham na instituição e que estão com eles 

no horário em que fazem as suas refeições diárias. As escolas e o jardim-de-infância têm de 

ter muita atenção nos alimentos que são consumidos pelas crianças, durante as suas refeições, 
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porque os mesmos têm de ser de qualidade e devem estar em bom estado de conservação, 

respondendo assim às necessidades das crianças.  

Para que isto aconteça, devem estar presentes na alimentação das crianças, todos os 

alimentos que estão presentes na roda dos alimentos e devem ser ingeridos nas porções que 

são indicadas na mesma, pois o jardim-de-infância e a escola são locais privilegiados de 

aprendizagens, que devem ser aproveitados para as crianças adquirirem noções objetivas e 

práticas de um comportamento alimentar saudável e equilibrado.  

Não só a escola e o jardim-de-infância têm responsabilidade perante a alimentação que 

as crianças têm no seu dia-a-dia, mas também os pais e os seus familiares mais próximo têm 

um papel fundamental em relação a este assunto. É desde pequenos que as crianças começam 

a ter hábitos alimentares, pois, quando nascem não vêm dotadas de conhecimentos para 

saberem escolher quais os alimentos que devem comer e qual o seu valor nutricional.  

Se as crianças tiverem uma alimentação saudável tanto na escola como no jardim-de-

infância está a prevenir uma serie de problemas, tais como: Obesidade; malnutrição; atraso no 

crescimento; anemia; ou até mesmo a cárie dentária. 

Por isso, é que os pais, professores e educadores têm um papel fundamental neste 

assunto, porque as crianças aprendem os hábitos alimentares através da observação dos 

adultos, ou seja, a forma como escolhem como confecionam e como preparam os alimentos.  

Como o próprio nome indica, uma alimentação saudável agrega a si determinados 

fatores que ajudam a perceber o que significa, ou seja, é sinónimo de saúde, bom 

desenvolvimento físico e mental e capacidade adequada de aprender e agir, de maneira a que 

consigam ter uma melhor qualidade de vida no presente e futuro. Quando se fala numa 

alimentação saudável quer dizer também que as crianças devem comer o suficiente e de uma 

forma equilibrada. Além disto as crianças devem praticar exercício físico. 

Para que estes fatores juntos consigam cumprir os objetivos a que se destinam, os pais 

devem ter atenção que não devem usar a comida como um premio ou castigo. A comida deve 

ter o seu lugar, a sua hora, e o seu controlo, para se conseguir evitar distúrbios de 

comportamentos alimentares, como a bulimia ou anorexia, na adolescência ou até mesmo já 

na idade adulta. 

Por isso, existem benefícios e malefícios relacionados com a alimentação diária das 

crianças. 
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Alguns dos erros que acontecem com alguma frequência são os seguintes:
 1

 
 

 Premiar um bom comportamento com guloseimas e outros alimentos calóricos; 

 Festejar qualquer acontecimento importante da vida da criança oferecendo-lhe uma 

comida “sem qualidade”; 

 Permitir o consumo diário de doces, bolos, bebidas gasosas e açucaradas; 

 Oferecer, com frequência, pratos pré-confecionados alegando falta de tempo;  

 Excesso de peso e obesidade; 

 Dificuldades de concentração e problemas de memória; 

 Cansaço e falta de energia. 

 Distúrbios de sono 

 

Nem tudo é mau em relação à alimentação, como disse anteriormente também existem 

benefícios que ajudam na boa qualidade de vida das crianças e acima de tudo a terem uma boa 

saúde. Tudo isso acontece quando os pais são responsáveis e controlam a alimentação para 

que consigam prevenir algumas doenças, como tal existem alguns benefícios que contribuem 

para que isso aconteça, tais como:
 2
 

 

 Iniciar o dia sempre com um bom pequeno-almoço; 

 

 Fazer 5 a 6 refeições por dia, com intervalos não superiores a 3h:30; 

 

 Não saltar as refeições, organizando assim uma rotina alimentar constante; 

 

 Não comer muito numa só refeição; 

 

 Preparar as refeições com ingredientes frescos e naturais, sempre que possível; 

                                                           
1 http://www.sesipr.org.br/cuide-se-mais/alimentacao-saudavel/FreeComponent24064content225935.shtml : consultado a 08 de Junho de 

2015 

2 http://br.guiainfantil.com/nutricao-infantil/108-a-boa-e-a-ma-alimentacao-infantil.html: consultado a 08 de Junho de 2015  

 

http://www.sesipr.org.br/cuide-se-mais/alimentacao-saudavel/FreeComponent24064content225935.shtml%20%20consultado%20a%2008-06-2015
http://br.guiainfantil.com/nutricao-infantil/108-a-boa-e-a-ma-alimentacao-infantil.html
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 Oferecer uma alimentação variada em carnes, farinhas, verduras, frutas, etc; 

 Oferecer muitos líquidos às crianças especialmente em temporadas de muito calor e 

depois que praticarem exercícios físicos;  

 Beber água com abundância, dentro e fora das refeições; 

 Variar o mais possível os alimentos; 

 Moderar o consumo de sal, gorduras e açúcar; 

 Comer num ambiente calmo, agradável e mastigue bem os alimentos; 

 Visitar periodicamente o pediatra, quando seja necessário. 
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1.2 – EDUCAÇÃO ALIMENTAR EM IDADE PRÉ-ESCOLAR E 

ESCOLAR 

 

Sendo a alimentação saudável, um tema importante a ser tratado nas escolas e jardim-

de-infância, nada como começar a implementar estratégias que incentivem as crianças a 

melhorar os seus hábitos alimentares, de maneira que, percebam o que faz bem e o que faz 

mal de uma forma agradável e por vezes um pouco lúdica.  

Não só a escola e o jardim-de-infância tem um papel importante, mas sim, a família 

também pode e deve ajudar neste sentido pois “trabalham” com determinação e afinco para 

atingir o mesmo fim, que as crianças adquiram hábitos alimentares saudáveis. 

Para começar, a família deve ter cuidado com as merendas que as crianças levam para a 

escola, porque a sua utilidade na alimentação das crianças existe para completar a sua 

alimentação e não apar substituir as refeições. Elas devem satisfazer uma necessidade do 

organismo e não preencher um vazio social.  

Os pais quando as estão a preparar devem pedir a opinião das crianças de quais os 

alimentos que devem fazer parte da sua merenda. Assim sendo, as mesmas sentir-se-ão 

envolvidas na tomada de decisão quanto à sua alimentação, pois “ (…) as merendas não 

devem ser monótonas, mas sim variadas e criativas, existindo muitas possibilidades a 

explorar, sem grande consumo de tempo na sua preparação (APN, 2013, p.29).” 

Já nos anos setenta, Lamber Lagagé (1976), dizia que uma boa merenda devia: atrair os 

olhos das crianças; satisfazer o seu paladar; alimentar bastante; fornecer alimentos nutritivos; 

e deviam ser preparadas com a colaboração das crianças. 

Para se conseguir uma merenda saudável e equilibrada é preciso fazer a escolha e a 

combinação correta dos alimentos. Da mesma, deve fazer parte uma fonte de hidratos de 

carbono como o pão, bolachas ou cereais. Caso faça parte da merenda o pão este deve ser 

recheado com a medida e escolha certa, pois uma má escolha do recheio desequilibra a 

merenda das crianças. Podem ser usados como recheios os seguintes alimentos “ (…) queijo 

(curado ou fresco) com um teor de gordura não superior a 45% (1 fatia fina) ou fiambre de 

aves (1 fatia fina) ou margarina (1 colher de chá) ou compota (1 colher de chá), podendo 

ainda enriquecer com hortícolas ou outros géneros alimentícios (alface, cenoura, tomate, 

rúcula, milho, pepino, beterraba, couve roxa, couve-branca, aipo, ervas aromáticas (…) (APN, 

2013, p.30). ” Mas, existem sempre aqueles alimentos que devemos evitar e que as crianças 

gostam tanto, tais como o chocolate ou fumados, o chourição, a mortadela ou linguiça. 
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Para que a merenda fique completa também devem fazer parte os lacticínios e as frutas. 

Em relação aos lacticínios podem ser opção o leite que deve ser simples, meio gordo e os 

iogurtes naturais ou de aromas sem adição de edulcorantes. As frutas são consideradas um 

bom complemento saudável para completar a merenda das crianças. Deve-se dar preferência 

pelas frutas da época, variando um pouco para se aumentar o aporte de vitaminas e minerais. 

Outra alternativa a fruta podem se utilizar sumos de fruta “100%” e não bebidas que 

contenham menos de 50% de fruta e/ou vegetais. 

Passo a citar algumas sugestões de merendas saudáveis, retiradas do “APN, 2013, 

p.32”: 

 200 ml de leite meio-gordo simples (1pacotinho) + ½ pão de centeio + 1 fatia de 

queijo magro + ½ maçã (1 maçã pequena); 

 1 Iogurte líquido + ½ pão de centeio + 1 fatia de fiambre + 1 pêssego; 

 1 Iogurte líquido + ½ pão integral + 1 fatia de queijo fresco + ½ pera (ou 1 pera 

pequena); 

 200 ml de leite meio-gordo simples (1pacotinho) + 3 bolachas maria + 1 laranja; 

 200 ml de leite meio-gordo simples (1pacotinho) + ½ pão de mistura + 1 

clementina; 

 1 Iogurte sólido + ½ pão de mistura + 1 fatia de fiambre de aves + 1 banana 

pequena; 

 1 Sumo “100%” fruta + ½ pão de cereais + 1 fatia de queijo magro; 

 200 ml de leite meio-gordo simples (1pacotinho) + 3 bolachas torradas + 1 fatia 

de queijo magro + 100 g de ananás fresco; 

 200 ml de leite meio-gordo simples (1pacotinho) + ½ pão de centeio + 3 folhas de 

alface + 5 morangos; 

 1 Iogurte líquido + 1 fatia de pão de forma integral + 1 fatia de fiambre de aves + 

1 maçã; 

 1 Monodose de fruta líquida + ½ pão de cereais + 1 fatia de queijo magro. 
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 Se os pais ou familiares responsáveis pelas merendas das crianças tiverem cuidados e 

seguirem alguns conselhos que são fundamentais, conseguirão que as crianças tenham hábitos 

alimentares saudáveis, pois é de pequenino que as crianças começam a aprender. 

“ (…) A escola tem um papel fundamental no incentivo ao hábito alimentar 

adequado da criança e adolescente, dando exemplo do que deve ser uma 

alimentação saudável e conscientizando a respeito do importante papel que 

a alimentação desempenha em nossas vidas promovendo saúde e prevenindo 

doenças (…) (Campos, 2009) ”. 

Não só a família mas também a escola e o jardim-de-infância têm um papel muito 

importante nas merendas das crianças, pois é o local onde as mesmas passam mais tempo 

durante o dia e por isso devem ter especial atenção nos alimentos que tem à disposição para as 

crianças realizarem as suas refeições.  

Os professores/educadores e os responsáveis pelas instituições devem promover varias 

atividades que incentivem os alunos a alimentarem-se bem, para assim crescerem fortes e 

saudáveis. Um dos fatores que pode ajudar a implementar esses hábitos é a relação de 

afetividade que existe entre o professor/educador e o aluno “ (…) que é fundamental para o 

êxito do projeto de educação nutricional (…) para a mudança e melhorias dos hábitos 

alimentares (…) auxiliando a refletir sobre saúde e qualidade de vida (Campos, 2009) ”. 

Para isso acontecer devem utilizar a sua criatividade para criarem diversas atividades, 

tais como “ (…) promover teatros, músicas, degustação, trabalhos de pesquisa, horta escola, 

(…) é possível fazer uma série de atividades para que os educandos conheçam melhor cada 

alimento, sua função e importância na sua formação total como ser humano. (…) (Campos, 

2009) ”. Podem ser criadas receitas nutritivas e variadas, para que se possa reduzir a 

quantidade de gordura, de açúcar e sal que são muito consumidos hoje em dia na alimentação 

diária. 

Pois segundo Andrade (1995, p:25) “ (…) o professor, esforçar-se-á para conduzir os 

seus alunos para a autonomia, encorajando-as a explorar as suas próprias atitudes e opiniões, a 

clarificar os seus valores e os dos outros, a analisar as diversas etapas do processo de tomada 

de decisão). 

 A cantina e do bar escolar são os espaços onde as crianças realizam as suas refeições, 

por isso, as mesmas devem: 

 “ (…) oferecer uma alimentação diversificada como, sanduíches natural 

com verduras e hortaliças, sucos de fruta ao invés de refrigerantes, a própria 
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fruta, iogurte natural, cereais, estabelecer horários, favorecer alimentos em 

temperaturas adequadas e higienizados e proporcionar um local tranquilo, 

organizado, limpo e agradável (…) (Campos, 2009) ”. 

Por fim, a alimentação de todos os indivíduos em especial atenção na das crianças deve 

obedecer a algumas preocupações tanto na saúde como na atividade física“ (…) que deve 

fazer parte do dia-a-dia, proporcionando à criança oportunidades para que tenha um 

desenvolvimento adequado (…) (Campos, 2009) ”.  

Deve-se ainda, estar atento e a observar a qualidade e a quantidade dos alimentos nas 

refeições e na forma como são conjugados de acordo com a sua adequação nutricional. Caso 

isto não aconteça, correm o risco de sofrer de algumas doenças tais como: aumento de peso, 

deficiências de vitaminas e minerais, podendo ainda provocar um crescimento inadequado 

para a idade e fraco desempenho escolar que podem prejudicar a sua qualidade de vida.  

Cabe então ao educador e professor, orientar a criança para que esta adquira hábitos e 

comportamentos alimentares saudáveis. 

Por isso, “O correto é propor uma alimentação atrativa e variada para que tenha a 

oportunidade de experimentar os mais diferenciados alimentos, desde que estes forneçam os 

nutrientes necessários para um bom desenvolvimento físico e intelectual (Campos, 2009) ”. 
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1.2.1 - RODA DOS ALIMENTOS 
 

Segundo a APN (2013, p:), a roda dos alimentos é considerada “ (…) é uma ferramenta 

de educação alimentar largamente reconhecido pela população portuguesa (…) ”. 

Para que os adultos e profissionais saibam como devem adequar a alimentação das suas 

crianças, devem para isso ter conhecimentos sobre a roda dos alimentos, onde se pode 

encontrar todos os alimentos nas porções adequadas que devem ser ingeridas diariamente 

pelas crianças. 

“A Roda dos Alimentos Portuguesa foi criada já em 1977 para a Campanha 

de Educação Alimentar “Saber comer é saber viver”. A evolução dos 

conhecimentos científicos e as diversas alterações na situação alimentar 

portuguesa conduziram à necessidade da sua reestruturação ” (A nova roda 

dos alimentos). 

“ (…) Assim, em 2003, ao abrigo do programa Saúde XXI, um projeto 

desenvolvido por protocolo entre a FCNAUP e o Instituto do Consumidor, 

lança a Nova Roda dos Alimentos, agora sob o lema “Coma bem, Viva 

melhor” (APN, 2013). 

A roda dos alimentos é considerada um bom guia alimentar para se fazerem as escolhas 

diárias dos alimentos. É representada em forma de círculo, que se divide em vários setores 

diferentes de diversos tamanhos onde se agrupam os alimentos com propriedades nutricionais 

semelhantes. A sua forma e facilmente associada a um prato, pois é um objeto muito utilizado 

às refeições. A nova roda dos alimentos é constituída por sete grupos de alimentos com 

diferentes tamanhos que indica a porção de peso que deve estar presente na alimentação 

diária: cereais e derivados, tubérculos – 28%; hortícolas – 23%; fruta – 20%; lacticínios – 

18%; carnes, pescado e ovos – 5%; leguminosas – 4%; gorduras e óleos – 2%. 

Ao centro da roda dos alimentos, está presente a água, que não possui um grupo 

próprio, pois esta presente em todos os grupos de alimentos devido a fazer parte da sua 

constituição. Como é um bem imprescindível à vida, é necessário que se beba diariamente, 

em média entre 1,5 e 3 litros por dia. Por isso, as crianças devem ser incentivadas a beber 

água desde pequeninas.  

Por fim, em relação aos grupos, cada um apresenta funções e características nutricionais 

específicas, que devem estar presentes na alimentação diária, não devendo ser substituídos 

entre si, porque nenhum alimento é substituído por outro. 
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1.2.2 - PAPEL DA ESCOLA NOS HÁBITOS ALIMENTARES DAS 

CRIANÇAS 
 

Para que as crianças consigam estabelecer hábitos alimentares saudáveis durante a sua 

vida, é necessário ter a ajuda do seu meio familiar e também das instituições que as 

acompanham no seu crescimento durante a sua vida académica.  

É o papel da escola “ (…) educar para [se] comer bem [e] de uma forma saudável (…) 

(Loureiro, 2004, p:45), pois é na escola que as crianças passam mais tempo durante o dia. 

Segundo a APN (2013, p:28) “ (…) a educação alimentar tem que ser constante, não só ao 

nível do ensinamentos teóricos que possam [ser] transmitidos, mas também ao nível do 

ambiente em si que deve ser saudável, (…) [no que diz respeito] à disponibilidade alimentar 

(…)”. 

Deve existir uma alimentação variada, para assim, se poder satisfazer todas as 

necessidades que o organismo precisa em relação aos nutrientes, mas não existir um excesso 

de substâncias que são um risco para a saúde que estão presentes em alguns alimentos que 

fazem parte da alimentação das crianças. 

“ Escolher uma alimentação saudável não depende apenas do acesso a uma 

informação nutricional adequada. A seleção de alimentos tem a ver com as 

preferências desenvolvidas relacionadas com o prazer associado ao sabor 

dos alimentos, as atitudes aprendidas desde muito cedo na família, e a 

outros fatores psicológicos e sociais (Campos, 2009) ”. 

 As crianças não escolhem os alimentos que consomem no seu dia-a-dia de livre e 

espontânea vontade, mas sim, através de informação nutricional que lhes é transmitida pelos 

seus pais e pelas instituições por intermédio dos seus professores/educadores. Através dessas 

informações as crianças começam a desenvolver algumas preferências pelo sabor de alguns 

alimentos e começam a criam hábitos alimentares.  

Existem também outos fatores que influenciam a aprendizagem dos seus hábitos 

alimentares, esses fatores são os psicológicos e os sociais, pois através da visualização da 

alimentação que as outras pessoas processam as crianças visualizam e memorizam na 

memória para futuramente fazerem o mesmo.  

“ Um dos problemas (…) [sobre a alimentação das crianças] começa no 

lanche escolar, hoje muitas cantinas escolares ainda não oferecem opções 

para o lanche adequado, oferecendo apenas sanduíches, salgados, 
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refrigerantes, biscoitos industrializados, guloseimas no geral, (…) (Campos, 

2009) ”. 

Para que as crianças consigam estabelecer no seu dia-a-dia hábitos alimentares corretos 

e saudáveis, é necessário que todo o seu meio envolvente ajude nesse sentido. A escola como 

sendo o lugar onde as crianças passam mais tempo, deveria proporcionar aos alunos 

lanches/merendas saudáveis com alimentos de alta qualidade. Nas cantinas das escolas 

deveriam estar presentes quase todos os grupos da roda dos alimentos, para que assim, os 

alunos conseguissem diversificar a sua alimentação o mais possível de forma saudável e 

equilibrada de acordo com as suas necessidades.  

Mas na realidade o que acontece é que hoje em dia nas cantinas escolares não existem 

profissionais com conhecimentos necessários para uma seleção adequada dos alimentos, mas 

sim profissionais que nada tem a ver com essa matéria e que depois se nota nas opções que as 

crianças têm para realizarem as suas merendas durante o seu dia.  

Para além das instituições, os profissionais que nela exercem a sua profissão também 

têm uma participação importante neste assunto, segundo Abreu & Masetto (1990, p:115) “ é o 

modo de agir do professor em sala de aula, (…) que colabora para uma adequada 

aprendizagem dos alunos (…)”. 

Também segundo Campos (2009), a participação do professor é muito importante: “ 

(…) pois existe entre o professor e aluno uma relação de afetividade, o que é fundamental 

para o êxito do projeto de educação nutricional (…) para as mudanças e melhorias dos hábitos 

alimentares, (…) auxiliando a refletir sobre saúde e qualidade de vida ”.  

Os professores devem estar atentos aos sinais que as crianças transmitem no seu dia-a-

dia. Entre aluno e professor existe uma ligação que muitas das vezes da para se perceber se as 

crianças estão a ser bem alimentadas e se os hábitos alimentares estão corretos, pois isso 

reflete-se no seu desempenho escolar. Caso o professor note que existe alguma coisa que não 

esta a correr da melhor maneira, deve prestar ajuda de maneira a que o aluno entenda o erro 

que esta a cometer e comece a mudar e a refletir sobre a sua saúde e a sua qualidade de vida e 

influência de algum modo o seu futuro.  

Deste modo a escola tem um papel muito importante, podendo ser quem deteta mais 

rapidamente erros que podem ser alterados atempadamente, pois é na escola que as crianças 

passam mais tempo e fazem a maioria das suas refeições diárias. 

 “ A escola tem um papel fundamental no incentivo ao hábito alimentar 

adequado da criança e adolescente, dando exemplo do que deve ser um a 
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alimentação saudável e consciente a respeito do importante papel que a 

alimentação desempenha em nossas vidas promovendo saúde e prevenindo 

doenças (Campos, 2009) ”. 
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1.2.3 - FATORES QUE DETERMINAM A ESCOLHA ALIMENTAR 

 

“ (…) A alimentação é primeiramente influenciada pelos produtos que se 

podem obter do meio ambiente. Os alimentos à disposição dos povos 

dependem então de fatores físicos, económicos e políticos que se conjugam 

com fatores culturais, religiosos, sociais e psicológicos, para determinar a 

aceitação e escolha alimentar (…) (Almeida & Afonso,1997, p:22).” 

O primeiro fator que influencia muito a escolha dos alimentos é a disponibilidade da sua 

existência para que as pessoas os possam consumir. Dentro deste fator existem outros fatores 

que impossibilitam muitas das vezes a sua disponibilidade para consumo tais como: “ (…) a 

utilização de solo para cultivo, a água para rega, o clima e o controlo de pragas (…) (Almeida 

& Afonso,1997, p:22).”  

Cada vez mais, hoje em dia, pode-se consumir qualquer alimento em qualquer altura do 

ano, pois “ (…) a sazonalidade que impunha que certos alimentos só fossem consumidos na 

sua «época» deixou de exercer efeitos tão marcados no consumo alimentar [porque existem] 

melhores condições de produção, conservação e facilidade de transporte (…) (Almeida & 

Afonso,1997, p:23).” 

Em relação aos fatores económicos e políticos dizem respeito a que famílias com “(…) 

menores rendimentos , a escolha alimentar está mais sujeita a pressões  como as flutuações de 

preços e despesas menos flexíveis, [assim], as famílias [terão] de recorrer à alimentação para 

equilibrar o orçamento, diminuindo as compras, aproveitando promoções, procurando 

alternativas mais baratas e diminuindo também os desperdícios alimentares (…)(Almeida & 

Afonso,1997, p:23).” Os fatores políticos com “(…) influência na escolha alimentar 

destacam-se o estabelecimento de politicas agrícolas, de pescas e de trocas comerciais 

(…)(Almeida & Afonso,1997, p:25).” 

Os fatores culturais dizem respeito a que “ (…) cada grupo cultural transmite as suas 

práticas alimentares através de ensinamentos dos mais jovens, (…) transmitindo as práticas à 

geração seguinte. A cultura de uma sociedade tende a ser semelhante em muitos aspetos, de 

geração para geração. Esta continuidade é mantida pelo processo de enculturação, (…) da 

qual a geração mais velha convida, induz e compele a mais nova a adoptar os modos 

tradicionais de pensar e agir (…) (Almeida & Afonso,1997, p:26).” Pode-se dizer então, que 

os hábitos alimentares são resistentes à mudança estando ela em mudança constante. 
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Em relação ao fator religioso, cada religião “ (…) tem os seus rituais e cerimónias 

próprias, as suas crenças, a sua interpretação da vida e do universo. A alimentação está 

intimamente associada a crenças e práticas religiosas, sob a forma de regras, restrições ou 

proibições (…) (Almeida & Afonso,1997, p:27).”  

Quando se fala em restrições alimentares religiosas, está-se a falar maioritariamente na 

“ (…) carne e provavelmente as mais conhecidas são as de porco, pelas religiões judaicas e 

muçulmana e de vaca, por sikhs e hindus, [que estão] consagradas nas escrituras [e que] são 

decretadas pelos líderes religiosos (…) (Almeida & Afonso,1997, p:27.”   

Por fim e em relação aos fatores sociais e psicológicos diz respeito a que “ (…) todo o 

envolvimento social e cultural do individuo influencia o seu comportamento alimentar mas o 

papel da unidade familiar é fundamental na transmissão e desenvolvimento dos hábitos 

alimentares, principalmente durante a infância e adolescência (…) (Almeida & Afonso,1997, 

p:29). Pode-se dizer também que “ (…) todos estes factores, que afetam a disponibilidade e 

aceitação dos alimentos, determinam a escolha alimentar individual, que é também 

influenciada pelo gosto, textura e aroma dos diferentes alimentos (Almeida & Afonso,1997, 

p:30).” 
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2- ATIVIDADES IMPLEMENTADAS 
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2.1 - ATIVIDADES IMPLEMENTADAS NO PRÉ-ESCOLAR 
 

Durante o mestrado que está dividido em duas valências, a Educação Pré-Escolar (EPE) 

e o ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB), pode-se observar durante as idas às 

instituições, várias experiências. O estágio começou em EPE e só depois no 1º CEB. Em cada 

uma das experiências aprendera-se coisas diferentes devido aos níveis de idade das crianças 

serem diferentes. 

Segundo o ME pode-se dizer que só a partir de 1997 é que a EPE foi considerada 

através de documentos legais “ (…) a primeira etapa da educação básica no processo de 

educação ao longo da vida (…) ” (Lei nº 5/97, de 10 de fevereiro).  

Só a partir desse ano (1997), é que foram publicadas as Orientações Curriculares para a 

EPE (OCEPE) e também foram aprovadas pelo Despacho n.º 5220/97 (Diário da República, 

2.ª Série de 4 de Agosto), surgindo da: “ (…) necessidade de se encontrar uma referência 

comum para toda a educação de infância” (Serra, 2004: 68). As OCEPE “ (…) constituem um 

conjunto de princípios para apoiar o educador nas decisões sobre a sua prática, ou seja, para 

conduzir o processo educativo a desenvolver com as crianças (…) ” (ME, 1997: 13). 

Pode-se dizer também que as OCEPE, de um modo geral, vêm estabelece princípios 

gerais para que o Educador, destaque o observar, o planear, o agir, o avaliar, o comunicar e o 

articular. Para consolidar as OCEPE foram definidas, pelo ME, as Metas de Aprendizagem 

para a EPE (MAEPE), pois achou-se necessário estipular as aprendizagens que as crianças 

deveriam ter realizado antes de entrarem para o 1.º CEB.  

Por isso, as MAEPE estão divididas em três áreas de conteúdo, tais como: Área de 

Formação Pessoal e Social, a Área de Expressão e Comunicação e a Área de Conhecimento 

do Mundo “ (…) que constituem as referências gerais a considerar no planeamento e 

avaliação das situações e oportunidades de aprendizagem. (…) ” pois “ (…) consideram-se 

como âmbitos de saber, com uma estrutura própria e com pertinência sociocultural, que 

incluem diferentes tipos de aprendizagens, não apenas conhecimentos, mas também atitudes e 

saber fazer” (ME, 1997: 14 e 47) correspondentes às apresentadas nas OCEPE. Mas existe 

uma particularidade em relação à da Área de Expressão e Comunicação, pois sub divide-se 

em três domínios, tais como: o Domínio das Expressões, o Domínio da Linguagem e 

Abordagem à Escrita e o Domínio da Matemática, não esquecendo que se deve estabelecer 

sempre uma interligação entre as aprendizagens. Cada uma destas áreas são âmbitos de saber, 
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com uma estrutura própria, que incluem diferentes tipos de aprendizagem, não só os 

conhecimentos, mas também atitudes e o saber-fazer.  

Um dos fatores importantes da EPE é familiarizar a criança num contexto culturalmente 

rico e estimulante que desperte a sua curiosidade e o desejo de saber e aprender, com o apoio 

de diversos instrumentos que lhe serão úteis para continuar a aprender ao longo da vida.  

Para o desenvolvimento das crianças ser correto e no tempo certo, as áreas de conteúdo 

e os domínios são muito importantes, pois cada uma tem uma função específica e que juntos 

formam um conjunto de aprendizagens. Para que isto aconteça, os educadores devem partir 

daquilo que as crianças já sabem e propor atividades que lhes permitam progredir, a partir do 

nível em que se encontram, por isso é que é importante existir interligação umas com as 

outras. 

Como foi referido anteriormente, a prática de ensino supervisionada em Pré-escolar foi 

o primeiro a ser realizado, numa instituição particular de solidariedade social - IPSS, sem fins 

lucrativos, com particular atenção, no apoio ao desenvolvimento das crianças, jovens, 

deficientes e à família, tendo como finalidade o dever moral de solidariedade e justiça, bem 

como a prevenção e reparação de situações de carência, de disfunção e marginalidade social, à 

promoção e proteção da saúde e ao desenvolvimento das comunidades, de integração e da 

promoção pessoal.  

Esta instituição, também é considerada uma Unidade de Desenvolvimento Integrado 

(UDI), onde são asseguradas as diferentes valências, desde a creche até ao 1º Ciclo do Ensino 

Básico. As diferentes valências que podemos encontrar nesta instituição, levam-nos a 

perceber que a instituição se preocupa em conseguir estabelecer a igualdade entre as 

diferentes faixas etárias que aí se encontram, desde Creche, o Pré-Escolar, o 1º Ciclo do 

Ensino Básico e o Centro de Atividades Ocupacionais – CAO. 

Nesta instituição, houve oportunidade de estagiar a meio do ano letivo, mas as minhas 

responsabilizações foram realizadas quase no final do ano letivo. O grupo de crianças tinha 

entre os 4 e os 5 anos de idade e era constituído por 23 elementos, 12 meninas e 11 meninos. 

Todas estas crianças residiam no concelho Vila Real. 

Este grupo de um modo geral era bem disposto, comunicativo, energético, alegre e 

participativo. Era um grupo que assimilava bem as informações transmitidas, que se refletia 

na linguagem que utilizavam no seu dia-a-dia. Também manifestavam bastante interesse e 

entusiasmo nas atividades que se realizavam diariamente.  
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Para o efeito e como as crianças tinham a entre 4 e 5 anos, o assunto foi abordado de 

uma forma lúdica e simples para que assim conseguissem atingir os objetivos propostos para 

as atividades (ver planificações). As mesmas eram simples e muito atrativas, pois durante a 

realização, as crianças estavam empenhadas, atentas e muito participativas.  

Quando se pensou nas atividades que se iriam realizar com as crianças, tentou-se que 

fossem o mais diversificadas possível, tanto a nível das atividades em si como nos recursos 

utilizados, para tornar as mesmas mais apelativas aquando da sua execução e para que as 

crianças aprendessem o que era proposto. 

A nível de recursos/atividades/estratégias os utilizados foram: cartazes; um vídeo; uma 

música; desenhos; fruta; uma aula de ginástica; adivinhas; histórias; uma horta e também uma 

dramatização. Todos estes recursos são importantes para o desenvolvimento de uma criança 

na sua infância, pois por exemplo, ouvir contar histórias ajuda as crianças a interiorizar várias 

personagens, situações, problemas e soluções, que lhes proporciona um enorme 

enriquecimento pessoal, que posteriormente contribuirá para a formação de estruturas mentais 

que lhes permitirão compreender melhor e mais rapidamente as histórias escritas e também os 

acontecimentos do seu dia-a-dia.  

Mas todos os outros recursos ajudam uma criança a crescer, com a realidade de que sem 

esforço não se consegue nada na vida, por isso é que são vários os recursos disponíveis para 

terem sucesso nas suas aprendizagens. A escolha das atividades tem de ser feita de uma forma 

criativa e variada como uma alimentação saudável deve ser.  

Por isso, o diálogo foi a primeira coisa a ser feita com as crianças sobre os alimentos, 

para se tentar perceber o que eles sabiam e não sabiam sobre o tema, para assim, se abordar 

com eles melhor os assuntos que não sabiam tão bem. De seguida realizaram-se com os 

alunos dois cartazes: um com alimentos saudáveis e outro com alimentos não saudáveis, com 

esta atividade pretendeu-se que as crianças soubessem distingui-los e coloca-los no cartaz 

correto (Figura1). 
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De seguida, leu-se e explorou-se uma história cujo título era “O João ficou doente”, 

para que as crianças desenvolvessem a sua imaginação, o seu sentido de orientação quanto ao 

tempo e ao espaço e para perceberem que a alimentação é importante para não ficarmos 

doentes (Figura 2).  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                  

 

Figura 1 Cartaz de alimentos saudáveis e não saudáveis 

Figura 2: História O João ficou doente 
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Construiu-se também com os alunos uma roda dos alimentos, para ficarem a saber por 

quantos grupos é composta, quais os alimentos que constituem cada grupo, o seu tamanho e a 

diferença de cada grupo (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Para finalizar e terminar de uma fora mais divertida, optou-se por ensinar aos alunos 

uma canção sobre os alimentos, que explicava de uma forma lúdica os alimentos e os 

benefícios que se conseguiam ter se realizassem uma alimentação saudável diariamente 

(Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Cartaz da roda dos alimentos 

Figura 4: Canção dos alimentos 
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Mas as atividades não ficaram por aqui, também se realizou com as crianças outras 

atividades relacionadas com o tema. Depois de saberem a música realizou-se um pequeno 

desfile, dentro da sala de aula. As crianças em fila indiana começavam a cantar a música dos 

alimentos e cada uma tinham um cartaz com um alimento que era falado na canção. Quando 

esse alimento era cantado pelas crianças, a criança que o tinha desfilava pela sala. Para ficar 

registado, realizou-se um vídeo. 

Outra atividade foi a visualização de um vídeo, que falava dos grupos que constituem a 

roda dos alimentos de uma forma mais lúdica, para assim poderem consolidar os 

conhecimentos já adquiridos anteriormente (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como é importante ouvir histórias resolveu-se ler e explorar novamente outra história 

intitulada como “A horta do senhor lobo”, que para além de falar sobre a alimentação, 

também falava sobre alguns valores, tais como: a amizade, a entreajuda entre outros, que são 

importantes para a formação das crianças (Figura 6). 

 

 

          

 

 

 

Figura 5: Vídeo Nutriamigos 

Figura 6: História A horta do Sr. Lobo 
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Como a fruta é importante para se ter uma alimentação saudável e equilibrada, e 

muitas das vezes os pais não sabem o que fazer para que as suas crianças ingiram mais fruta 

no seu dia-a-dia, optou-se então por se realizar na sala de aula uma espetada de fruta. Foram 

as crianças que a confecionaram, mas sempre com a ajuda da educadora das auxiliares e da 

estagiária. As crianças gostaram muito pois, de uma forma divertida e muito chamativa, por 

ser colorida, as crianças comeram diversos tipos de fruta (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para se descobrir se as crianças conheciam e sabiam distinguir alguns alimentos 

resolveu-se ler algumas adivinhas e rimas para ver os conseguiam identificar através de 

algumas características que os distinguem (Figura 8).   

   

 

Figura 7: Espetada de fruta 
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Outra atividade que se realizou e que surgiu durante as responsabilizações e da conversa 

com a educadora, foi a criação de uma horta com alguns legumes, pois muitas das crianças 

não podem ter em casa por via de morarem num apartamento. Esta atividade correu muito 

bem, foi realizada no exterior da sala e as crianças gostaram bastante, pois praticamente foram 

elas que criaram a horta, desde encher os garrafões com terra, a colocar as sementes e plantas 

e por fim a regar (Figura 9).    

 

 

 

 

 

Figura 8: Registo das adivinhas 

Figura 9: Horta 
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A última atividade que foi realizada e também estava relacionada com o tema 

alimentação saudável, foi uma aula de ginástica.  

A aula de ginástica realizou-se no ginásio e estava dividida em três fases, o 

aquecimento, a atividade física e por fim o relaxamento. A atividade física consistia na 

realização de alguns jogos lúdicos mas acima de tudo ajudavam a desenvolver a agilidade, a 

concentração, a coordenação entre outros, pois para que as crianças tenham uma vida 

saudável e equilibrada, não basta só uma alimentação saudável, é necessário praticar um 

pouco de exercício físico, para assim conseguem ter uma boa qualidade de vida (Figura 10).  

                                        

                                                  

 

Com a realização destas atividades pretendeu-se que as crianças desenvolvessem 

algumas competências que as ajudassem a crescer e a tornarem-se crianças responsáveis. 

Algumas das competências que as crianças teriam de desenvolver eram as seguintes: a sua 

criatividade; a sua concentração; a sua organização; a sua imaginação; a sua motricidade fina 

e o saber escutar. 

A avaliação que foi utilizada para avaliar as crianças foi a avaliação essencialmente 

formativa, pois é um processo continuo e de interpretação de resultados que apresenta tanto a 

nível das capacidades como das dificuldades, de modo a que as consigam ultrapassar e não as 

acumulem, mas também foi através do feedback que recebia da educadora e das crianças. A 

mesma foi feita com base nos registos escritos e da comunicação. Esses registos eram 

realizados na sala de aula pelas próprias crianças no decorrer das atividades implementadas.  

 

Figura 10: Aula de ginástica 
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2.2 – PLANIFICAÇÕES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
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1º PLANIFICAÇÃO: 

Planificação – 28 a 30 de Abril de 2014 

Sala dos 4 anos 

Instituição:  

Educadora cooperante:  

Aluna Estagiária: Márcia Azevedo, nº40924 

 

Áreas de 

Conteúdo 

Objetivos 

Atividades Estratégias Recursos Avaliação 

Gerais Específicos 

 

 

 

Área de 

formação 

Pessoal e 

Social 

 

 

 

 

 

- Desenvolver 

as relações 

interpessoais. 

 

 

 

Ser capaz de: 

 - Escutar; 

 - Esperar pela 

sua vez de falar; 

 - Respeitar os 

outros. 

 - De estar em 

silêncio; 

 

 

 

 Dialogo com os 

alunos sobre 

alimentação  

Saudável; 

 

 

 

 

Nesta atividade 

pretendo falar um 

pouco com os alunos 

sobre a alimentação 

saudável de modo a 

que as mesmas 

retenham a 

informação mais 

importante do tema. 

 

 Humanos: 

 

Crianças 

Educadora 

Cooperante 

Aluna 

Estagiária 

Auxiliares 

 

 Observação 

Direta: 
 

- Da adesão à 

atividade; 

- Da capacidade 

de análise; 

-Das atitudes, 

respeito, 



40 

 

 

Área da 

expressão e 

comunicação 

 

 - Domínio 

da Linguagem 

oral  

 

 

 

 

 

 

 

Área do 

conhecimento 

do Mundo 

 

 

 

 

 - Desenvolver 

a capacidade de 

comunicação 

através da 

linguagem oral; 

 

 

 

 

 

 - Desenvolver 

e estimular a 

criança a 

- Organizar o 

discurso oral para 

expressar o 

pensamento; 

 - Utilizar 

adequadamente 

frases simples de 

tipos diversos: 

afirmativa, 

negativa 

interrogativa, 

exclamativa; 

 - Construir frases 

corretas; 

 - Usar 

vocabulário rico e 

diversificado. 

 - Mobilizar 

saberes- fazer na 

defesa da sua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cooperação e 

pontualidade; 

 

 Avaliação 

Formativa: 

- Observação 

não 

instrumentadas 

(Dialogo com 

os alunos); 

- Participação e 

empenho dos 

alunos. 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

Área de 

formação 

Pessoal e 

Social 

 

 

 

 

 

Área da 

expressão e 

conhecer e a estar 

desperta para o 

mundo que a 

rodeia; 

 

 

 

- Desenvolver 

as relações 

interpessoais. 

 

 

 

 

 

 - Desenvolver 

a motricidade 

saúde e da sua 

higiene; 

 - Adotar 

comportamentos 

de prevenção do 

risco. 

Ser capaz de: 

 - Escutar; 

 - Esperar pela 

sua vez de falar; 

 - Respeitar os 

outros. 

 - De estar em 

silêncio; 

 - Estar 

concentrado. 

 

- Ser capaz de 

manipular 

 

 

 

 

 

 

 Realização de 

um cartaz com 

alimentos 

saudáveis e 

não saudáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesta atividade 

pretendo 

desenvolver com 

os alunos a 

motricidade fina e 

acima de tudo que 

saibam quais são 

os alimentos 

saudáveis e os 

alimentos não 

saudáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 Humanos: 

Crianças; 

Aluna 

estagiária; 

Educadora 

cooperante; 

Auxiliar; 

 

 Materiais: 

Cartolinas; 

Tesouras; 

Publicidades 

dos 

hipermercados; 

 

 

 

 

 

 

 Observação 

Direta: 
 

- Da adesão à 

atividade; 

- Da capacidade 

de análise; 

-Das atitudes, 

respeito, 

cooperação e 

pontualidade; 

 

 Avaliação 

Formativa: 

- Observação não 
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comunicação 

 - Domínio da 

expressão 

motora. 

 

 

 

Área de 

formação 

Pessoal e 

Social 

 

 

 

 

Área da 

Expressão e 

Comunicação 

fina; 

 

 

 

 

 

 

 - Desenvolver 

as relações 

interpessoais. 

 

 

 

 

 - Desenvolver 

a imaginação; 

 

corretamente a 

tesoura; 

 

 

 

Ser capaz de: 

 - Escutar; 

 - Esperar pela 

sua vez de falar; 

 - Respeitar os 

outros. 

 - De estar em 

silêncio; 

 - Estar 

concentrado. 

 

 - Imaginar a 

história; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 História “O 

João ficou 

doente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Com a leitura 

desta história o 

meu principal 

objetivo é 

sensibilizar as 

crianças para os 

riscos que correm 

se não se 

alimentarem como 

deve ser. 

Cola; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Humanos: 

Crianças; 

Aluna 

estagiária; 

Educadora 

cooperante; 

Auxiliar; 

 

instrumentadas 

(Dialogo com os 

alunos); 

- Participação e 

empenho dos 

alunos. 

 

 Observação 

Direta: 
 

- Da adesão à 

atividade; 

- Da capacidade 

de análise; 

-Das atitudes, 

respeito, 

cooperação e 

pontualidade; 

 

 Avaliação 

Formativa: 

- Observação 

não 
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- Domínio da 

Expressão 

Dramática; 

 

 - Domínio da 

Linguagem. 

 

 

 

 

Área de 

formação 

Pessoal e 

Social 

 

 

 

 

 - Desenvolver a 

Linguagem; 

 - Desenvolver a 

memória. 

 

 

 

 

 

- Desenvolver 

as relações 

interpessoais. 

 

 

 

 

 

 - Recontar a 

história; 

 

 - Articular 

corretamente as 

palavras. 

 

 

Ser capaz de: 

 - Escutar; 

 - Esperar pela 

sua vez de falar; 

 - Respeitar os 

outros. 

 - De estar em 

silêncio; 

 - Estar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construção da 

roda dos 

alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vou levar uma 

cartolina já com a 

roda dos alimentos 

desenhados e os 

meninos vão 

recordar alimentos 

e vão colocar os 

 Materiais: 

Livro; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Humanos: 

Crianças; 

Aluna 

estagiária; 

Educadora 

cooperante; 

instrumentadas 

(Dialogo com 

os alunos); 

- Participação e 

empenho dos 

alunos. 

 

 

 

 

 Observação 

Direta: 
 

- Da adesão à 

atividade; 

- Da capacidade 

de análise; 

-Das atitudes, 

respeito, 

cooperação e 

pontualidade; 
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Área do 

Conhecimento 

do Mundo 

 

 

 

 

 

 

Área de 

formação 

Pessoal e 

Social 

 

 

 

- Desenvolver 

e estimular a 

criança a 

conhecer e a estar 

desperta para o 

mundo que a 

rodeia; 

 

 

 

 

- Desenvolver 

as relações 

interpessoais. 

 

 

 

concentrado. 

 - Sensibilizar 

para a 

importância de 

uma alimentação 

racional e 

equilibrada. 

 

 

 

Ser capaz de: 

 - Escutar; 

 - Esperar pela 

sua vez de falar; 

 - Respeitar os 

outros. 

 - De estar em 

silêncio; 

 - Estar 

concentrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cantar uma 

canção sobre a 

alimentação; 

recortes no espaço 

correto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vou levar uma 

canção e vou 

ensina-la aos 

meninos para os 

sensibilizar em 

relação à 

alimentação. 

Auxiliar; 

 Materiais: 

Cartolina; 

Tesouras; 

Cola; 

Lápis; 

Marcadores. 

 

 

 

 

 Humanos: 

Crianças; 

Aluna 

estagiária; 

Educadora 

cooperante; 

 Avaliação 

Formativa: 

- Observação não 

instrumentadas 

(Dialogo com os 

alunos); 

- Participação e 

empenho dos 

alunos. 

 

 Observação 

Direta: 
 

- Da adesão à 

atividade; 

- Da capacidade 

de análise; 

-Das atitudes, 

respeito, 

cooperação e 

pontualidade; 

 



45 

 

 

 

 

 

 

 

Área de 

Expressão e 

Comunicação 

 

-Domínio da 

Expressão 

Musical 

 

 

 

 - Desenvolver 

o sentido rítmico; 

 

- Desenvolver 

a sensibilidade 

acústica. 

 

  - Perceber o 

significado da 

letra; 

 

 - Reproduzir 

melodias; 

 

 

- Escutar, 

identificar e 

reproduzir sons e 

ruídos 

 

 

 

 

  

Auxiliar; 

 Materiais: 

Cartolina; 

Tesouras; 

Cola; 

Lápis; 

Marcadores. 

 

 Avaliação 

Formativa: 

- Observação não 

instrumentadas 

(Dialogo com os 

alunos); 

- Participação e 

empenho dos 

alunos. 
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2º PLANIFICAÇÃO: 

Planificação – 28 a 30 de Abril de 2014 

Sala dos 4 anos 

Instituição:  

Educadora cooperante:  

Aluna Estagiária: Márcia Azevedo, nº40924 

 

Áreas de 

Conteúdo 

Objetivos 

Atividades Estratégias Recursos Avaliação 

Gerais Específicos 

 

Área de 

formação 

Pessoal e 

Social 

 

 

 

 

 

- Desenvolver 

as relações 

interpessoais. 

 

 

 

 

Ser capaz de: 

 - Escutar; 

 - Esperar pela 

sua vez de falar; 

 - Respeitar os 

outros. 

 - De estar em 

silêncio; 

 

 

 

 Dialogo com os 

alunos sobre 

alimentação  

Saudável; 

 

 

 

 

Nesta atividade 

pretendo falar um 

pouco com os 

alunos sobre a 

alimentação 

saudável de modo a 

que as mesmas 

retenham a 

informação mais 

importante do tema. 

 

 Humanos: 

 

Crianças 

Educadora 

Cooperante 

Aluna Estagiária 

Auxiliares 

 

 

 

 Observação 

Direta: 
 

- Da adesão à 

atividade; 

- Da 

capacidade de 

análise; 

-Das atitudes, 

respeito, 

cooperação e 

pontualidade; 
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Área da 

expressão e 

comunicação 

 

 - Domínio da 

Linguagem 

oral  

 

 

 

 

 

 

 

Área do 

conhecimento 

do Mundo 

 

 - Desenvolver a 

capacidade de 

comunicação 

através da 

linguagem oral; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Desenvolver e 

estimular a 

criança a 

- Organizar o 

discurso oral para 

expressar o 

pensamento; 

 - Utilizar 

adequadamente 

frases simples de 

tipos diversos: 

afirmativa, negativa 

interrogativa, 

exclamativa; 

 - Construir 

frases corretas; 

 - Usar 

vocabulário rico e 

diversificado. 

  

 - Adotar 

comportamentos de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avaliação 

Formativa: 

- Observação não 

instrumentadas 

(Dialogo com os 

alunos); 

- Participação e 

empenho dos 

alunos. 
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Área de 

formação 

Pessoal e 

Social 

 

 

Área da 

expressão e 

comunicação 

 - Domínio 

da expressão 

motora. 

 

conhecer e a 

estar desperta 

para o mundo 

que a rodeia; 

 

 

 

- Desenvolver 

as relações 

interpessoais. 

 

 

 

 

 - Desenvolver a 

motricidade fina; 

 

prevenção do risco. 

 

 

 

 

 

Ser capaz de: 

 - Escutar; 

 - Esperar pela sua 

vez de falar; 

 - Respeitar os 

outros. 

 - De estar em 

silêncio; 

 - Estar concentrado. 

 

- Ser capaz de 

manipular 

corretamente a 

tesoura; 

 

 

 

 

 Realização de 

um cartaz com 

alimentos 

saudáveis e não 

saudáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesta atividade 

pretendo 

desenvolver 

com os alunos a 

motricidade fina 

e acima de tudo 

que saibam 

quais são os 

alimentos 

saudáveis e os 

alimentos não 

saudáveis.  

 

 

 

 

 

 

 Humanos: 

Crianças; 

Aluna estagiária; 

Educadora 

cooperante; 

Auxiliar; 

 

 Materiais: 

Cartolinas; 

Tesouras; 

Publicidades dos 

hipermercados; 

Cola; 

 

 

 

 

 

 

 Observação 

Direta: 
 

- Da adesão à 

atividade; 

- Da 

capacidade de 

análise; 

-Das atitudes, 

respeito, 

cooperação e 

pontualidade; 

 

 Avaliação 

Formativa: 

- Observação 

não 

instrumentadas 

(Dialogo com 

os alunos); 
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Área de 

formação 

Pessoal e 

Social 

 

 

 

 

Área da 

Expressão e 

Comunicação 

- Domínio 

da Expressão 

Dramática; 

 - Domínio 

da Linguagem. 

 

 

 - Desenvolver as 

relações 

interpessoais. 

 

 

 

 

 

 - Desenvolver a 

imaginação; 

 

 - Desenvolver 

a Linguagem; 

 - Desenvolver a 

memória. 

Ser capaz de: 

 - Escutar; 

 - Esperar pela sua 

vez de falar; 

 - Respeitar os 

outros. 

 - De estar em 

silêncio; 

 - Estar concentrado. 

 

 

 - Imaginar a 

história; 

  

 - Recontar a 

história; 

 

 - Articular 

corretamente as 

palavras. 

 

Ser capaz de: 

 

 

 

 

 

 

 

 História “O 

João ficou 

doente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Com a leitura 

desta história o 

meu principal 

objetivo é 

sensibilizar as 

crianças para os 

riscos que 

correm se não 

se alimentarem 

como deve ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 Humanos: 

Crianças; 

Aluna estagiária; 

Educadora 

cooperante; 

Auxiliar; 

 

 Materiais: 

Livro; 

 

 

 

 

- Participação e 

empenho dos 

alunos. 

 

 Observação 

Direta: 
 

- Da adesão à 

atividade; 

- Da 

capacidade de 

análise; 

-Das atitudes, 

respeito, 

cooperação e 

pontualidade; 

 Avaliação 

Formativa: 

- Observação não 

instrumentadas 

(Dialogo com os 

alunos); 

- Participação e 

empenho dos 
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Área de 

formação 

Pessoal e 

Social 

 

 

 

Área do 

Conhecimento 

do Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 - Desenvolver as 

relações 

interpessoais. 

 

 

 

- Desenvolver 

e estimular a 

criança a 

conhecer e a 

estar desperta 

para o mundo 

que a rodeia; 

 

 - Escutar; 

 - Esperar pela sua 

vez de falar; 

 - Respeitar os 

outros. 

 - De estar em 

silêncio; 

 - Estar concentrado. 

 

 

 - Distinguir 

normas de higiene 

alimentar; 

 

 - Sensibilizar 

para a importância 

de uma alimentação 

racional e 

equilibrada. 

 

 

 

 

 

 

 Construção da 

roda dos 

alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vou levar uma 

cartolina já com 

a roda dos 

alimentos 

desenhados e os 

meninos vão 

recordar 

alimentos e vão 

colocar os 

recortes no 

espaço correto. 

 

 

 

 Humanos: 

Crianças; 

Aluna estagiária; 

Educadora 

cooperante; 

Auxiliar; 

 

 Materiais: 

Cartolina; 

Tesouras; 

Cola; 

Lápis; 

Marcadores. 

 

 

 

alunos. 

 

 Observação 

Direta: 
 

- Da adesão à 

atividade; 

- Da 

capacidade de 

análise; 

-Das atitudes, 

respeito, 

cooperação e 

pontualidade; 

 Avaliação 

Formativa: 

- Observação 

não 

instrumentadas 

(Dialogo com 

os alunos); 

- Participação e 

empenho dos 

alunos. 
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Área de 

formação 

Pessoal e 

Social 

 

 

 

 

 

Área de 

Expressão e 

Comunicação 

 

-Domínio 

da Expressão 

Musical 

 

- Desenvolver 

as relações 

interpessoais. 

 

 

 

 

 

 - Desenvolver o 

sentido rítmico; 

 

 

- Desenvolver 

a sensibilidade 

acústica. 

Ser capaz de: 

 - Escutar; 

 - Esperar pela sua 

vez de falar; 

 - Respeitar os 

outros. 

 - De estar em 

silêncio; 

 - Estar 

concentrado. 

 

  - Perceber o 

significado da letra; 

 - Reproduzir 

melodias; 

- Escutar, 

identificar e 

reproduzir sons e 

ruídos 

 

 

 

 

 

 

 

 Cantar uma 

canção sobre a 

alimentação; 

 

 

 

 

 

 

 

 Vou levar uma 

canção e vou 

ensina-la aos 

meninos para os 

sensibilizar em 

relação à 

alimentação. 

 

 

 Humanos: 

Crianças; 

Aluna estagiária; 

Educadora 

cooperante; 

Auxiliar; 

 

 Materiais: 

Cartolina; 

Tesouras; 

Cola; 

Lápis; 

Marcadores. 

 

 

 

 

 Observação 

Direta: 
 

- Da adesão à 

atividade; 

- Da 

capacidade de 

análise; 

-Das atitudes, 

respeito, 

cooperação e 

pontualidade; 

 Avaliação 

Formativa: 

- Observação 

não 

instrumentadas 

(Dialogo com 

os alunos); 

- Participação e 

empenho dos 

alunos. 
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3º PLANIFICAÇÃO: 

Planificação – 12 de Maio de 2014 

Sala dos 4 anos 

Instituição:  

Educadora cooperante:  

Aluna Estagiária: Márcia Azevedo, nº40924 

  

Áreas de 

Conteúdo 

Objetivos 

Atividades Estratégias Recursos Avaliação 

Gerais Específicos 

 

 

Área de 

formação 

Pessoal e 

Social 

 

 

 

 

 

- Desenvolver 

as relações 

interpessoais. 

 

 

 

 

Ser capaz de: 

 - Escutar; 

 - Esperar pela sua 

vez de falar; 

 - Respeitar os 

outros. 

 - De estar em 

silêncio; 

- Ser autónomo; 

- Estar 

concentrado; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observação 

Direta: 

- Da adesão à 

atividade; 

- Da 

capacidade de 

análise; 

-Das atitudes, 

respeito, 

cooperação e 

pontualidade; 
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Área de 

Expressão e 

Comunicação 

- Domínio da 

Expressão 

Plástica; 

- Domínio da 

expressão 

motora. 

- Domínio da 

Linguagem oral 

 

 

 

Área de 

Expressão e 

Comunicação 

 

 

- Desenvolver a 

memória; 

 

- Desenvolver a 

motricidade fina; 

 

 

- Desenvolver a 

capacidade de 

comunicação 

através da 

linguagem oral; 

 

- Desenvolver a 

psicomotricidade; 

 

 

- Organizar os 

vários elementos no 

espaço gráfico; 

 

- Dominar várias 

técnicas de 

expressão plástica; 

 

- Manipular 

diversos materiais; 

 

- Organizar o 

discurso oral para 

expressar o 

pensamento; 

 

 

- Construir frases 

corretas; 

- Usar 

vocabulário rico e 

diversificado 

 

 

 Fim-de-semana 

 

 

 

 

 

 

 

 Aula de 

Ginástica 

 

 

 

 

 

 Com a 

realização do 

fim-de-semana 

prendo que os 

alunos 

exercitem a 

memória de 

maneira que se 

lembrem o que 

fizeram no 

fim-de-

semana. 

 

 Com esta aula 

de ginástica 

pretendo 

incutir nas 

crianças o 

gosto pela 

prática de 

exercício físico 

 

 Humanos: 

 

Crianças 

Educadora 

Cooperante 

Aluna Estagiária 

Auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avaliação 

Formativa: 

- Observação 

não 

instrumentadas 

(Dialogo com 

os alunos); 

- Participação e 

empenho dos 

alunos. 
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- Domínio da 

expressão 

motora. 

 

 

 

 

 

Área de 

formação 

Pessoal e 

Social 

 

 

 

- Desenvolver a 

motricidade fina; 

- Desenvolver a 

orientação espaço 

– temporal; 

- Desenvolver a 

atitude postural; 

 

 

 

- Desenvolver 

as relações 

interpessoais. 

 

 

 

 

- Movimentar o 

corpo; 

- Identificar a 

direita, a esquerda, 

em cima e em 

baixo; 

- Imitar 

movimentos; 

Ser capaz de: 

 - Escutar; 

 - Esperar pela 

sua vez de falar; 

 - Respeitar os 

outros. 

 - De estar em 

silêncio; 

- Ser autónomo; 

- Estar 

concentrado; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dramatização 

da canção 

“Alimentos”; 

 

e que ajuda 

também a 

sermos 

saudáveis;  

 

 

 

 

 Com a 

dramatização 

da canção 

pretendo 

proporcionar 

às crianças 

uma forma 

divertida de 

aprender que 

todos os 

alimentos são 

bons e 

 

 Materiais: 

Folhas brancas; 

Material de 

desporto: arcos 

etc. 

Livro; 

 

 Humanos: 

Crianças; 

Aluna estagiária; 

Educadora 

cooperante; 

Auxiliar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observação 

Direta: 
 

- Da adesão à 

atividade; 

- Da 

capacidade de 

análise; 

-Das atitudes, 

respeito, 

cooperação e 

pontualidade; 
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Área de 

Expressão e 

Comunicação 

 

-Domínio da 

Expressão 

Musical 

 

 

- Desenvolver o 

sentido rítmico; 

- Desenvolver a 

sensibilidade 

acústica; 

- Desenvolver a 

capacidade de 

memorização; 

- Desenvolver a 

capacidade de 

orientação; 

 

- Perceber o 

significado da letra; 

 

 - Reproduzir 

melodias; 

 

 

- Escutar, 

identificar e 

reproduzir sons e 

ruídos 

 

saudáveis;  

 Materiais: 

Fruta; 

Paus de espetada; 

Pratos; 

Faca; 

Cartolina  

Imagem do 

alimento; 

Fio; 

 

 Avaliação 

Formativa: 

- Observação 

não 

instrumentadas 

(Dialogo com 

os alunos); 

- Participação e 

empenho dos 

alunos. 
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2.3 - ATIVIDADES IMPLEMENTADAS NO 1º CICLO 
 

Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE – Lei nº 46/86 de 14 de Outubro) 

refere que o Ensino Básico (EB) é organizado por três ciclos de ensino, que se subdivide em 

anos de escolaridade, nomeadamente, o primeiro ciclo de ensino em quatro anos, o segundo 

ciclo de ensino em dois anos e o terceiro ciclo de ensino em três anos. 

Também estão expressos na LBSE (Lei 46/86 de 14 de Outubro), alguns objetivos 

gerais do 1º CEB, que os professores devem ter em conta para as crianças atingirem o sucesso 

esperado na conclusão do 1º CEB. Os objetivos são os seguintes: o desenvolvimento global e 

harmonioso da personalidade das crianças; garantir a aquisição de domínios de saberes; e 

desenvolver valores, atitudes e práticas que contribuam para a formação de cidadãos 

conscientes e participativos numa sociedade democrática.  

Por isso é que o EB em Portugal é uma: 

 “ (…) etapa da escolaridade em que se concretiza de forma mais ampla, o 

princípio democrático que informa todo o sistema educativo e contribui por 

sua vez, decisivamente para aprofundar a democratização da sociedade 

numa perspetiva de desenvolvimento e de progresso, quer promovendo a 

realização individual de todos os cidadãos, em harmonia com os valores de 

solidariedade social, quer preparando-os para uma intervenção útil e 

responsável na comunidade” (ME, 2004, p:11). 

Considerando isto, o 1º CEB tem uma estrutura curricular que se apoia em áreas 

curriculares disciplinares, tais como: Português, Matemática, Estudo do Meio e Expressões; 

áreas curriculares não disciplinares, tais como: Área de Projeto, Estudo Acompanhado e 

Formação Cívica e a Educação Moral e Religiosa que surge como área curricular de 

frequência facultativa. 

Também possui um programa para ser cumprido e metas de aprendizagem para serem 

atingidas e segundo o Ministério de Educação e Ciência (MEC), as metas de aprendizagem 

para cada ciclo representam as aprendizagens que as crianças terão de atingir no final de cada 

ciclo. Todas as aprendizagens obtidas pelos alunos são fundamentais para a continuidade do 

seu percurso educativo. Pode-se dizer, que as metas de aprendizagem foram criadas para 

assegurar uma educação de qualidade e para se conseguir obter melhores resultados nos 

diversos níveis educativos. Cada área curricular tem diversos conteúdos que devem ser 

ensinados às crianças durante cada ano letivo. Relacionado com cada conteúdo existem 
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objetivos gerais e específicos que as crianças devem atingir. Cabe ao professor implementar 

atividades que ajudem as crianças a atingir esses mesmos objetivos.  

Segundo Laranjeiro (2011), o Estudo do Meio pretende que as crianças desenvolvam o 

seu espírito crítico e a sua curiosidade e que perante um problema pesquisem, investiguem, 

selecionem a informação relevante para descobrirem a resposta. Em relação à Língua 

Portuguesa, pretende que as crianças usem adequadamente a linguagem e saibam proceder à 

decifração e produção de textos. Quanto à Matemática, pretende-se que as crianças saibam 

resolver problemas, recorrendo a diferentes estratégias para os resolver e que posteriormente, 

consigam explicar a sua resolução, desenvolvendo assim o raciocínio lógico. 

Terminado o estágio em EPE, realizou-se a prática de ensino supervisionada no 1º CEB. 

Este estágio foi realizado numa escola pública, pertencente ao Agrupamento de Escolas 

Morgado de Mateus, que se situa na freguesia de Vila real.   

Nesta instituição, houve também oportunidade de estagiar numa turma de 1º ano 

composta por 26 alunos, com idades compreendidas entre os 6 e os 8 anos, tratando-se assim 

de uma turma heterogénea. Todas estas crianças residiam em Vila Real ou nas suas 

redondezas. De acordo com as informações facultadas pelas professoras cooperantes, a turma 

na sua generalidade apresentava bons resultados, era interessada, participativa e empenhada. 

Era um grupo que assimilava bem as informações transmitidas, o que se refletia na linguagem 

que utilizavam no seu dia-a-dia, manifestando assim, bastante interesse e entusiasmo nas 

atividades que se realizavam diariamente.  

Apesar de existir o programa para cumprir, houve oportunidade de trabalhar com os 

alunos o tema da alimentação e saúde, na área curricular de Estudo do Meio. Para desenvolver 

esse tema com os alunos, resolveu-se implementar algumas atividades como o intuito de 

incutir conhecimentos nos alunos e acima de tudo que refletissem sobre aquilo que sabiam e o 

que queriam saber sobre o tema.   

Como o tempo dedicado a esta área curricular de Estudo do Meio foi pouco, tentou-se 

falar um pouco de tudo sobre o que diz respeito à educação alimentar e saúde, pois é um tema 

tratado no programa. Com base num documento em suporte multimédia abordou-se tudo 

aquilo que os alunos deveriam saber sobre, os alimentos, hábitos alimentares e também 

hábitos de higiene. Começou-se por abordar por falar para que servem os alimentos e sobre a 

necessidade dos alimentos no nosso organismo. Ao mesmo tempo que se explicava algum 

conceito notou-se que os alunos estavam interessados e com se falou sobre a roda dos 

alimentos com a explicação dos grupos que a constituem e dos alimentos que os formam. Ao 
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mesmo tempo ia-se construindo uma roda dos alimentos com recurso a cartolinas coloridas. 

Por fim, abordou-se sobre os nutrientes, para assim perceberem a origem dos alimentos 

(Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os conhecimentos que adquiriram anteriormente, e para se perceber se as crianças 

perceberam o que se tinha acabado de explicar, as crianças criaram a sua própria roda dos 

alimentos com recurso a material fornecido pela estagiária e pelo manual de Estudo do Meio. 

Como o tempo era muito pouco esta atividade não foi terminada, ou seja, as crianças não 

colaram em cada grupo os alimentos que faziam parte dele, por isso é que não existe registo 

da roda dos alimentos criada por eles.  

Para terminar as atividades propostas para abordar o tema “Alimentação e saúde”, deu-

se uma breve explicação, com recurso a um 

documento em suporte multimédia, onde 

mostrava alguns hábitos alimentares saudáveis e 

não saudáveis, de maneira a alertar as crianças 

daquilo que devem e não devem comer e fazer. 

Depois de se ter explicado este ponto, falou-se 

sobre alguns hábitos de higiene que as crianças 

devem fazer para assim poderem ter qualidade 

de vida (Figura 12). 

Figura 11: Explicação da constituição da roda dos alimentos 

Figura 12: Hábitos alimentares 
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E como uma vida saudável não se faz só de uma alimentação cuidada e equilibrada, 

também é necessário praticar algum exercício físico, para assim existir algum equilíbrio no 

decorrer do dia-a-dia das crianças. Por isso, realizou-se uma aula de dança na área curricular 

de expressão motora. Esta aula de dança, decorreu no polivalente estava dividida em três 

etapas, a primeira estava relacionada com o aquecimento, a segunda com as coreografias de 

duas músicas e por último a terceira que está relacionada com o relaxamento.  

O feedback que se recebeu desta atividade foi que as crianças gostaram, não só por 

aprenderem um pouco mais sobre a dança, mas por ser um momento de descontração, de um 

pouco de liberdade e acima de tudo de muita alegria que é fundamental para conseguirem ser 

crianças felizes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Aula de dança 
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Com a realização destas atividades pretendeu-se que as crianças desenvolvessem 

algumas competências que as ajudassem a crescer e a tornarem-se crianças responsáveis. 

Algumas das competências que as crianças teriam de desenvolver eram as seguintes: a sua 

criatividade; a sua concentração; a sua organização; a sua imaginação. 

A avaliação que foi utilizada para avaliar as crianças foi a avaliação formativa, que 

consiste intervir nas dificuldades dos alunos, de modo a que as ultrapassem e não as 

acumulem. Foi feita com base nos registos escritos, leituras e comunicações. Esses registos 

eram realizados na sala de aula pelas próprias crianças no decorrer das atividades 

implementadas.
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2.4 – PLANIFICAÇÕES DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
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1º PLANIFICAÇÃO: 

Planificação semanal – 01a 03 de dezembro de 2014 

 

 

 

 

 

 

 Áreas 

 

Conteúdos 

 

Metas Curriculares* 
 

Objetivos 

 

Atividades/Estratégi

as 

 

Recursos 

 

Avaliação 

 

 

 

 

 

Português 

 

 

 

 

 

 Compreensão 

do Oral: 

- Entoação e 

ritmo; 

- Instruções;  

- Indicações; 

- Informação 

essencial e 

  

- Respeitar regras da 

interação discursiva. 

- Escutar os outros e 

esperar pela sua vez para 

falar.  

- Respeitar o princípio de 

cortesia.  

- Escutar discursos 

breves para aprender e 

construir conhecimentos. 

 

 

 Ser capaz de: 

 

- Estar atento; 

 

- Ouvir; 

 

-Respeitar os 

outros; 

 

 

Calendário do 

advento: 

- A estagiária irá levar 

o calendário do advento 

alusivo à época festiva 

que se aproxima; 

- Este calendário 

constituir-se-á por 24 

janelas e cada uma 

 

 

 

- Alunos; 

- Calendário 

do Advento; 

- Cartões 

com revisões 

da matéria. 

(Anexo I); 

 

Observação 

direta: 

- Adesão à 

atividade; 

- Da 

capacidade de 

análises; 

-Das atitudes, 

respeito, 

pontualidade e 

respeito. 
 

Formativa 

de Processos: 

Instituição:                                                                                                                                                                    Data: 01 a 03 de dezembro de 2014 

Professoras Cooperantes:                                                                                                                                   Estagiária: Márcia Azevedo 

Número de crianças: 26                                                                                                                                                             Docente: Ana Maria Bastos  

 

 

*As metas curriculares só estão definidas para português e matemática. 
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acessória; 

- Tema e 

assunto; 

- Reconto; 

 Expressão 

Oral: 

- Articulação, 

entoação; 

- Vocabulário; 

 Intencionalid

ade 

comunicativa

:  

- pergunta,  

pedido, expressão 

de ideias e 

sentimentos; 

 Regras e 

papéis da 

- Reconhecer padrões de 

entoação e ritmo 

(exemplo: perguntas, 

afirmações). 

- Cumprir instruções.  

- Referir o essencial de 

um pequeno texto 

ouvido. 

- Produzir um discurso 

oral com correção. 

- Falar de forma audível. 

- Articular corretamente 

palavras. 

- Usar vocabulário 

adequado ao tema e à 

situação. 

- Construir frases com 

graus de complexidade 

crescente. 

- Produzir discursos com 

diferentes finalidades, 

tendo em conta a 

- Criar uma 

história com 

princípio, meio e 

fim; 

 

- Identificar as 

letras dadas; 

 

- Reter a 

informação 

necessária; 

 

- Fazer a 

divisão silábica 

de algumas 

palavras; 

 

- Estar 

sossegado; 

 

- Perceber o 

que ouve; 

dessas janelas irá conter 

uma atividade referente a 

uma área lecionada na 

sala de aula e um aluno 

aleatoriamente terá de 

responder. 

 

Exploração da 

História: “ Sabes, Maria, 

o Pai Natal não existe” 

de Rita Taborda Duarte 

& Luís Henrique: 

- A estagiária irá 

expor aos alunos um 

documento em suporte 

multimédia sobre a 

biografia dos autores e 

também sobre alguns 

livros escritos pelos 

mesmos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alunos; 

- Livro da 

história; 

(ANEXO II) 

- Documento 

em suporte 

multimédia; 

(ANEXO III)  

- Quadro; 

- Canetas. 

 

 

 

 

-Observação 

não 

instrumentada 

(dialogo com os 

alunos); 

-Participação 

e empenho dos 

alunos na 

atividade. 

 

Observação 

direta: 

- Adesão à 

atividade; 

- Da 

capacidade de 

análises; 

-Das atitudes, 

respeito, 

pontualidade e 

respeito. 
 

Formativa 

de Processos: 

-Observação 

não 

instrumentada 

(dialogo com os 

alunos); 
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interação oral 

- Princípio de 

cortesia; 

- Leitura; 

- Letra, sílaba, 

palavra, frase; 

- Texto e 

imagem; 

 

 Enriqueciment

o vocabular 

- Leitura em 

voz alta; 

- Articulação e 

entoação; 

- Tema e 

assunto; 

- Expressão de 

ideias e 

situação e o interlocutor. 

- Responder 

adequadamente a 

perguntas. 

- Desenvolver a 

consciência fonológica e 

operar com fonemas. 

- Discriminar pares 

mínimos. 

- Repetir imediatamente 

depois da apresentação 

oral, sem erros de 

identidade ou de ordem, 

palavras e 

pseudopalavras 

constituídas por pelo 

menos 3 sílabas: CV 

(consoante – vogal) ou 

CCV (consoante – 

consoante – vogal). 

-  Contar o número de 

sílabas numa palavra de 

 

- Recontar a 

história; 

 

- Trabalhar em 

grupo; 

 

- Estar 

concentrado; 

 

- Reter a 

informação 

necessária; 

 

- Reconhecer 

que a mesma 

letra pode ser 

representada 

através de 

diferentes formas 

gráficas; 

 

- Diálogo com os 

alunos sobre a 

ilustradora do livro, a 

capa e contracapa, de 

forma a criar suspense 

sobre a história, com o 

propósito de motivar os 

alunos para a sua 

exploração; 

- Leitura da História 

pela estagiária, com o 

apoio de um documento 

em suporte multimédia 

com a ilustração da 

história. Ao mesmo 

tempo existirá uma 

música de fundo 

relacionada com o natal; 

- De seguida, far-se-á 

a exploração ideológica 

da história, centrando-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Participação 

e empenho dos 

alunos na 

atividade. 
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sentimentos 

 Escrita 

-

Direccionalidade 

da escrita; 

- Letra 

maiúscula, 

minúscula, 

impressa, 

manuscrita 

- Fonemas e 

grafemas; 

- Vogais e 

consoantes (p, t, 

l); 

- Ditongos; 

- Legenda de 

imagens; 

- Ortografia; 

2, 3 ou 4 sílabas.  

- Decidir qual de duas 

palavras apresentadas 

oralmente é mais longa 

(referentes de diferentes 

tamanhos, por exemplo 

“cão” – “borboleta”). 

- Indicar desenhos de 

objetos cujos nomes 

começam pelo mesmo 

fonema. 

- Nomear as vogais e as 

consoantes p, t, l e 

pronunciar os respetivos 

segmentos fónicos 

(realização dos valores 

fonológicos).   

- Fazer corresponder a 

forma minúscula e 

maiúscula das letras 

lecionadas.  

- Escrever as letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nos no ensinamento da 

mesma. 

 

Realização do reconto 

oral da história abordada 

anteriormente. 

Nesta atividade os 

alunos terão de formar 

frases e fazer a divisão 

silábica de algumas 

palavras: 

- A estagiária irá 

distribuir a cada aluno 

palavras; 

- Os alunos a partir 

dessas palavras terão de 

construir uma frase 

ordenando-a e de 

seguida colá-la numa 

cartolina; 

 

 

 

 

 

- Alunos; 

- Lápis de 

carvão; 

- Borracha;  

- Lápis de 

cor; 

- Folhas 

brancas; 

- Cartolinas; 

- Palavras 

recortadas. 

(ANEXO 

IV) 

- Cola; 

 

 

 

 

Observação 

direta: 

- Adesão à 

atividade; 

- Da 

capacidade de 

análises; 

-Das atitudes, 

respeito, 

pontualidade e 

respeito. 
 

Formativa 

de Processos: 

-Observação 

não 

instrumentada 

(dialogo com os 

alunos); 

-Participação 

e empenho dos 

alunos na 

atividade. 
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 Iniciação à 

educação 

literária: 

- Informação 

essencial e 

acessória; 

- Tema e 

assunto; 

- Reconto; 

- Personagem, 

espaço, tempo, 

ação; 

- Expressão de 

ideias e 

sentimentos; 

 

 

 

 

 

lecionadas, nas formas 

minúscula e maiúscula, 

em resposta ao nome da 

letra ou ao segmento 

fónico que corresponde 

habitualmente à letra. 

- Escrever os ditongos, 

quando solicitados pelo 

valor fonológico 

correspondente. 

- Apropriar-se de novos 

vocábulos. 

- Reconhecer o 

significado de novas 

palavras, relativas a 

temas do quotidiano, 

áreas de interesse dos 

alunos e conhecimento 

do mundo (por exemplo, 

casa, família, 

alimentação, escola, 

vestuário, festas, jogos e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Algumas palavras 

das frases irão conter um 

retângulo à sua volta, 

para o aluno realizar a 

divisão silábica dessa 

palavra; 

- De seguida e para 

finalizar os alunos terão 

de copiar a frase que 

construíram e ilustra-la. 

 

-Realização da 

atividade “Encontra a 

palavra”: 

- A estagiária levará 

diversas imagens de 

objetos e também de 

algumas palavras; 

- Os alunos terão de 

através da imagem e das 

- Quadro; 

- Canetas. 

 

 

 

 

 

 

 

- Alunos; 

- Lápis; 

-Borracha; 

- Cartões 

com 

imagens; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação 

direta: 

- Adesão à 

atividade; 

- Da 

capacidade de 

análises; 

-Das atitudes, 

respeito, 

pontualidade e 

respeito. 
 

Formativa 
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brincadeiras, animais, 

jardim, cidade, campo). 

- Organizar a informação 

de um texto lido. 

- Identificar o tema ou o 

assunto do texto (do que 

trata). 

- Referir, em poucas 

palavras, os aspetos 

nucleares do texto. 

- Relacionar o texto com 

conhecimentos 

anteriores. 

- Interpretar as intenções 

e as emoções das 

personagens de uma 

história. 

- Desenvolver o 

conhecimento da 

ortografia. 

 -Detetar eventuais erros 

ao comparar a sua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

palavras encontrar qual a 

palavra correspondente; 

- Para finalizar os 

alunos terão de desenhar 

a imagem e escrever a 

palavra correta numa 

ficha que será entregue 

pela estagiária. 

 

- Realização do jogo “ 

A caixa mágica”: 

- A estagiária vai 

levar duas caixas de 

ovos; 

- As caixas terão no 

seu interior uma tampa 

de plástico, que os 

alunos ao agitarem a 

caixa fará com que a 

tampa caia numa divisão 

- Cartões 

com 

palavras; 

- Ficha de 

trabalho. 

(ANEXO V) 

- Quadro; 

- Canetas. 

 

 

 

 

 

- Alunos; 

- Caderno da 

escola; 

- Caixas de 

ovos; 

(ANEXO 

de Processos: 

-Observação 

não 

instrumentada 

(dialogo com os 

alunos); 

-Participação 

e empenho dos 

alunos na 

atividade. 

 

Observação 

direta: 

- Adesão à 

atividade; 

- Da 

capacidade de 

análises; 

-Das atitudes, 

respeito, 

pontualidade e 

respeito. 
 

Formativa 

de Processos: 

-Observação 

não 

instrumentada 

(dialogo com os 
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própria produção com a 

frase escrita 

corretamente. 

- Transcrever e escrever 

textos. 

- Transcrever um texto 

curto apresentado em 

letra de imprensa em 

escrita cursiva legível, de 

maneira fluente ou, pelo 

menos, sílaba a sílaba, 

respeitando acentos e 

espaços entre as palavras.  

- Ouvir ler e ler textos 

literários.- Compreender 

o essencial dos textos 

escutados e lidos. 

- Antecipar conteúdos 

com base nas ilustrações 

e no título. 

- Recontar uma história 

ouvida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aleatória;  

- No interior de uma 

das caixas irão estar 

diversas imagens de 

objetos e pessoas. A 

imagem referente à 

pessoa irá estar 

acompanhada de uma 

letra para que os alunos 

inventem um nome.  

- Na outra caixa irão 

estar diversas sílabas, 

para trabalharem os 

ditongos e a formação de 

palavras; 

- Por fim, os alunos 

terão de criar frases com 

as palavras que saíram 

aleatoriamente no 

caderno da escola. 

VI) 

- Lápis de 

carvão; 

- Borracha; 

- Quadro; 

- Canetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alunos); 

-Participação 

e empenho dos 

alunos na 

atividade. 
 

De 

resultados: 

- Observação 

instrumentada a 

partir de uma 

lista de 

verificação de 

comportamentos 

e atitudes e 

participação no 

jogo (AnexoVI). 
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Matemátic

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Números 

naturais 

- 

Correspondências 

um a um e 

comparação do 

número de 

elementos de dois 

conjuntos; 

 

 Adição 

- Os símbolos «+» 

e «=»; 

- Decomposição 

de números. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Números naturais 

- Verificar que dois 

conjuntos têm o mesmo 

número de elementos ou 

determinar qual dos dois 

é mais numerosos 

utilizando 

correspondências um a 

um. 

 

 

 Adição 

Adicionar números 

naturais: 

- Saber que o sucessor 

de um número na ordem 

natural é igual a esse 

número mais um; 

- Utilizar corretamente 

os símbolos «+» e «=» e 

os termos «parcela» e 

«soma»; 

 Ser capaz de: 

 

- Identificar os 

números dados; 

 

- Representar 

corretamente os 

números dados; 

 

- Estar atento; 

 

- Estar 

concentrado; 

 

- Perceber o 

que ouve; 

 

- Respeitar os 

outros; 

 

- Perceber as 

diferentes formas 

 

A estagiária irá levar 

um pinheiro previamente 

desenhado, uma(um) 

caixa/saco que irá conter 

diversos cartões com as 

situações problemáticas a 

resolver sobre esta área: 

- Cada aluno terá de 

retirar aleatoriamente 

da(o) caixa/saco um 

cartão com a situação 

problemática e resolvê-

la; 

- Depois de a 

resolver, a estagiária irá 

entregar uma imagem 

alusiva ao natal para os 

alunos decorarem e 

colocarem a imagem no 

pinheiro. 

 

-Alunos; 

- Lápis de 

carvão; 

- Lápis de 

cor; 

- Borracha; 

- Pinheiro de 

natal; 

(ANEXO 

VII) 

- Saco; 

- Cartões 

com 

situações 

problema; 

(ANEXO 

VIII) 

- Ficha de 

trabalho; 

(ANEXO 

IX) 

 

 

Observação 

direta: 

- Adesão à 

atividade; 

- Da 

capacidade de 

análises; 

-Das atitudes, 

respeito, 

pontualidade e 

respeito. 

 
 

Formativa 

de Processos: 

-Observação 

não 

instrumentada 

(dialogo com os 

alunos); 

-Participação 

e empenho dos 

alunos na 

atividade. 
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 Subtração 

- Relação entre 

a subtração e a 

adição;  

- O símbolo «–» e 

os termos 

«aditivo», 

«subtrativo» e 

«diferença». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Reconhecer que a 

soma de qualquer 

número com zero é igual 

a esse número. 

 

 Subtração 

Subtrair números 

naturais: 

- Utilizar corretamente 

o símbolo «-» e osb 

termos «aditivo», 

«subtrativo» e 

«diferença»; 

- Efetuar a subtração 

de dois números por 

contagens progressivas e 

regressivas de, no 

máximo, oito unidades; 

 
 
 
 

 
 

que podemos 

representar os 

números dados; 

 

- Distinguir 

uma adição de 

uma subtração; 

 

- Identificar o 

sinal de mais; 

 

- Identificar o 

sinal de menos; 

 

- Representar 

os números de 

diferentes formas 

(quer através do 

ábaco quer 

através do 

material 

multibásico); 

 

 

 

 

Realização do jogo “ 

A caminho do Natal ”: 

- Este jogo consiste 

em utilizar 3 botas de 

Natal com diversos 

exercícios; 

- Estes exercícios irão 

abordar os seguintes 

temas: os sinais de >, < e 

=; situações 

problemáticas aliadas ao 

cálculo mental; 

- Cada aluno terá de 

retirar um cartão do 

interior de qualquer uma 

das botas e resolver para 

a turma; 

 

- Imagens 

para colorir; 

(ANEXO X) 

- Cola; 

- Quadro; 

- Canetas. 

 

 

-Alunos; 

- Quadro; 

- Canetas 

- Lápis de 

carvão; 

- Borracha; 

- Botas de 

natal; 

(ANEXO 

XI) 

- Cartões 

com 

situações 

problema; 

 

Observação 

direta: 

- Adesão à 

atividade; 

- Da 

capacidade de 

análises; 

-Das atitudes, 

respeito, 

pontualidade e 

respeito. 
 

Formativa de 

Processos: 

-Observação 

não 

instrumentada 

(dialogo com os 

alunos); 

-Participação 

e empenho dos 

alunos na 

atividade. 
 

De resultados: 

- Observação 

instrumentada a 

partir de uma 
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Representação 

de conjuntos  

- Conjunto, 

elemento 

pertencente a um 

conjunto, cardinal 

de um conjunto;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Representar conjuntos e 

elementos: 

- Utilizar corretamente os 

termos «conjunto», 

«elemento» e as 

expressões «pertence ao 

conjunto», «não pertence 

ao conjunto» e «cardinal 

do conjunto».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realização do jogo 

“Adivinha quem sou eu”: 

- A estagiária levará 

para a sala de aula 

algumas adivinhas sobre 

as figuras geométricas 

em cartões; 

- A estagiária irá ler a 

adivinha e os alunos 

terão de pensar qual será 

a figura geométrica a que 

se refere e fazer a sua 

ilustração por trás da 

adivinha; 

Formação de 

conjuntos: 

- A estagiária irá levar 

um cartão para cada 

aluno com dois círculos 

e algumas imagens 

alusivas ao natal, de 

(ANEXO 

XII) 

- Ficha de 

trabalho. 

(ANEXO 

XIII) 

 

 

 

- Alunos; 

- Lápis de 

carvão; 

- Borracha; 

- Cartões 

com 

adivinhas; 

(ANEXO 

XIV) 

- Quadro; 

- Canetas. 

 

 

lista de 

verificação de 

comportamentos 

e atitudes e 

participação no 

jogo (AnexoVI). 

 

Observação 

direta: 

- Adesão à 

atividade; 

- Da 

capacidade de 

análises; 

-Das atitudes, 

respeito, 

pontualidade e 

respeito. 
 

Formativa 

de Processos: 

-Observação 

não 

instrumentada 

(dialogo com os 

alunos); 

-Participação 
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forma a formarem 

conjuntos até ao cardinal 

número 8; 

- As imagens serão 

movíveis para assim ser 

possível os alunos 

formarem diversos 

conjuntos; 

- De seguida será 

entregue uma ficha para 

assim fazerem o registo 

da atividade; 

 

 

 

 

 

 

- Alunos; 

- Quadro 

- Canetas; 

- Lápis de 

carvão; 

- Borracha; 

- Cola; 

- Cartão com 

círculos. 

(ANEXO 

XV) 

- Figuras 

recortadas. 

(ANEXO 

XVI) 

- Ficha de 

trabalho. 

(ANEXO 

XVII) 

 

 

 

e empenho dos 

alunos na 

atividade. 
 

De 

resultados: 

- Observação 

instrumentada a 

partir de uma 

lista de 

verificação de 

comportamentos 

e atitudes e 

participação no 

jogo (AnexoVI). 
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Estudo do 

Meio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A descoberta 

de si mesmo 

 

A saúde do seu 

corpo: 

- Reconhecer e 

aplicar normas de 

higiene do corpo  

(lavar as mãos 

antes de comer, 

lavar os 

dentes…). 

- Conhecer 

normas de higiene 

alimentar 

(importância de 

uma alimentação 

variada, lavar 

bem os alimentos 

que se consomem 

crus, 

desvantagem do 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Ser capaz de: 

 

- Respeitar os 

outros; 

 

- Estar atento; 

 

- Reconhecer 

alimentos 

saudáveis e não 

saudaveis; 

 

- Reconhecer 

normas de higiene 

alimentares; 

 

- Reconhecer 

normas de higiene 

do seu corpo 

 

 

 

 

A partir da história 

“Sabes, Maria, o Pai 

Natal não existe” será 

abordado o tema da 

alimentação e saúde: 

- Introdução ao tema a 

partir da exploração de 

um documento em 

suporte multimédia; 

- De seguida a 

estagiária irá realizar 

com os alunos uma roda 

dos alimentos: 

- De seguida cada 

aluno terá de recortar a 

sua roda dos alimentos 

que se encontra no livro 

de Expressões; 

- Depois de recortada 

 

- Alunos; 

- Quadro; 

-Canetas; 

- 

Documentos 

em suporte 

multimédia; 

(ANEXO 

XVIII) 

- Tesoura; 

- Cola; 

- Revistas; 

- Cartolina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação 

direta: 

- Adesão à 

atividade; 

- Da 

capacidade de 

análises; 

-Das atitudes, 

respeito, 

pontualidade e 

respeito. 

 
 

Formativa 

de Processos: 

-Observação 

não 

instrumentada 

(dialogo com os 

alunos); 

-Participação 

e empenho dos 

alunos na 

atividade. 
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Expressões 

 

 

 

 

 

 

 

consumo 

excessivo de 

doces, 

refrigerantes…). 

 

 

 

 

 

 

 

Plástica: 

- Desenho; 

- Pintura; 

- Recorte, 

- Colagem  

- Dobragem; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ser capaz de: 

 

- Trabalhar em 

grupo; 

 

- Estar atento; 

 

- Respeitar os 

outros; 

 

- Respeitar as 

instruções dadas; 

 

os alunos irão colar a 

roda dos alimentos numa 

folha de papel cavalinho; 

- Distribuição de 

revistas de 

supermercado, para 

completarem a roda dos 

alimentos.  

- Realização de um 

“móbil” com imagens de 

alusivas ao natal: 

- Cada aluno irá 

receber duas imagens 

para colorir e terão de as 

recortar e de as colar de 

costas uma para a outra; 

- Para finalizar, a 

estagiária irá colocar um 

pouco de fio de pesca 

para assim os pendurar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alunos; 

- Quadro; 

- Canetas; 

- Imagens para 

colorir; 

(ANEXO 

XIX) 

- Cola; 

- Fio de pesca; 

- “móbil” em 

madeira; 

(ANEXO XX) 

- Folhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação 

direta: 

- Adesão à 

atividade; 

- Da 

capacidade de 

análises; 

-Das atitudes, 

respeito, 

pontualidade e 

respeito. 

 
 

Formativa 

de Processos: 

-Observação 

não 
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Oferta 

compleme

ntar 

 

 

 

 

 

 

 

Motora: 

 

- Dança; 

 

Musical: 

- Canção; 

 

Natal 
 

Valorização 

dos afetos e 

sentimentos: 

- Amizade; 

- Bondade; 

- Partilha 

- Solidariedade 

- etc. 

- Transpor para 

um desenho a sua 

perceção da 

realidade; 

 

 

- Ser 

concentrado(a): 

 

- Ser 

coordenado(a); 
 

 

 Ser capaz de: 

- Ouvir; 

- Estar atento; 

- Identificar os 

valores/sentiment

os; 

- Interiorizar as 

diversas atitudes 

de solidariedade, 

no “móbil” na sala de 

aula. 

- Ilustração da história 

abordada de manhã; 

 

- A estagiária irá 

realizar uma aula de 

dança com os alunos; 

- Música alusiva à 

quadra natalícia. 

 

 

 

Falar sobre o 

verdadeiro sentido do 

natal; 

 

Ensaio para a 

realização de um 

presépio vivo que irá 

integrar uma 

apresentação na festa de 

brancas; 

-Lápis de 

carvão; 

-Borracha; 

-Lápis de cor; 

 

- Alunos; 

- Computador; 

- Poli valente; 

 

 

 

 

 

 

- Alunos; 

- Quadro; 

- Canetas. 

 

 

 

 

instrumentada 

(dialogo com os 

alunos); 

-Participação 

e empenho dos 

alunos na 

atividade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Observação 

direta: 

- Adesão à 

atividade; 

- Da 

capacidade de 

análises; 

-Das atitudes, 

respeito, 

pontualidade e 

respeito. 
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compaixão e 

partilha; 

natal da escola. Formativa 

de Processos: 

-Observação 

não 

instrumentada 

(dialogo com os 

alunos); 

-Participação 

e empenho dos 

alunos na 

atividade. 
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3 - REFLEXÃO  
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3 - REFLEXÃO 

 

A prática de ensino supervisionada é muito importante para a nossa formação 

profissional, pois permite que se tenha contato com diversas realidades que ajudam a quando 

da entrada no mercado de trabalho. É importante também pois pode-se colocar em prática 

tudo aquilo que se aprendeu durante a formação enquanto estudantes e assim atingir o sucesso 

pretendido. 

Durante a prática de ensino supervisionada e depois da realização das atividades com os 

alunos, foi possível perceber que o tema “Educação Alimentar” é importante e deve ser 

abordado tanto no Pré-Escolar como no 1º CEB, pois é nestas idades que as crianças 

começam a perceber a importância de uma boa alimentação, para assim, terem uma boa 

qualidade de vida no futuro.   

 Devido a ultimamente se notar um aumento da prevalência do excesso de peso e da 

obesidade, na população portuguesa, é importante falar deste tema no jardim-de-infância e na 

escola, pois os educadores e os professores têm um papel fundamental na abordagem deste 

conceito dentro das salas de aula. Muitas das vezes é nas instituições (jardim-de-infância e 

escola) que as crianças fazem as únicas refeições diárias, devido às famílias não terem 

condições financeiras para implementar em casa uma alimentação equilibrada. Cabe então às 

instituições, colmatar esse vazio e alimentar as crianças, de acordo com as suas necessidades.  

 Desta forma, durante a prática de ensino supervisionada e durante as 

responsabilizações, tentei sempre abordar os assuntos mais importantes e de uma forma 

lúdica, para que as crianças aprendessem e conseguissem incutir o que aprenderam na escola 

em casa junto da sua família.  

 Como a prática de ensino supervisionada foi realizado no Pré-Escolar e no 1º CEB e 

como são duas valências diferentes, deparamo-nos sempre com alguns entraves que nos 

dificultam a nossa tarefa enquanto futuros educadores/professores. Entre o Pré-Escolar e o 1º 

CEB existem algumas diferenças que me possibilitam dizer que no Pré-Escola foi mais fácil 

trabalhar e implementar as atividades do que no 1º CEB.  

 Digo isto, porque devido a existir no 1º CEB um programa e um horário para cumprir 

e metas curriculares para atingir é um pouco difícil implementar as atividades que gostaria de 

desenvolver devido ao curto espaço de tempo que é dedicado à área curricular de estudo do 

meio que comporta este tema da Educação Alimentar. No Pré-Escolar como existem metas 

curriculares para serem implementadas, torna-se mais fácil gerir o tempo e é possível realizar 
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todos as atividades que se pretende com uma duração que não é definida pelo Ministério da 

Educação e Ciência (MEC). 

 Quando se trata de crianças com uma faixa etária baixa, muitas das vezes as atividades 

que se planeiam não se desenvolvem como esperado, podem acontecer imprevistos que nos 

levem a mudar o rumo da atividade de modo que se consigam atingir todos os objetivos, 

mencionados na mesma.  

Durante a realização das atividades tanto no Pré-Escolar como no 1º CEB na minha 

perspetiva as atividades correram com normalidade. No Pré-Escolar como ainda não tinha 

grande à vontade com as crianças e as próprias crianças não estavam ainda muito à vontade 

comigo e familiarizadas com o tema deu origem a algum barulho e conversa entre eles que me 

prejudicou um pouco, mas de resto tudo correu bem até ao fim. No 1º CEB apesar das 

crianças já serem maiores, também existia algum barulho que não ajudava muito na realização 

das atividades, mas fora isso correu muito bem o desenrolar das atividades.  

Quando as crianças souberam que iriamos criar uma horta na sala de aula, elas 

gostaram muito da ideia, pois muitas delas como vivem em apartamentos não podia ter como 

muitos diziam que tinham nas casas dos avós. Então, tivemos de arranjar uma alternativa, 

para caso as crianças quisessem ter uma horta nas suas casas pudessem fazer, sem ocupar 

muito espaço e sem gastar muito dinheiro.  

A alternativa foi pegar em garrafões de água, pois também queríamos incutir nas 

crianças os hábitos da reutilização de materiais, cortamos da medida que queríamos, cada 

criança encheu com terra e depois semeamos e plantamos algumas sementes e plantas, tas 

como: cenouras e alfaces. O decorrer desta atividade correu bem e as crianças adoraram. 

Mas quando falamos em desenvolver atividades com crianças de uma faixa etária baixa, 

temos de trabalhar de acordo a recebermos por parte das crianças e dos professores e 

educadores o melhor feedback possível. Pois o feedback é uma troca de informações sobre a 

aprendizagem que envolve numa relação colaborativa professores e alunos, com o objetivo de 

melhoria da aprendizagem. (Hattie & Timperley, 2007).   

No que diz respeito ao feedback recebido por parte da educadora e das professoras 

cooperantes foi bom, pois o desenrolar das atividades correra com normalidade e sem grandes 

dificuldades. Claro que existe sempre algum feedback não tão positivo, mas são esses que nos 

fazem melhorar e tentar superar as dificuldades que aparecem. Em relação ao feedback que 

recebi por parte das crianças também não poderia ser melhor, pois como se costuma dizer as 

crianças são o mais sinceras possível. Diziam que gostavam muito das atividades que levava 
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para a sala de aula achando-as muito divertidas. Também se pode constatar que as crianças 

chegavam a casa e contavam aos pais o que tinham feito durante o dia na escola e no jardim-

de-infância e os próprios pais diziam que gostavam muito do trabalho que estava a 

desenvolver com as crianças. 

Por fim, a avaliação utilizada durante as responsabilizações foi a avaliação formativa, 

através de registos, escritos, leituras e comunicação. Ferreira (2007) refere que avaliação é um 

processo no qual existe uma recolha e análise de informações. Deste, resultam juízos de valor 

que, dependem da finalidade e função com que a avaliação é realizada, podem exprimir-se de 

diferentes formas.  

Sei que a avaliação podia ter sido feita de outra maneira, pois a Educação Alimentar é 

um meio efetivo de levar as crianças a adquirir conhecimentos, mas devido a falta de tempo 

não sei se as crianças conseguiram desenvolver comportamentos saudáveis, depois da 

implementação das atividades 

Contudo, a avaliação formativa ocorre durante o processo de ensino-aprendizagem e 

assume a função de informar todos os intervenientes sobre as aprendizagens do aluno e 

regular a mesma. Serve também para diagnosticar dificuldades dos alunos, possibilitar ao 

professor uma intervenção de modo a que o aluno ultrapasse estas dificuldades e, ainda, uma 

análise e reflexão por parte do professor, em relação às estratégias de ensino que utilizou. 
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IV- CONCLUSÕES  
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IV- CONCLUSÕES 

 

Durante a realização do presente trabalho pode-se concluir que a Educação Alimentar é 

um problema da atualidade, que tem vindo a ganhar um estatuto de bastante importância, 

devido a nos últimos tempos existir um aumento significativo da obesidade infantil. 

Para que isto não aconteça, os familiares, os professores, os educadores e a comunidade 

em geral, têm um papel importante para que as crianças cresçam saudáveis e com qualidade 

de vida. Começa pelos familiares, pois é com eles que as crianças adquirem os primeiros 

hábitos alimentares e depois a comunidade escolar por ser lá onde as crianças passam a maior 

parte do seu dia. Devem ser incutidos nas crianças hábitos alimentares corretos, através de 

escolhas acertadas no basto leque de alimentos que existem.   

Nota-se que muitas das vezes isso não acontece por diversos fatores, tais como: o poder 

económico que impossibilita os pais de comprar alimentos para diversificar a alimentação das 

crianças, o consumo na maior parte das vezes de refeições pré-cozinhadas, entre muitos outros 

aspetos que influenciam a saúde das crianças. 

A abordagem desta temática na nossa prática de ensino supervisionada revelou-se 

importante na medida em como somos os profissionais que passam mais tempo com as 

crianças, conseguimos detetar muitos fatores que possivelmente ajudam na resolução do 

problema e também na implementação de hábitos alimentares saudáveis.  

Por isso para que as crianças tenham uma vida mais saudável e equilibrada é preciso 

promover esses mesmos hábitos alimentares saudáveis com escolhas certas, pois uma 

alimentação saudável e variada permite um crescimento e desenvolvimento adequado e uma 

aprendizagem baseada na experiência, observação e na educação.  
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