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RESUMO 

 

O educador de infância e o professor de 1.º ciclo constantemente se deparam com a 

necessidade de proporcionar às crianças experiências desafiantes, enriquecedoras e, ao mesmo 

tempo, diversificadas, para que estejam sempre motivadas para o estudo da Matemática. 

A Organização e Tratamento de Dados foi um dos temas abordados em estágio do 1.º 

ciclo do ensino básico, cuja prática pedagógica mais questões e interesses suscitou, 

principalmente no que respeitava à experiência de aprendizagem a propor aos alunos através 

da escolha da tarefa matemática a aplicar. Nesta medida, surgiu o presente relatório que tem 

como objetivo apresentar uma proposta de intervenção para a educação pré-escolar e para o 

1.º ciclo do ensino básico no âmbito da Organização e Tratamento de Dados. 

Com a apresentação desta proposta pretende-se que o docente utilize, adaptando, caso 

necessário, as tarefas matemáticas apresentadas e reflita sobre a diversidade de tarefas que 

deve promover na sala de aula, tornando-o mais capaz de criar novas tarefas que permitam 

que a criança/aluno desenvolva a capacidade de utilizar e de compreender e produzir 

informação estatística, aproveitando-a para resolver problemas e tomar decisões. 

A proposta inclui diferentes tarefas matemáticas que se poderão aplicar em contexto de 

educação pré-escolar e em contexto de 1.º ciclo, sendo elas classificadas de acordo com 

determinados critérios, aplicando-se a determinadas faixas etárias ou anos de escolaridade. As 

tarefas podem ser: tarefas abertas ou fechadas, de desafio elevado ou reduzido, de longa ou 

curta duração, tarefas de contexto real ou puramente matemático. Apresentaremos exemplos 

de exercícios, problemas, explorações, investigações e projetos. 

 

 

Palavras-chave: Matemática, Estatística, Probabilidades, Organização e Tratamento de 

Dados, tarefa matemática. 
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ABSTRACT 

 

The 1
st
 cycle teacher and early childhood educator is constantly faced with the need to 

provide children with diversified challenging and enriching experiences, so they may remain 

motivated to study mathematics. 

Data Analysis was one of the subjects addressed during the 1
st
 cycle pedagogical pratice 

promote which lead to even more questions and interests, particularly with respect to the best 

learning experiences for the students, through the choice of the mathematical tasks to apply. 

For this reason, this report was written with the goal of presenting a proposal for intervention 

during pre-school and 1
st
 cycle education within the scope of Data Analyses. 

The aim of this proposal is to help teachers use and adapt math tasks to reflect the 

diversity of tasks they should promote in the classroom, and in this way help them create new 

ways to allow their students to develop the ability to understand, to use and to create data, 

resolve problems and make decisions. 

The proposal includes different math tasks which can be applied in the context of pre-

school and 1
st
 cycle education. They were classified according to specific criteria, which 

apply to certain age groups or school grades. Tasks can be open or closed tasks, more or less 

challenging, real life tasks or strictly mathematical. We will give examples for exercises, 

problems, exploration, investigations and projects. 

 

Keywords: Mathematics, Statistics, Probability, Data Analyses, math task. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente documento surgiu no âmbito da prática de ensino supervisionada nos 

contextos de educação pré-escolar e de ensino em 1.º ciclo do ensino básico. 

O estágio no contexto de educação pré-escolar foi realizado individualmente e decorreu 

no Jardim de Infância de São Vicente de Paula n.º 1, em Vila Real, entre os meses de janeiro e 

de maio de 2012, de segunda a quarta-feira. 

O estágio no contexto de 1.º ciclo foi realizado a pares e decorreu na Escola NucliSol 

Jean Piaget de Vila Real, entre outubro de 2012 e janeiro de 2013, de segunda a quarta-feira. 

Nesta introdução, para além de se apresentar o tema do relatório, a sua pertinência e os 

objetivos deste documento, evidencia-se a importância da sua realização para o 

desenvolvimento da formação da autora. Por fim, far-se-á uma descrição sucinta da estrutura 

do relatório de estágio. 

 

1. Tema e sua Pertinência 

 

Segundo Moura (2007: 44), a Matemática “(…) insere-se no conjunto dos elementos 

culturais que precisam de ser socializados, de modo a permitir a integração dos sujeitos e 

possibilitar-lhes o desenvolvimento pleno como indivíduos (…)”. Esses sujeitos, ainda 

enquanto crianças, desde os primeiros anos de vida, deparam-se, portanto, com a necessidade 

de aprendê-la, para poderem continuar inseridos no universo cultural do qual fazem parte. 

A Estatística é um dos ramos da Matemática que tem sido maior destaque nos últimos 

anos, uma vez que esta se tornou indispensável em praticamente todas as áreas, num mundo 

cada vez mais globalizado, matematizado e informatizado. Dado o elevado desenvolvimento 

económico e social, atualmente vemos e contactamos com informação estatística em qualquer 

local e relacionada com diversos fenómenos e atividades (Freitas, 2011). Esta é utilizada na 

administração pública, na investigação científica, no estudo de problemas da indústria, na 

economia, na política e no desporto (Branco, 2000; Ponte & Serrazina, 2000). Tal como 

indica Borralho (2000), a Estatística invadiu o nosso quotidiano, sendo uma das áreas mais 

presentes na vida comum das pessoas. Ninguém pode dizer que não a vê. Vemos Estatística 

em artigos científicos, trabalhos académicos, na televisão, nas revistas e em outros meios de 

comunicação. Ao lermos um jornal, podemos encontrá-la desde a primeira página, até às 
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informações oficiais, à publicidade e às discussões desportivas (Silva, Pinto & Machado, 

2010). Também contactamos com ela quando se fala em desemprego, no abandono escolar e 

na caraterização de uma determinada população (Ferreira, 2008). Vivemos, portanto, 

rodeados por uma enorme quantidade de informações as quais, muitas vezes, nos influenciam 

na tomada de decisões, pelo que todos devemos possuir conhecimentos básicos desta ciência, 

para que consigamos compreender corretamente os dados, argumentá-los e tomar decisões 

conscientes. 

Neste sentido, não podemos deixar de pensar no quão importante é a Estatística 

atualmente, sendo indiscutível a sua relevância a nossa sociedade. É indispensável que os 

todos nós, cidadãos de um mundo moderno, saibamos, não só ler essa informação, como 

também interpretá-la, avaliá-la, comunicá-la e até mesmo utilizá-la em novas situações, 

tornando-nos dotados de uma literacia estatística (Freitas, 2011). Esta literacia estatística, 

segundo Martins e Ponte (2010), permite-nos ler e interpretar dados, organizados em forma de 

tabelas e gráficos, que nos possibilitam a responder a variadas questões. Para além disso, 

permite-nos compreender e utilizar conceitos (tais como, dados, variável, população, amostra, 

entre outros) e representações estatísticas (gráficos ou tabelas) que nos poderão ajudar na 

resolução de questões variadas no nosso dia a dia. Assim sendo, de acordo com os autores 

(2010: 10), por literacia estatística entende-se “(…) a capacidade que nos permite interpretar a 

informação, avaliar a sua credibilidade, e produzir nova informação, quando necessário”.  

Tal como Ponte (2002) refere, para que um cidadão da sociedade atual seja detentor de 

não só uma literacia estatística, mas de literacia matemática, é necessário que seja capaz de 

utilizar conhecimentos matemáticos na resolução de problemas da vida quotidiana e de 

interpretar informação estatística. O Ministério da Educação (2004a: 7) também reforça essa 

ideia, explicando que um indivíduo com literacia matemática é aquele que tem capacidade de 

“(…) analisar, raciocinar e comunicar ideias com eficiência (…)” quando formula, resolve ou 

interpreta problemas matemáticos numa variedade de situações. 

Podemos, portanto, concluir que é essencial que se aposte na formação em Estatística 

dos cidadãos, fomentando-lhes um espírito crítico em relação a todas as informações com as 

quais se forem deparando ao longo da sua vida, e ensinando-os a entender, a aplicar, a 

generalizar, a estimar, a avaliar e a comunicar essas mesmas informações, tornando-os 

cidadãos ativos e conscientes (Freitas, 2011). Por esse motivo, surgiu a necessidade, há 

algumas décadas, de introduzir nos currículos nacionais de Matemática a abordagem à 

temática. 
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Uma vez que a escola tem como finalidades “(…) preparar os alunos para as 

necessidades e problemas do mundo onde estamos inseridos e que aparecem todos os dias por 

meios de comunicação” (Borralho, 2000: 58), constatou-se a necessidade evidente de lhes 

proporcionar um ensino direcionado para a interpretação e compreensão da informação 

estatística, para que assim esses pudessem utilizá-la nesta sociedade cada vez mais baseada 

em dados e informação numérica. 

Atualmente, considera-se que é necessário ajudar as crianças a desenvolver, para além 

da competência de interpretar dados estatísticos, a sua capacidade crítica e autonomia, com o 

objetivo de lhes permitir refletir e avaliar a informação, emitir opiniões e tomar decisões. 

Assim sendo, compreende-se que desde cedo deve ser ensinada a Estatística, dando os 

primeiros passos ainda na educação pré-escolar. 

O educador de infância deve proporcionar oportunidades de as crianças contactarem 

com dados estatísticos de fácil entendimento e contextualizados com a sua realidade, 

desenvolvendo a capacidade de organizar e representar uma coleção de dados e sendo capaz 

de interpretar e comparar esses dados para tirar conclusões. Lopes (2007: 87) refere que “é 

papel da escola proporcionar ao estudante, desde a sua educação de infância, formação de 

conceitos estatísticos e probabilísticos que o auxiliarão no exercício da sua cidadania (…)”, 

ensinando-o a “(…) analisar/relacionar criticamente, os dados apresentados, 

questionando/ponderando a sua veracidade”. 

No 1.º ciclo do ensino básico, a Estatística desenvolve-se a partir do tema Organização e 

Tratamento de Dados. É neste ciclo de ensino que o trabalho de organização e de análise de 

dados se faz formalmente, sendo abordadas, acordo com Ponte e Serrazina (2000), a recolha, 

a organização, a representação e a interpretação de dados, a organização de tabelas de 

diversos tipos, a representação de dados em gráficos e a interpretação de dados para análise e 

retirada de conclusões. No entanto, tal como refere Segurado (2002: 57), “apesar dos novos 

programas de Matemática (…) apontarem para um processo de ensino/aprendizagem centrado 

na actividade dos alunos, valoriza-se ainda bastante a memorização, a resolução mecânica de 

exercícios e o treino de problemas rotineiros”. Importa, portanto, que se promovam tarefas de 

“resolução e formulação de problemas, (…) interpretação e validação de resultados, (…) 

conjectura e prova, (…) discussão e argumentação” (Segurado, 2002: 57). 

A Organização e Tratamento de Dados foi um dos temas abordados em estágio no 

contexto do 1.º ciclo do ensino básico. Durante a prática pedagógica foram aplicadas algumas 

tarefas matemáticas que desencadearam a escolha deste tema para o relatório. A 
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diversificação de tarefas apresentou-se como uma necessidade e, por esse motivo, decidiu-se 

criar outras propostas para futuras aplicações em sala de aula/atividades. Ao mesmo tempo, 

com a realização deste relatório, pretendeu-se ampliar o conhecimento profissional para que, 

enquanto futuros educadores/professores, sejamos cada vez melhores na prática letiva. 

 

2. Objetivos do Relatório 

 

O presente relatório tem como objetivos apresentar uma proposta de intervenção para a 

educação pré-escolar e para o 1.º ciclo do ensino básico no âmbito do tema Organização e 

Tratamento de Dados. Esta proposta de intervenção consistirá na apresentação de diversas 

tarefas que o educador de infância e o professor de 1.º ciclo poderão aplicar com os seus 

grupos de crianças/alunos, permitindo-lhes desenvolver, essencialmente, “(…) a capacidade 

de ler e interpretar dados organizados na forma de tabelas e gráficos, assim como de os 

recolher, organizar e representar com o fim de resolver problemas em contextos variados 

relacionados com o seu quotidiano” (Ponte et al., 2007: 26). 

Tal como o Programa de Matemática do Ensino Básico de 2007 enuncia, espera-se que 

com a concretização prática destas tarefas as crianças/alunos “(…) sejam capazes de: explorar 

e interpretar dados organizados de formas diversas; [e] realizar estudos que envolvam a 

recolha, organização e representação de dados e comunicar utilizando linguagem própria” 

(Ponte et al., 2007: 26). 

 

3. Estrutura do Relatório 

 

O relatório encontra-se dividido em duas partes, remetendo a primeira para toda a 

prática de ensino supervisionada e a segunda para a Organização e Tratamento de Dados na 

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

A primeira parte divide-se em dois capítulos, correspondendo o primeiro à caraterização 

dos contextos de estágio e o segundo à atividade educativa aplicada nos estágios. Na 

caraterização dos contextos de estágio, abordaremos as caraterísticas gerais do meio 

envolvente à instituição, a própria instituição, a sala de atividades/aula e o grupo/turma. No 

final, será apresentada uma reflexão crítica. No segundo capítulo, relativo à atividade 

educativa, será abordada a organização curricular na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do 

ensino básico, remetendo para a legislação e outros documentos orientadores destes níveis de 
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ensino. Para além disso, faremos referência à importância de planificar e de avaliar as 

aprendizagens dos alunos/crianças e apresentaremos o desenvolvimento da atividade 

educativa em cada um dos contextos de estágio. No final, faremos uma reflexão crítica sobre 

todos os aspetos referenciados ao longo do capítulo. 

A segunda parte do relatório apresenta-se dividida em dois capítulos. O primeiro 

corresponde à fundamentação teórica do trabalho e inclui alguns tópicos da história da 

Estatística desde o seu aparecimento até à atualidade, as orientações curriculares para o ensino 

da Estatística na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico, a explicitação do 

conceito e dos objetivos das tarefas matemáticas, os tipos de tarefas nos quais me irei focar e 

uma reflexão final. O segundo capítulo corresponde à parte prática do relatório e inclui a 

proposta de intervenção para a educação pré-escolar e para o 1.º ciclo do ensino básico. 

No final do relatório, apresentar-se-ão as considerações finais sobre o trabalho 

realizado. 
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PARTE I 

PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA 
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CAPÍTULO I 

CARATERIZAÇÃO DOS CONTEXTOS DE ESTÁGIO  
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Neste capítulo, iremos abordar a caraterização dos contextos de educação pré-escolar e 

de 1.º ciclo do ensino básico em que a prática pedagógica se realizou. Assim sendo, no ponto 

1, daremos início à temática clarificando a importância de se caraterizar o meio no qual as 

crianças/alunos se inseriram. No ponto 2, pronunciar-nos-emos sobre Vila Real, uma vez que 

tudo o que se levou a cabo no âmbito dos estágios se integrou no seio desta cidade. 

Relativamente ao ponto 3, especificaremos as caraterísticas do contexto de educação pré-

escolar, incluindo a caraterização do meio (localidade na qual se inseria o Jardim de Infância), 

da instituição, da sala de atividades e do grupo de crianças com as quais trabalhámos. No 

ponto 4, faremos a mesma caraterização que no ponto 3, especificando as caraterísticas do 

contexto de 1.º ciclo do ensino básico, debruçando-nos, portanto, sobre a caraterização do 

meio (localidade em que se inseria a Escola), sobre a própria instituição, a sala de aula e sobre 

a turma. Por fim, no ponto 5, faremos uma reflexão crítica sobre todos os aspetos 

mencionados nos pontos anteriores. 

 

1. A Importância de se Caraterizar o Meio 

 

É impossível conhecer uma criança sem reconhecer e compreender o mundo onde vive, 

cresce e aprende. É dentro do seu contexto que podemos encontrar a criança com todas as 

suas vivências e experiências, com uma história e com uma cultura específicas e próprias. A 

criança cresce inserida num meio, no qual estabelece relações e socializa, aprendendo e 

adquirindo costumes, hábitos de vida, entre outros aspetos. 

A necessidade de caraterizar o meio envolvente a qualquer instituição educativa é, 

portanto, importante, pois para se inserirem na comunidade, os educadores precisam de 

conhecer as formas de vida das crianças/alunos. É necessário que conheçam os seus valores, 

tradições e hábitos. Só assim poderão planear o seu trabalho. 

Conhecer o meio envolvente também é bastante importante no processo educativo, pois 

através da informação recolhida, podemos utilizar os diversos recursos disponíveis que são 

fundamentais no desenvolvimento das competências das crianças. Para além disso, permite ao 

educador realizar uma adequada integração e participação da família e da restante 

comunidade no processo educativo. 

O educador/professor deve, portanto, conhecer a realidade social, económica e cultural 

do meio e ser capaz de identificar e localizar as dificuldades de aprendizagem de cada criança. 
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Findo esse trabalho e planificadas as apropriadas atividades, o educador/professor permitirá 

que a criança realize aprendizagens mais profundas de si mesma e do ambiente que a rodeia. 

É neste sentido que, seguidamente, apresentaremos a caraterização do meio que rodeia 

as instituições na qual realizámos os estágios, tanto no âmbito da educação pré-escolar como 

de 1.º ciclo do ensino básico. Dando continuidade à necessidade de conhecer o contexto, 

exporemos também as caraterizações das próprias instituições, das salas de atividades e de 

aula e, por fim, caraterizaremos o grupo de crianças e a turma. 

 

2. A Cidade de Vila Real 

 

A prática de ensino supervisionada, tanto em contexto de educação pré-escolar como de 

1.º ciclo, foi realizada na cidade de Vila Real. Por esse motivo, considerámos fundamental 

iniciar a caraterização do meio envolvente pela apresentação da própria cidade e de todos os 

meios que esta possui. 

Segundo o site oficial do Município
1
, a cidade de Vila Real localiza-se no interior norte 

de Portugal, na região natural de Trás-os-Montes e Alto Douro, e é sede de concelho e capital 

de distrito. Esta zona situa-se a 85 quilómetros, em linha reta, do Oceano Atlântico, e a 450 

metros de altitude, num planalto rodeado de montanhas – as serras do Marão e do Alvão. 

No concelho prevalecem caraterísticas rurais bem evidentes, uma vez que a paisagem 

predominante é de ordem montanhosa. Para além disso, inclui regiões de cultivo, vinhas e 

várias linhas de água que irrigam a área, com destaque para o Rio Corgo, que atravessa o 

centro da cidade. 

Sendo uma zona do interior do país, nos anos sessenta, Vila Real sentiu uma grande 

emigração da sua população, dadas as elevadas taxas de desemprego e a necessidade de 

encontrar uma qualidade de vida superior. Hoje em dia, verifica-se, principalmente, uma 

grande migração das aldeias para os centros urbanos. 

Foi com a criação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em 1986
2
, que 

ocorreu um desenvolvimento regional acentuado, dado o aumento demográfico que se fez 

sentir e o facto de haver uma revitalização da população. A região já não é tão isolada, uma 

vez que, ao longo dos anos, também houve uma melhoria das vias de comunicação. Também 

foram criados vários serviços próprios de uma capital de distrito, que trouxeram novo 

                                                             
1 Consultado em www.cm-vilareal.pt, a 29 de abril de 2013. 
2 Consultado em www.utad.pt, a 29 de abril de 2013. 

http://www.cm-vilareal.pt/
http://www.utad.pt/vPT/Area2/autad/instituicao/Paginas/default.aspx
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dinamismo à região. Assim sendo, em Vila Real podemos destacar equipamentos coletivos, 

tais como, o Teatro de Vila Real, a Biblioteca Municipal, o Conservatório de Música, o 

Museu de Arqueologia e Numismática, o Museu do Som e da Imagem e o Museu da Vila 

Velha. Deparamo-nos ainda com instituições desportivas, tais como, o Complexo Recreativo 

de Codessais, o Complexo Desportivo do Monte da Forca, o Campo do Calvário, um Pavilhão 

Gimnodesportivo e Piscinas Municipais. A cidade também dispõe do Hospital Distrital e do 

Regimento de Infantaria n.º 13. Para além disso, há outros equipamentos que servem a 

população, tais como, instituições bancárias, centros de saúde, clínicas privadas, instituições 

que incluem todos os graus de ensino, corporações de bombeiros, forças de segurança, entre 

outros. Estes equipamentos, estando inseridos na área da instituição em questão, podem ser 

uma mais-valia para o educador, que pode e deve organizar atividades que enriqueçam as 

aprendizagens das crianças.  

Atualmente, a região de Vila Real encontra-se numa fase crescente de desenvolvimento 

ao nível do comércio e de serviços, com relevo para a saúde, para o ensino e para o turismo, 

sendo um local preferencial para o investimento externo. 

De acordo com a informação fornecida no site do Município, Vila Real tem uma área de 

cerca de 370 km
2
 e é constituída por trinta freguesias. Segundo os censos de 2011 do Instituto 

Nacional de Estatística
3
, o concelho inclui 51 850 habitantes. 

 

3. Contexto de Educação Pré-Escolar 

 

3.1. Caraterização do Meio Envolvente à Instituição 

 

O Jardim de Infância de São Vicente de Paula n.º 1 situa-se na Rua Stuart Carvalhais, na 

freguesia da Nossa Senhora da Conceição. 

A freguesia urbana da Nossa Senhora da Conceição foi fundada em novembro de 1960 

e situa-se na parte norte da cidade, ocupando território em ambas as margens do Rio Corgo, 

com 3,40 km
2
 de área

4
. Alberga, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, 8 885 

habitantes, tratando-se de uma das freguesias com maior densidade populacional do 

município. Desta freguesia, destaca-se especialmente o Bairro Social de São Vicente de Paula, 

que acolhe um elevado número de crianças que frequentam o Jardim de Infância em questão. 

                                                             
3 Consultado em www.ine.pt, a 30 abril de 2013.  
4 Consultado em www.cm-vilareal.pt, a 29 de abril de 2013.  

http://www.ine.pt/
http://www.cm-vilareal.pt/
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Quanto aos serviços educacionais, na Nossa Senhora da Conceição é possível encontrar 

estabelecimentos públicos de ensino pré-escolar, escolas dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino 

básico e instituições privadas, tais como, creches, salas de apoio extraescolar e de ocupação 

de tempos livres. 

Relativamente aos serviços de saúde estabelecidos na freguesia, é possível encontrar o 

posto dos serviços médicos sociais n.º 1, clínicas privadas, farmácias e laboratórios de 

análises clínicas. 

No âmbito dos serviços de apoio social, funcionam na Nossa Senhora da Conceição um 

centro de idosos e um centro de recuperação de alcoólicos e narcóticos. 

De acordo com a informação disponibilizada pela Educadora Cooperante, o tipo de 

habitação nesta freguesia é maioritariamente à base de prédios, apesar de existirem também 

algumas residências familiares. A freguesia possui boas condições de habitabilidade, tendo 

rede de esgotos, recolha de lixos, abastecimento de água e eletricidade. 

 

3.2. Caraterização da Instituição 

 

Este tópico destina-se à apresentação dos principais aspetos da instituição na qual 

decorreu o estágio em contexto pré-escolar. Assim sendo, será apresentada uma breve 

explicação sobre o tipo de instituição e o seu funcionamento interno e far-se-á uma descrição 

dos espaços físicos da instituição, enunciando mais pormenorizadamente os espaços da sala 

de atividades. 

 

3.2.1. Tipo de Instituição e seu Funcionamento 

 

O Jardim de Infância de São Vicente de Paula n.º 1 pertence ao Agrupamento Vertical 

de Escolas Diogo Cão (AVEDC). Segundo o site oficial do Agrupamento
5
, este foi 

homologado em 2003 e resulta da junção da EB 2,3 Diogo Cão, do Agrupamento Horizontal 

“Do Alvão às Portas da Bila” e do Agrupamento Horizontal D. Dinis (que se fundiu mais 

tarde, em julho de 2007). A EB 2,3 Diogo Cão é a sede do Agrupamento e situa-se na 

freguesia de Nossa Senhora da Conceição. 

No ano letivo de 2011/2012, o agrupamento era composto por quarenta e cinco 

estabelecimentos de educação e ensino, incluindo uma escola básica de 2.º e 3.º ciclos – 

                                                             
5 Consultado em www.diogocao.edu.pt , a 5 de maio de 2013. 

http://www.diogocao.edu.pt/
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escola-sede –, 23 escolas do 1.º ciclo e 21 jardins de infância
6
. Segundo o documento de 

avaliação externa do Agrupamento de Escolas Diogo Cão de fevereiro de 2012
7
, o 

funcionamento do Agrupamento era exercido por um corpo docente de 248 profissionais, 

sendo 93% dos quadros. O pessoal não docente englobava 75 elementos. Toda a instituição 

incluía 2 613 crianças/alunos, sendo a educação pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico 

compostos, respetivamente, por 524 crianças (28 grupos) por 1 163 alunos (61 turmas). 

O funcionamento do Jardim de Infância de São Vicente de Paula n.º 1, em 2011/2012, 

era assegurado por 4 Educadoras de Infância, 4 Técnicas Operacionais e 4 Animadoras, que 

contavam com o apoio de 1 Tarefeira e 6 Empregadas de Refeitório. Uma das Educadoras 

Titulares desempenhava a função de Coordenadora, uma vez que “em cada estabelecimento de 

educação pré-escolar ou escola com 3 ou mais docentes em exercício efectivo de funções há 

lugar à designação de coordenador”
8
. Em relação às crianças que frequentavam a instituição, 

perfaziam um total de cerca de 100 crianças, estando distribuídas por 4 grupos. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de julho, artigo 9.º, os estabelecimentos de 

educação pré-escolar devem assegurar um horário de funcionamento flexível, de acordo com 

as necessidades das famílias. Neste sentido, o horário de funcionamento da instituição 

decorria entre as 07:45 horas e as 19 horas, sendo o período da manhã das 9 às 12 horas e o 

período da tarde das 14 às 16 horas. De manhã, o acolhimento das crianças que era feito pelas 

Técnicas Operacionais e Animadoras, decorrendo desde a abertura até às 8 horas e 45 

minutos. A hora de almoço era das 12 às 14 horas. O prolongamento de horário decorria entre 

16 às 18 horas e, por fim, a extensão do prolongamento de horário funcionava entre as 18 e as 

19 horas
9
. 

 

3.2.2. O Espaço Institucional 

 

O Jardim de Infância de S. Vicente de Paula n.º 1 está integrado num edifício com mais 

de cem anos, recentemente intervencionado, e funciona com quatro salas de atividades, um 

refeitório e um pequeno espaço para equipamentos de cozinha, três instalações sanitárias 

particulares (uma para crianças com necessidades educativas especiais), uma sala polivalente, 

dois hall de entrada (que incluem áreas de atividades) e um pequeno anexo. 

                                                             
6 Consultado em www.diogocao.edu.pt , a 5 de maio de 2013 
7 Consultado em www.ige.min-edu.pt, a 5 de maio de 2013.  
8 Informação disponível no Regulamento Interno do Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão, ano letivo de 2011/2012. 
9 Informação disponível no Regimento Interno do Jardim de Infância de São Vicente de Paula n.º 1, ano letivo de 2011/2012.  

http://www.diogocao.edu.pt/
http://www.ige.min-edu.pt/
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Uma vez que o espaço exterior de uma instituição de educação pré-escolar é de extrema 

relevância no desenvolvimento da criança e que foi utilizado regularmente no decorrer do 

estágio, de seguida, focar-nos-emos mais detalhadamente na caraterização desse local. 

Pode-se dizer que a área exterior do Jardim de Infância é bastante ampla e atrativa, 

incluindo estruturas diversas para as crianças brincarem e zonas desocupadas para a 

realização de outros tipos de jogos. O espaço não possui uma área coberta, o que impede as 

crianças de brincarem no exterior quando as condições meteorológicas são adversas. 

Segundo o Ministério da Educação (1997: 39), o espaço exterior é “(…) um local 

privilegiado de recreio onde as crianças têm possibilidade de explorar e recriar o espaço e os 

materiais disponíveis.” Este espaço “(…) possibilita a vivência de situações educativas 

intencionalmente planeadas e a realização de actividades informais” (Ministério da Educação, 

1997: 39). Neste sentido, quando as crianças iam brincar livremente, podiam usufruir do 

parque infantil, que incluía diversos equipamentos, tais como, baloiços, escorregas, cordas, 

uma casinha, entre outros. 

Segundo Menezes (1998: 36), a zona do recreio deve ser uma área que possua “(…) 

uma superfície com propriedades de amortecimento de impacto e não [deve] intersetar os 

corredores de circulação ou áreas de segurança de outros equipamentos”. Portanto, os 

equipamentos anteriormente mencionados estão afixados num piso antichoque de borracha 

sintética, para conferir maior proteção. Para além destes materiais, o espaço exterior dispõe 

ainda de uma horta pedagógica que é utilizada pelos quatro grupos de crianças. 

Todo o espaço exterior encontra-se vedado, criando condições de segurança 

apropriadas, tal como obriga a lei, quando menciona que “o espaço deverá ser delimitado de 

forma não agressiva, mas (…) [garantindo] condições de segurança (por ex.: com vedação ou 

sebe natural)” (Despacho Conjunto n.º 268/97, de 25 de agosto). Os portões da instituição 

dispõem de um sistema de segurança com campainha e ecrã de visualização, para controlo na 

entrada de pessoas na instituição. 

No que diz respeito ao espaço interior do Jardim de Infância, no rés-do-chão do edifício, 

é possível encontrar a sala polivalente, o refeitório, as instalações sanitárias e duas salas de 

atividades. As outras duas salas encontram-se no piso 1. 

A sala polivalente também foi uma área bastante utilizada pelo grupo de crianças com o 

qual trabalhámos. Segundo o Despacho Conjunto n.º 268/97, de 25 de agosto, a sua função é 

“(…) permitir a prática de actividades educativas e lúdicas, para além responder à realização 

de manifestações de carácter cultural e recreativo, abertas à comunidade”. Para além disso, 
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deve permitir a utilização e visionamento de meios audiovisuais e pode servir como sala de 

repouso. Assim sendo, a sala era utilizada nos períodos de acolhimento/prolongamento – nos 

quais as crianças realizavam atividades diversas –, depois do almoço e durante o tempo de 

recreio (quando as condições atmosféricas não permitiam a frequência do espaço exterior) e 

estava disponível para a realização de atividades que necessitassem de mais espaço, tais 

como, sessões de expressão motora ou eventos que reunissem todos os grupos da instituição 

ou mesmo a restante comunidade educativa. A sala inclui diversos armários e estantes que 

guardam materiais didáticos – jogos, materiais para desenho e pintura, etc. – e eletrónicos, tais 

como, o projetor multimédia, uma televisão e um leitor de DVD. 

 

3.2.3. Espaço Físico e Recursos Educativos da Sala de Atividades 

 

Segundo o Ministério da Educação (1997: 34), a educação pré-escolar 

 

(…) é um contexto de socialização em que muitas aprendizagens decorrem de vivências 

relacionadas com o alargamento do meio familiar de cada criança, de experiências 

relacionais e de ocasiões de aprendizagem que implicam recursos humanos e materiais 

diversos. Este processo educativo desenvolve-se em tempos que lhe são destinados e, em 

geral, em espaços próprios. 
 

De acordo com o mesmo autor, num espaço de educação pré-escolar, o tipo de 

equipamento, os materiais existentes e a forma como estão dispostos são um fator 

condicionante do que as crianças podem aprender ou fazer. 

As salas de atividades destinam-se “ao desenvolvimento de actividades educativas a 

realizar pelas crianças, individualmente ou em grupo” (Despacho Conjunto n.º 268/97, de 25 

de agosto). É nelas que as crianças passam a maior parte do tempo, sendo um espaço que deve 

ter uma atenção redobrada para permitir o progresso da criança durante o seu processo 

educativo. Assim sendo, é necessário que estas estejam bem organizadas e que disponham de 

diversos materiais os quais especificaremos mais adiante.  

Cardona (1992: 8), ao referir-se às salas, diz-nos que “(…) são geralmente organizadas 

de forma a permitir às crianças a escolha de diferentes tipos de atividades”. O educador de 

infância é o principal responsável pela forma como está organizado todo o espaço na sala de 

atividades, criando um ambiente propício ao desenvolvimento das crianças. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de agosto, o educador deve: 
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– organizar o espaço e os materiais para que esses recursos proporcionem às crianças 

experiências educativas integradas; 

– disponibilizar e utilizar materiais estimulantes e diversificados; 

– disponibilizar e utilizar recursos ligados às novas tecnologias de informação e de 

comunicação; 

– criar condições de segurança, de acompanhamento de bem-estar.  

 

De acordo com que foi anteriormente mencionado, importa, neste momento, mencionar 

quais as caraterísticas da sala de atividades na qual foi realizado o estágio. 

Assim que se entra na sala e se faz uma observação geral, podemos constatar que esta 

possui uma boa iluminação natural, dada a existência de três janelas de grandes dimensões, 

que incluem persianas que permitem alterar o grau de claridade no espaço. No que diz 

respeito ao chão, este é confortável e resistente. As paredes são de cor clara, tornando o 

espaço mais afável, confortável e luminoso. Na entrada da sala existe sistema de ar 

condicionado que permite regular a temperatura conforme as condições climatéricas. Além 

disso, rapidamente se percebe que a sala tem espaços distintos, o que nos permite detetar que 

está organizada por áreas de trabalho. As paredes também possuem painéis expositores que 

permitem a afixação das produções das crianças e dos instrumentos de pilotagem. Em vários 

espaços da sala estão dispostas algumas estantes e armários que guardam os materiais. 

A divisão da sala por áreas de apoio à aprendizagem é de extrema importância, uma vez 

que permite que cada criança perceba quais são as opções de escolha que tem para 

brincar/trabalhar. A criança aprende a selecionar de acordo com as suas caraterísticas e com o 

seu estado emocional no dia a dia, optando por diferentes oportunidades de aprendizagem. 

 

Os espaços de educação pré-escolar podem ser diversos, mas o tipo de equipamento, os 

materiais existentes e a forma como estão dispostos condicionam, em grande medida, o que 

as crianças podem fazer e aprender (Ministério da Educação, 1997: 37). 

 

Segundo Spodek e Saracho (1998: 127), as áreas de apoio à aprendizagem são espaços 

“(…) com uma grande variedade de materiais, para estimular a aprendizagem das crianças”. 

As atividades que se podem realizar nestas mesmas áreas “(…) devem refletir os níveis de 

desenvolvimento das crianças e as suas experiências prévias, permitindo que aprendam em 

seu próprio ritmo sobre o mundo à sua volta, manipulando objetos, construindo, dialogando e 

assumindo diferentes papéis” (Spodek & Saracho, 1998: 127). 

Cardona (1992: 10) refere que o espaço educativo, ao longo do ano, pode ir sofrendo 

alterações, não sendo rígido, isto é, “(…) à medida que o trabalho vai evoluindo, o espaço e 

os materiais vão ganhando novos sentidos, sendo alterada a sua organização de acordo com as 
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necessidades vividas pelo grupo”. Nesta medida, também nos pudemos confrontar com a 

necessidade de reorganizar o espaço durante o estágio, sendo suprimidas algumas áreas e 

acrescentadas outras mais relevantes para o grupo de crianças. Neste documento, forcar-nos-

emos na disposição da sala apenas após a alteração do espaço. 

A sala de atividades encontra-se dividida em dez áreas, sendo que duas delas funcionam 

fora da sala, no hall de entrada do Jardim de Infância. A delimitação das áreas é feita através 

de algumas estantes, separadores de madeira, mesas ou tapetes colocados para que cada área 

funcione como um espaço independente. O espaço vertical também está ocupado com 

trabalhos, cartazes, posters e instrumentos de pilotagem que servem de apoio ao ensino. 

Seguidamente, apresentar-se-á a planta da sala e a distinção de todos os espaços. 

 

 

Figura 1 – Planta da sala de atividades com a distinção das áreas de apoio à aprendizagem  
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 Áreas de Apoio à Aprendizagem 

 

 Área dos Jogos de Mesa 

 A área dos jogos de mesa situa-se na entrada da sala. Esta é composta por uma mesa 

redonda, cadeiras e por duas estantes que permitem organizar todo o material didático. O 

material é bastante rico e diverso, permitindo que as crianças desenvolvam o raciocínio lógico 

e a motricidade fina. Os materiais são maioritariamente jogos, tais como: quiz interativos, 

puzzles, jogo da memória, geoplano, dominós, jogos de contagem, jogos de figuras e sólidos 

geométricos, jogos de sequências, entre outros. 

 

 

 Área das Construções 

A área das construções é um dos locais mais escolhidos pelas crianças durante as 

atividades livres. Esta tem bastante espaço e é composta por um conjunto de tapetes, colchões 

e estantes com materiais. Neste espaço existem diversos jogos, tais como, caixas com legos, 

carrinhos, pistas e animais da quinta. 

 

 Área da Casinha 

Pretende-se que, nesta área, as crianças façam jogos simbólicos, através da expressão e 

comunicação do próprio corpo. A criança pode, assim, recriar as experiências da vida 

quotidiana, criando situações imaginárias e atribuindo significados múltiplos aos objetos 

(Ministério da Educação, 1997). As crianças podem brincar, individualmente ou em grupo, 

realizando atividades domésticas, tais como, cozinhar, almoçar, tomar conta do bebé, entre 

outras. 

 

 Área dos Fantoches 

A área dos fantoches tem como objetivos proporcionar às crianças atividades de faz de 

conta, de jogo simbólico e jogo dramático, permitindo que se expressem e comuniquem 

situações reais ou imaginárias, a partir do desempenho de diferentes “papéis” e recorrendo à 

utilização verbal e não verbal (Ministério da Educação, 1997). O espaço dispõe de diversos 

fantoches e de um fantocheiro. Inclui ainda um armário que serve para guardar os materiais e 

serve como banco. 
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 Área da Informática 

A área da informática é composta por uma mesa, um computador, uma impressora e 

colunas de som. É neste espaço que as crianças podem iniciar as primeiras aprendizagens no 

manuseamento do computador, para que assim estejam a par das novas tecnologias. Aqui 

podem realizar jogos didáticos, podem ver vídeos e ouvir músicas. Além disso, o computador, 

na educação pré-escolar, pode ser utilizado em expressão plástica e expressão musical, na 

abordagem ao código escrito ou à matemática (Ministério da Educação, 1997). 

 

 Área da Biblioteca 

É neste local que as crianças podem manusear livros diversos. Estes livros estão 

arrumados num expositor, que é uma estante de dupla face. Esta estante inclui livros do Plano 

Nacional de Leitura, livros específicos para as diversas faixas etárias, contos infantis, poesia 

para crianças, livros sobre animais, higiene pessoal ou outros temas pertinentes para o grupo. 

Esta área pretende despertar “para a leitura no sentido de interpretação e tratamento da 

informação que implica a ‘leitura’ da realidade, das ‘imagens’ e de saber para que serve a 

escrita, mesmo sem saber ler formalmente” (Ministério da Educação, 1997: 66). 

 

 Área da Escrita 

A área da escrita foi criada durante o estágio com o propósito de permitir às crianças 

capazes de desenhar algumas letras e identificá-las evoluir neste âmbito. A ideia de 

desenvolver esta área surgiu pelo facto desse grupo de crianças já não mostrar interesse pelas 

restantes áreas das atividades livres e, por esse mesmo motivo, passar a maior parte do dia a 

desenhar letras e a realizar atividades de escrita. Nesta área existem os seguintes materiais: 

máquina de escrever, jogos com letras e de correspondência entre imagens e palavras, canetas, 

folhas brancas, entre outros. 

 

 Área dos Trabalhos/Mesa de Grande Grupo 

A área dos trabalhos é a mesa central da sala. Esta mesa é um conjunto de mesas de 

menores dimensões, que se agruparam para dar origem à maior, de forma a suportar a 

totalidade do grupo. Este espaço é o mais utilizado para a execução dos diversos trabalhos que 

se vão realizando na sala. Nos momentos de atividades livres, acolhe a área do desenho e do 

recorte e colagem. Também é utilizada nas atividades orientadas, seja nas de uso coletivo ou 

de uso individual. 
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 Área da Pintura 

A área da pintura não se encontra dentro da sala de atividades, mas sim no hall de 

entrada do edifício que também dá acesso à sala. Neste espaço é possível encontrar um 

cavalete de apoio à pintura com espaço para três crianças e, por baixo destes, uma prateleira 

com tintas. Ao lado encontra-se uma mesa e uma pequena estante com materiais de apoio, tais 

como, pincéis e copos de colocar a tinta. Por cima dos cavaletes, em espaço vertical, há um 

placard, o qual é reservado à exposição dos trabalhos das crianças desenvolvidos nesta área. 

 

 Área da Modelagem 

Esta área é constituída por uma mesa com cadeiras. Os respetivos materiais, tais como, 

a plasticina, os moldes e outras ferramentas de moldagem, estão guardados no interior da sala 

de atividades, na estante dos jogos de mesa. Neste espaço pretende-se que as crianças 

brinquem com plasticina e possam modelar determinados objetos, pessoas e/ou animais, de 

acordo com a sua imaginação, permitindo que desenvolvam a destreza manual e a 

criatividade. 

 

 Espaço Vertical 

 

O espaço vertical da sala 2 do Jardim de Infância de S. Vicente de Paula n.º 1 está 

ocupado com diversos trabalhos das crianças e com os vários mapas de registo e instrumentos 

de pilotagem das atividades. Este espaço não é rígido, pelo que há a possibilidade de se ir 

alterando a organização dos trabalhos e dos registos. 

Consideramos fundamental especificar alguns dos instrumentos de pilotagem 

disponíveis na sala de atividades, já que estes têm um papel fundamental na prática educativa, 

tal como nos indica o Ministério da Educação (1997: 36) nas Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar, quando refere que 

 

Alguns instrumentos frequentes em jardins-de-infância – quadro de presenças, quadro de 

tarefas e outros – podem facilitar a organização e a tomada de consciência de pertença a um 

grupo e, ainda, a atenção e o respeito pelo outro. 

 

 

 Mapa de Presenças 

O mapa de presenças tem como objetivo registar a assiduidade dos alunos. É uma tabela 

de dupla entrada que cruza os nomes das crianças com os dias do mês. São as crianças que 
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preenchem o mapa, colocando uma pinta a cor verde quando estão presentes. Todos os dias, 

ao final da tarde, há uma criança responsável por marcar as faltas aos meninos que não 

estiveram presentes, colocando uma pinta vermelha. No final de cada mês, as crianças mais 

velhas, que já dominam corretamente a noção de número e o processo de contagem, 

contabilizam as presenças e faltas de todo o grupo, preenchendo uma grelha para esse efeito. 

 

 Registo das Faltas 

Todos os dias ao final da tarde, nas rotinas diárias, há uma criança responsável por 

contar quantos colegas estão a faltar e assinalar esses valores num mapa. Este registo foi 

criado com a intenção de trabalhar o sentido de número e a noção de adição. As crianças 

colocam uma figura masculina por cada menino que falte e uma figura feminina por cada uma 

das meninas. Depois colocam as figuras, novamente o mesmo número de meninas e de 

meninos a faltar na sala de atividades, mas, desta vez, todos no mesmo grupo para que assim 

possam concluir a totalidade de crianças a faltar. Por baixo das respetivas figuras colocam os 

números escritos a caneta de tinta, para que possam associar a quantidade de figuras presentes 

ao número que lhes corresponde. Ao mesmo tempo, também lhes é possível estar em contacto 

com o algoritmo da adição, proporcionando experiências que lhes serão uma mais-valia no 1.º 

ciclo do ensino básico. 

 

 Registo dos Comportamentos 

Na sala de atividades existe um semáforo que indica o comportamento de cada criança 

ao longo do dia. A cada criança corresponde uma mola que é fixada no círculo de cor 

correspondente ao comportamento. Assim sendo, sempre que estiver no vermelho, a criança 

teve um mau comportamento, sempre que estiver no amarelo é porque a criança teve um 

comportamento pouco satisfatório e sempre que estiver na roda verde, a criança comportou-se 

da melhor forma. 

Todos os dias pela manhã, há uma criança responsável por marcar num mapa o 

comportamento do grupo no dia anterior, fazendo pintas vermelhas, amarelas ou verdes de 

acordo com os dados do semáforo. No final de cada mês, os resultados de cada criança são 

analisados em grande grupo. As crianças que respeitem as regras da sala de atividades têm 

como prémio, no final do mês, levar um diploma de bom comportamento para casa. Quem 

tiver uma pinta vermelha ou mais do que três amarelas, fica impedido de receber esse 

documento. 
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 Mapa do Tempo 

Todos os dias de manhã, nas rotinas diárias, há uma criança responsável por ver as 

condições meteorológicas desse dia e fazer o respetivo desenho num calendário específico 

para o efeito. No final do mês, esses resultados são analisados pelo grupo de crianças através 

da observação e contagem da totalidade de dias com cada estado meteorológico. 

  

 Mapa das Tarefas 

Todos os dias, ao início da manhã, são selecionadas crianças para realizar cada tarefa do 

mapa, sendo que ao longo da semana todas têm oportunidade de participar. São sete tarefas 

formuladas pelo grupo, sendo elas: marcar o tempo, marcar os comportamentos, marcar as 

faltas, apitar para arrumar, verificar as limpezas, marcar o dia e chefe da fila. 

 

 Mapa da Marcação do Dia 

O dia é marcado todas as manhãs, nas rotinas diárias, havendo uma criança responsável 

para esse efeito. A criança deve ser capaz de dizer que dia é hoje, que dia foi ontem e que dia 

será amanhã. Após essa marcação, a criança seleciona os algarismos correspondentes ao dia 

do mês. 

 

3.3. Caraterização Global do Grupo de Crianças 

 

A interação entre crianças em diferentes níveis de desenvolvimento e com diferentes 

conhecimentos é propícia e facilitadora do desenvolvimento e da aprendizagem (Ministério da 

Educação, 1997). Quando se integram várias idades num mesmo grupo assegura-se a 

heterogeneidade geracional e cultural, garantindo a existência de respeito pelas diferenças 

individuais no exercício de interajuda e colaboração formativa. O grupo de crianças da sala 2 

é um grupo bastante heterogéneo ao nível do desenvolvimento cognitivo, cultural e 

emocional. 

 

 Composição do Grupo 

O grupo é formado por 25 crianças, sendo 15 elementos do sexo masculino e os 

restantes do sexo feminino.  
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No que se refere às idades, é um grupo heterogéneo, uma vez que é composto por dez 

crianças de 5 anos, nove de 4 anos e seis de 3 anos. 

 

 Desenvolvimento Físico e Saúde 

No que diz respeito ao desenvolvimento físico e saúde das crianças, no geral, todas elas 

são saudáveis. Nenhuma criança tem necessidades educativas especiais. 

      

 Comunicação e Relações Interpessoais 

Relativamente às caraterísticas gerais do grupo, consideramos que as crianças são 

agitadas e ruidosas, perturbando frequentemente o ambiente na sala de atividades e a 

realização das tarefas. No geral, todas têm dificuldade em estar algum tempo a realizar uma 

mesma atividade, não conseguindo estar concentradas nas atividades que desenvolvem. 

Algumas das crianças mais pequenas ainda têm bastantes dificuldades em partilhar (por 

exemplo, os brinquedos) e não sabem interagir dentro de um grupo, o que por vezes leva à 

existência de conflitos entre elementos. A maioria das crianças mais velhas demonstra 

bastante responsabilidade e autonomia na realização de tarefas. 

O grupo demonstra um grande interesse e motivação pela realização de atividades 

ligadas ao jogo simbólico. 

 

 Contexto Familiar e Meio Sociocultural 

Um dos fatores determinantes na formação da personalidade de cada criança é a 

influência do meio familiar. Assim sendo, as idades dos pais e as habilitações literárias têm de 

ser tidas em conta. 

Relativamente à informação disponibilizada sobre a idade dos pais, esta varia entre os 

24 e os 52 anos. Porém, a maioria tem entre  os 30 e os 40 anos. Duas das crianças são irmãs, 

por isso, não são repetidos os dados relativos ao seu agregado familiar. Não são conhecidos 

dados relativos a dois pais (Tabela 1). 
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Faixa etária Número de pais (sexo masculino e feminino) 

[20; 30[ 6 

[30; 40[ 28 

[40; 50[ 11 

[50; 60[ 1 

Sem dados 2 

Tabela 1 – Idades dos pais (educação pré-escolar) 

 

Quanto às habilitações literárias, os pais das crianças são maioritariamente licenciados 

ou têm o 12.º ano de escolaridade. Não são conhecidas as habilitações literárias de quatro pais 

(Tabela 2). 

 

Habilitações literárias Número de pais (sexo masculino e feminino) 

4.º ano 1 

6.º ano 3 

9.º ano 8 

12.º ano 13 

Licenciatura 14 

Mestrado 4 

Sem dados 4 

Tabela 2 – Habilitações literárias dos pais (educação pré-escolar) 

 

No que se refere às profissões desempenhadas pelos pais das crianças, estas são bastante 

diversificadas, pelo que as organizámos numa tabela (Tabela 3). Porém destaca-se o número 

de professores (6), engenheiros (3), veterinários (3) e desempregados (4) e não são conhecidas 

as profissões de quatro pais. 

 

Profissões Número de pais (sexo masculino e feminino) 

Professor 6 

Engenheiro 3 

Veterinário 3 

Assistente Técnico 2 

Farmacêutico 2 

Guarda Prisional 2 

Enólogo 1 
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Técnico de Projetos 1 

Motorista 1 

Abastecedor 1 

Gestor 1 

Advogado 1 

Empregado de Escritório 1 

Eletricista 1 

Bancário 1 

Enfermeiro 1 

Diretor Comercial 1 

Empregado da Construção Civil 1 

Industrial de Hotelaria 1 

Operador de Loja 1 

Operador de ETAR 1 

Militar 1 

Operador Especializado 1 

Empregado de Balcão 1 

Empregado de Limpeza 1 

Vigilante 1 

Técnico de Informática 1 

Doméstica 1 

Desempregado 4 

Sem dados 4 

Tabela 3 – Profissões dos pais (educação pré-escolar) 

 

Todas as crianças vivem relativamente próximas do Jardim de Infância. Normalmente 

são os pais ou os avós que vão levá-las à instituição e a maioria fá-lo de carro. 

 

4. Contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Tal como foi referido no ponto 1 (importância de se fazer a caraterização do meio), é 

essencial fazer-se uma caraterização do contexto para planear todo trabalho de acordo com as 

necessidades do aluno e tendo em conta os recursos materiais disponíveis. Assim sendo, de 

seguida, apresentaremos as caraterizações do meio envolvente, da instituição na qual foi 

realizado o estágio em contexto de 1.º ciclo do ensino básico, da sala de aula e do grupo de 

alunos. 
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4.1. Caraterização do Meio Envolvente à Instituição 

 

A NucliSol Jean Piaget situa-se na Rua da Tenaria (Quinta do Almodena), na freguesia 

de São Dinis da cidade de Vila Real. 

São Dinis é uma das três freguesias urbanas de Vila Real, sendo a de menor dimensão 

do concelho, com uma área de 1,48 km
2
, tal como indica o site oficial do Município. Segundo 

o Instituto Nacional de Estatística, residem 3 937 habitantes nesta freguesia, sendo a terceira 

com maior população e a de maior densidade populacional. 

A existência desta freguesia chega a confundir-se com a fundação de Vila Real, tendo 

os seus limites sofrido profundas modificações ao longo dos séculos, sendo a última alteração 

realizada aquando da criação da freguesia da Nossa Senhora da Conceição, em 1960. 

Atualmente, a freguesia ocupa a zona sudoeste da cidade, na confluência dos rios Corgo e 

Cabril e faz fronteira com as outras freguesias urbanas de Vila Real (Nossa Senhora da 

Conceição e de São Pedro) e ainda com Lordelo, Vila Marim e Parada de Cunhos. 

É nesta freguesia que se situam algumas das mais importantes instituições públicas e 

equipamentos sociais, que lhe atribuem algum estatuto entre as freguesias citadinas. 

Em São Dinis, podemos encontrar um vasto leque de património cultural e edificado, 

que inclui a Câmara Municipal, a Sé de Vila Real/Convento de São Domingos, o Palácio 

Conde de Amarante, a Casa Diogo Cão, a Igreja de São Dinis, a Capela de São Brás e o 

Museu da Vila Velha. Estas três últimas referências têm uma importância acentuada, já que 

retratam a fundação de Vila Real e da própria freguesia. 

Relativamente aos serviços educacionais, é possível encontrar diversos 

estabelecimentos públicos e privados, que incluem creches, jardins de infância, escolas do 

ensino básico, uma escola secundária e uma profissional. 

Também existem outros serviços de apoio à comunidade, tais como, clínicas de saúde, 

farmácias e a Santa Casa da Misericórdia que inclui um lar de idosos e acolhe crianças 

provenientes de famílias mais desfavorecidas. A freguesia conta ainda com uma escola de 

bailado, associações juvenis, uma escola de música, bancos, correios e uma conservatória de 

registo predial e de registo civil. 

As condições de habitabilidade são boas, havendo rede de esgotos, recolha de lixo, 

abastecimento de água e eletricidade. A freguesia é sustentada maioritariamente pelo 

comércio e pela prestação de serviços
10

. 

                                                             
10 Informação fornecida pelo Presidente da Junta de Freguesia de São Dinis. 
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4.2. Caraterização da Instituição 

 

Para se fazer a caraterização da instituição em questão, tal como já fizemos no contexto 

de educação pré-escolar, é necessário que, em primeiro lugar, se apresente o tipo de 

instituição e quais as normas do seu funcionamento. Posteriormente, torna-se fundamental 

descrever os espaços físicos da instituição, dando maior destaque à sala de aula. É nestes 

aspetos que nos iremos focar seguidamente. 

 

4.2.1. Tipo de Instituição e seu Funcionamento 

 

A Escola NucliSol Jean Piaget é uma Instituição Privada de Solidariedade Social (IPSS) 

que desenvolve a sua atividade de norte a sul do país. Por IPSS, entende-se, segundo o artigo 

1.º do Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de fevereiro, que 

 

(…) são instituições particulares de solidariedade social as constituídas, sem finalidade 

lucrativa, por iniciativa de particulares, com o propósito de dar expressão organizada ao 

dever moral de solidariedade e de justiça entre os indivíduos e desde que não sejam 

administradas pelo Estado ou por um corpo autárquico. 

 

Segundo o site oficial da NucliSol Jean Piaget
11

, a sede desta instituição localiza-se em 

Lisboa e, no total, incorpora treze unidades de desenvolvimento, um lar e uma escola básica 

integrada e secundária, trabalhando com cerca de 2 000 crianças. 

A Unidade de Desenvolvimento Integrado (UDI) na qual realizámos o estágio contém 

diferentes níveis de ensino, tais como, creche, educação pré-escolar, ensino do 1.º ciclo do 

ensino básico, atividades de tempos livres (ATL) e um centro de apoio ocupacional (CAO) 

para jovens e adultos com necessidades educativas especiais (NEE). 

Nesta instituição encontravam-se, no ano letivo de 2012/2013, cerca de 260 crianças 

distribuídas pelos níveis de ensino mencionados anteriormente. Relativamente ao corpo 

docente, a instituição em questão contava com 8 Educadoras de Infância – 3 na creche, 3 na 

educação pré-escolar, 1 no centro de atividades ocupacionais (CAO) e 1 de educação especial 

– e 4 Professoras de Ensino Básico, das quais uma especializada em educação especial e outra 

especializada em desenvolvimento pessoal e social. Para além deste corpo docente, de acordo 

com o Regulamento Interno do 1.º Ciclo do Ensino Básico, esta UDI tinha o auxílio de 5 

Professores Coadjuvantes que davam apoio nas atividades extracurriculares, tais como, 

                                                             
11Consultado em www.nuclisol.org, a 23 de junho de 2013. 

http://www.nuclisol.org/
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Expressão Físico-Motora, Expressão e Educação Musical, Inglês e Educação Especial. 

Quanto ao corpo não docente, a instituição incluía 19 Ajudantes de Ação Educativa, 3 

Monitores das oficinas, pessoal responsável pelos serviços administrativos e outros elementos 

responsáveis pela manutenção/conservação, pela cozinha, pelas portarias e viagens das 

crianças. A instituição também tinha 1 Psicóloga e 1 Psicomotricista
12

. 

A instituição, no mesmo ano letivo, funcionava desde as 07:45 às 19:00 horas, mas o 1.º 

ciclo iniciava as suas atividades às 08:30 horas e terminava às 17:00 horas, com intervalo para 

almoço, de acordo o horário de cada turma. A turma na qual realizámos o estágio tinha um 

horário para almoço diversificado, dependendo dos dias da semana. O horário diário 

complementava a componente letiva e as áreas de enriquecimento curricular. 

De acordo com o Regulamento Interno do 1.º Ciclo do Ensino Básico da instituição, as 

crianças frequentavam atividades de enriquecimento curricular (AEC), sendo elas: 

Tecnologias da Informação e Comunicação, Inglês, Educação Física, Natação e Educação 

Musical. Para além dessas, algumas crianças frequentavam atividades extracurriculares, tais 

como, ballet, capoeira, xadrez, ténis de mesa e dança motivacional. 

 

4.2.2. O Espaço Institucional 

 

Segundo a Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto, artigo 42.º (segunda alteração à Lei de 

Bases do Sistema Educativo) 

 

1- Os edifícios escolares devem ser planeados na óptica de um equipamento integrado e ter 

suficiente flexibilidade para permitir, sempre que possível, a sua utilização em diferentes 

actividades da comunidade e a sua adaptação em função das alterações dos diferentes níveis 

de ensino, dos currículos e dos métodos educativos. 

2- A estrutura dos edifícios escolares deve ter em conta, para além das actividades 

escolares, o desenvolvimento de actividades de ocupação de tempos livres e o 

envolvimento da escola em actividades extra-curriculares. 

 

As instalações da NucliSol Jean Piaget de Vila Real estão organizadas de forma 

apropriada ao bom e correto funcionamento da instituição. Estas encontram-se num espaço 

fechado por uma vedação, com um portão de acesso à instituição. Dentro do recinto da 

instituição é-nos possível encontrar diversas áreas edificadas e espaços exteriores com 

diferentes finalidades. Assim que se entra na instituição existe uma ampla área que permite 

                                                             
12 Informação fornecida pela Diretora da UDI NucliSol Jean Piaget de Vila Real. 
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aos pais e funcionários estacionarem a sua viatura. A partir desta zona é possível aceder aos 

diversos edifícios. 

No edifício A, piso 0, há um hall e uma receção/secretaria, cujo espaço tem sempre uma 

pessoa responsável por receber os utilizadores da instituição. A receção dá acesso às diversas 

áreas da instituição, sendo elas, um recreio coberto, quatro salas de 1.º ciclo do ensino básico, 

blocos sanitários para o 1.º ciclo, blocos sanitários para os funcionários, um auditório/sala 

polivalente, instalações sanitárias/balneários apropriados para pessoas com mobilidade 

reduzida, três salas de atividades, três atelieres e uma sala de estimulação. Estes três últimos 

compartimentos são destinados ao CAO. No auditório/sala polivalente são lecionadas as 

atividades extracurriculares de expressão físico-motora e algumas festas da instituição. No 

piso 1, existe um gabinete da direção/sala de docentes, uma sala de apoio e um centro de 

recursos/biblioteca. A sala de apoio é utilizada por crianças com NEE. Já o centro de recursos 

é utilizado por todas as crianças da instituição e por ex-alunos, que frequentam o 2.º ciclo do 

ensino básico noutras instituições e que aqui se dirigem para estudar. No piso -1, encontramos 

as instalações destinadas à creche e ao jardim de infância. Aqui, existem três salas para as 

diferentes faixas etárias (salas de um, de dois e de três anos). Este piso contém também uma 

cozinha e refeitório de apoio à creche, um gabinete de apoio psicológico, um vestíbulo, uma 

sala de estimulação precoce, uma lavandaria, uma sala de arrumos e recreio (um espaço 

coberto e outro exterior). 

No edifício B, no piso 0, existe uma sala de serviços complementares de apoio aos 1.º e 

2.º ciclos, blocos sanitários e um átrio. No piso 1, existe uma cozinha, uma despensa e um 

refeitório para as crianças da educação pré-escolar e do 1.º CEB e para o pessoal docente e 

não docente. Ao lado destas instalações, existem as salas de música/psicomotricidade e o 

gabinete de psicologia. 

No edifício C funcionam as oficinas destinadas ao CAO – tecelagem, cestaria, e outras 

atividades artesanais – e existem blocos sanitários, uma pequena sala de descanso e uma sala 

de estudo equipada com computadores e televisão. 

Além dos três edifícios referidos anteriormente, também há um pequeno edifício 

designado Casa do Lagar que serve de apoio à agricultura e à jardinagem. 

No exterior podemos observar um vasto espaço, constituído por uma área de cultivo, um 

parque automóvel e áreas de lazer para as crianças, com dois parques infantis (equipados com 

escorregas, baloiços e outros materiais) e um campo de jogos. 
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4.2.3. Espaço Físico e Recursos Educativos da Sala de Aula 

 

De acordo com Carneiro, Leite e Malpique (1983: 98), na linha de pensamento de 

Medeiros (1976), a escola deve ser um local que contenha “(…) uma atmosfera não 

ameaçadora e um ambiente físico e humano capaz de desencadear o processo de actualização 

das potencialidades latentes em cada indivíduo”. Por esse motivo, a própria sala de aula e a 

sua organização espacial apresentam uma enorme relevância, já que devem permitir que o 

aluno se sinta à vontade e que interaja adequadamente com os colegas e com o professor, 

proporcionando-lhe um espaço harmonioso e um bom ambiente de aprendizagem. 

A sala de aula na qual foi realizado o estágio é a última de um corredor com quatro 

salas, encontrando-se numa área em que não predominam ruídos vindos de outros espaços. 

Carneiro, Leite e Malpique (1983: 18) dizem-nos que a sala de aula deve “(…) permitir um 

certo recolhimento: regulação da luz, protecção de interferências exteriores, como ruídos, 

cheiros, calor, frio, observação de fora, etc.”. 

Entrando na sala de aula e fazendo uma observação geral, facilmente se percebe que é 

um local amplo, com bastante luminosidade e equipado com diversificados materiais. A 

luminosidade natural deve-se à enorme janela e à porta que dão acesso ao exterior. Esta janela 

e porta estão devidamente equipadas com persianas que permitem regular a luz natural na 

sala. Relativamente à luz artificial, também é de boa qualidade e em abundância suficiente. A 

sala dispõe de um sistema de aquecimento. 

O espaço horizontal está ocupado com as mesas dos alunos, duas secretárias, dois 

armários, três estantes, uma banca e diversos recursos educativos. 

Segundo Carneiro, Leite e Malpique (1983: 111), “a participação dos alunos na aula 

depende, entre outros factores, do modo como este está organizado e do lugar que nele 

ocupam”. Na sala de aula em questão, as mesas dos alunos estão organizadas em três filas. 

Esta disposição é flexível, adequando-se às atividades a realizar em cada momento. 

As duas secretárias suportam alguns recursos educativos necessários para o decorrer das 

aulas (por exemplo, folhas brancas, canetas, lápis, etc.), sendo uma delas a mesa de trabalho 

da Professora Cooperante. 

Os armários servem para arrumação de material. Neles podemos encontrar vários 

recursos, tais como, manuais de outros anos escolares, gramáticas, arquivos com trabalhos 

realizados por este grupo de crianças ao longo dos três anos anteriores e documentos da 

Professora Cooperante relativos à turma. 
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As três estantes estão localizadas em espaços diferentes da sala. Uma delas dá origem à 

área da biblioteca. A segunda inclui recursos educativos de maior relevância para as 

atividades a decorrer ao longo do dia, situando-se num local mais acessível a todos os alunos. 

A mesma contém um Globo, DVD’s, livros, enciclopédias, um dicionário e outros materiais 

de apoio às áreas disciplinares. A outra estante encontra-se na parte detrás da sala de 

atividades e inclui diversos jogos, tais como, jogos de associação, sólidos geométricos, blocos 

lógicos, letras e números, entre outros. 

O canto da biblioteca de turma contém uma diversidade de livros que torna este espaço 

muito apreciado pelos alunos. Nela encontramos livros de contos tradicionais, enciclopédias 

ilustradas, dicionários de imagens, diários das crianças, poesias e brochuras construídas pelas 

crianças. 

De acordo com a Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto, artigo 44.º, recursos educativos são 

todos os meios materiais utilizados para uma adequada realização da atividade educativa. A 

mesma lei diz-nos que os recursos que exigem especial atenção são os seguintes: 

 

a) Os manuais escolares; 

b) As bibliotecas e mediatecas escolares; 

c) Os equipamentos laboratoriais e oficinais; 

d) Os equipamentos para educação física e desportos; 

e) Os equipamentos para educação musical e plástica; 

f) Os centros regionais de recursos educativos. 

 

De acordo com o que acima indicámos, facilmente constatamos que a sala possui alguns 

dos recursos educativos necessários à prática pedagógica, tais como, manuais escolares, a 

pequena área da biblioteca e outros materiais para a realização de atividades de plástica. No 

entanto, outros espaços da escola (auditório/sala polivalente e a biblioteca da instituição) 

acolhem os restantes recursos, sendo que os alunos os podem frequentar sempre que se 

realizem atividades nesses âmbitos. 

Na sala de aula em espaço vertical existe um placard onde são afixados trabalhos 

relacionados com a área da biblioteca e um segundo placard é utilizado para apresentar 

trabalhos realizados pelos alunos relativos às áreas disciplinares. Para além do quadro de 

marcador, a sala também está equipada com um quadro interativo, instrumento bastante 

utilizado nas aulas. 

Relativamente aos instrumentos de pilotagem, a turma utiliza o mapa de presenças no 

qual cada aluno, todos os dias de manhã, marca a sua comparência. Este é uma tabela de 

dupla entrada, sendo constituída pelo nome das crianças e pelos dias do mês. Além deste, há 
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um mapa à entrada da sala no qual os alunos, diariamente, assinalam o dia, mês e ano e as 

condições climatéricas que se fazem sentir. 

A disposição da sala pode ser confirmada na seguinte planta. 

 

 

 

Figura 2 – Planta da sala de aula com legenda dos espaços horizontal e vertical  

 

4.3. Caraterização Global do Grupo de Alunos 

 

O grupo de alunos do 4.º ano do ensino básico da UDI NucliSol Jean Piaget é bastante 

homogéneo, tanto a nível cognitivo, como cultural e emocional. 

Seguidamente, apresentaremos as caraterísticas gerais da turma. 
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 Composição da Turma 

A turma é formada por 21 crianças, sendo constituída por 11 elementos do sexo 

masculino e 10 do sexo feminino.  

Quanto às idades, uma criança (do sexo masculino) tem 10 anos e as restantes têm 9 

anos. 

Destes vinte e um alunos, treze frequentaram o Jardim de Infância na instituição em 

questão e prosseguiram para o Ensino Básico no mesmo local. Uma das crianças foi parte 

integrante do Jardim de Infância na UDI, mas no 1.º ano do Ensino Básico ingressou noutra 

instituição. Entretanto, no 2.º ano, regressou à UDI NucliSol Jean Piaget. Juntamente com 

esta criança, outras duas ingressaram nesse mesmo ano letivo na turma
13

. Por fim, uma outra 

criança ingressou na instituição apenas no 4.º ano do Ensino Básico, tendo-se integrado 

facilmente na turma. 

 

 Desenvolvimento Físico e Saúde 

A turma é muito homogénea ao nível das aprendizagens, embora haja diferentes ritmos, 

evidenciados mais notoriamente em crianças com dificuldades de aprendizagem. Neste 

sentido, é necessário prestar atenção redobrada a este grupo de alunos. 

Nesta turma inserem-se seis crianças com dificuldades de aprendizagem. Destas seis, 

três carecem de necessidades educativas especiais (NEE)
14

. Há, ainda, alguns alunos que 

frequentam o Gabinete de Psicologia da instituição para apoio em vertentes que não 

interferem com o ensino-aprendizagem na sala de aula. 

Os alunos com NEE possuem um Programa Educativo Individualizado (PEI), ao abrigo 

do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro. Dois desses alunos, para além de um apoio mais 

individualizado por parte da Professora da turma, usufruem do apoio da Professora de Ensino 

Especial da Instituição
15

. Cada um deles tem apoio durante uma hora por dia ao longo de 

cinco dias por semana com a Professora de Ensino Especial. 

 Um desses alunos encontra-se ao nível cognitivo de um 1.º ano do Ensino Básico nas 

diversas áreas. O planeamento tem que ser diferenciado para esta criança, que se encontra na 

fase de aprendizagem de letras e números com contagens até dez. Na área do estudo do meio, 

a criança, sempre que possível, acompanha a turma, trabalhando os conteúdos abordados no 

4.º ano, mas de forma mais simplificada. O aluno é bastante empenhado e mostra interesse em 

                                                             
13 Informação disponível no Projeto Curricular de Turma de 2011/2012, fornecido pela Professora Cooperante. 
14 Informação disponível no Projeto Curricular de Turma de 2011/2012, fornecido pela Professora Cooperante. 
15 Informação fornecida pela Professora Cooperante. 
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participar nas atividades escolares, especialmente em atividades dinamizadas para o grande 

grupo. Este aluno é o que mais necessita de apoio, tanto ao nível pedagógico, como 

psicológico e familiar. O mesmo frequenta, ainda, a Associação de Paralisia Cerebral de Vila 

Real, visitando este local todas as quartas-feiras. 

 Um outro aluno apresenta dislexia, evidenciando maiores dificuldades de 

aprendizagem, não só na área do Português como na Matemática. Este é pouco comunicativo 

e com dificuldades de concentração/atenção. Por isso, no decorrer das aulas, é necessário que 

se estabeleça com ele uma maior comunicação, para nos apercebermos do nível de atenção em 

que se encontra. Para além dos apoios referidos, este aluno frequenta o Gabinete de Psicologia 

da Instituição, onde recebe apoio psicopedagógico.  

O outro aluno com NEE apresentou grande evolução ao longo do ano letivo anterior, 

pelo que, no presente ano letivo, foram alteradas as medidas educativas que constam no seu 

PEI, deixando de ter o apoio da Professora de Educação Especial, passando a beneficiar 

apenas de apoio pedagógico por parte da Professora da turma
16

.  

Há ainda outro aluno que apresenta dislexia, contudo, apresenta maiores progressos ao 

nível da leitura e da escrita. Mesmo assim, as aprendizagens concretizadas são mais instáveis, 

não existindo uma prestação constante no processo educativo. Esta criança tem apoio 

psicopedagógico no Gabinete de Psicologia da Instituição
17

. 

Em relação aos restantes dois alunos que apenas apresentam algumas dificuldades, um 

deles, que ingressou apenas este ano letivo neste grupo, apresenta algumas dificuldades em 

acompanhar o ritmo de trabalho e de aprendizagem da turma, tendo, por isso, que ser apoiado 

pela Professora responsável. O outro aluno, não apresenta qualquer atraso a nível cognitivo, 

mas tem imensas dificuldades de aprendizagem. Este aluno é dos mais novos da turma e 

demonstra-se muito imaturo em relação aos colegas. Apresenta bastante falta de 

atenção/concentração, facto este que prejudica o seu rendimento escolar. No ano letivo 

anterior, o aluno integrou um plano de recuperação a Matemática ao abrigo do Despacho 

Normativo n.º 50/2005, de 9 de novembro, a fim de o apoiar na sua progressão nesta área
18

.  

Além das crianças com dificuldades, nos restantes alunos não se verificam problemas. 

  

 

 

                                                             
16 Informação fornecida pela Professora Cooperante. 
17 Informação fornecida pela Professora Cooperante. 
18 Informação fornecida pela Professora Cooperante. 
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 Comunicação e Relações Interpessoais 

No que diz respeito às caraterísticas gerais, a turma é bastante disciplinada e sabe 

adequar a sua postura aos diferentes contextos. Os alunos são bastante sossegados, silenciosos 

e respeitam as regras da sala de aula. O relacionamento interpessoal, tanto com colegas como 

com os restantes membros da comunidade educativa, é bastante saudável, existindo respeito 

mútuo entre todos. É visível o espírito de entreajuda existente entre os alunos, dentro e fora da 

sala de aula, cooperando e apoiando-se mutuamente perante as adversas situações. 

O grupo é bastante ativo e demonstra enorme curiosidade e interesse sobre assuntos que 

digam respeito ao meio que os rodeia. No decorrer das aulas, a turma mostra sempre bastante 

motivação para aprender e vontade de participar ativamente no seu processo de aprendizagem. 

Além dos conteúdos aprendidos em contexto de sala de aula, muitos alunos estudam, 

pesquisam e questionam-se sobre os temas abordados, tentando chegar mais além do que lhes 

é pedido. 

 

 Contexto Familiar e Meio Sociocultural 

Relativamente à idade dos pais, apenas foi disponibilizada a informação de que varia 

entre os 32 e os 60 anos
19

. 

Quanto às habilitações literárias, de acordo com a tabela seguinte (Tabela 4), é possível 

verificar que os pais das crianças são maioritariamente licenciados. 

 

Habilitações literárias Número de pais (sexo masculino e feminino) 

4.º ano 2 

6.º ano 1 

9.º ano 3 

12.º ano 5 

Bacharelato 1 

Licenciatura 20 

Mestrado 1 

Doutoramento 5 

Sem dados 4 

 Tabela 4 – Habilitações literárias dos pais (1.º CEB) 

 

                                                             
19 Informação disponível no Projeto Curricular de Turma de 2011/2012, fornecido pela Professora Cooperante. 
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Relativamente às profissões desempenhadas pelos pais dos alunos, a maioria são 

professores, tanto do ensino superior (6) como do ensino básico e/ou secundário (5). Não são 

conhecidas as profissões de três pais (Tabela 5). 

 

Profissões Número de pais (sexo masculino e feminino) 

Professor Universitário 6 

Professor do Ensino Básico e/ou Secundário 5 

Engenheiro 5 

Enfermeiro 2 

Médico Dentista 2 

Administrativo 2 

Médico 1 

Dirigente de Administração Pública 1 

Auxiliar de Laboratório 1 

Empregada de Mesa 1 

Contabilista 1 

Agente da PSP 1 

Ajudante de Ação Educativa 1 

Técnico de Elevadores 1 

Técnico de Programação 1 

Técnico Tributário 1 

Escriturário 1 

Juiz 1 

Carteiro 1 

Advogado 1 

Pasteleiro 1 

Médico Anestesista 1 

Reformado 1 

Sem dados 3 

Tabela 5 – Profissões dos pais (1.º CEB) 

 

A maioria dos alunos vive a menos de 5 km da escola. Apenas um aluno vive a uma 

distância fora do comum, deslocando-se cerca de 40 km na viagem casa-escola-casa. As 

condições de habitabilidade do grupo são boas. Uma das crianças (que tem necessidades 
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educativas especiais) encontra-se a cargo de uma família de acolhimento, tutelada pela 

Segurança Social
20

. Todos os alunos possuem computador com ligação à Internet. 

 

5. Reflexão Crítica sobre a Caraterização dos Contextos de Estágio 

 

Após a caraterização das instituições (sua organização interna e funcionamento, seus 

espaços exteriores e interiores e, ainda, sala de atividades/aula), do seu meio envolvente e da 

caraterização do grupo/turma, importa que façamos uma reflexão crítica sobre a influência 

desses mesmos fatores na prática educativa. 

Para além de fazermos uma síntese dos dados mais relevantes relativos a este capítulo, 

teceremos comentários sobre o trabalho realizado no âmbito da elaboração das caraterizações 

do meio, dos espaços e do grupo/turma, apresentando algumas das estratégias postas em 

prática durante os estágios e fazendo uma reflexão sobre todas as aprendizagens que este 

processo nos proporcionou. 

Todo este trabalho de pesquisa, organização da informação e aproveitamento da mesma 

para a realização do processo de ensino/aprendizagem permitiu-nos, ao longo dos estágios, 

perceber o mundo que nos rodeava e utilizá-lo sempre que possível, tirando partido dos 

melhores meios/equipamentos. 

Quanto às localizações das instituições, podemos referir que, no nosso ponto de vista, 

ambas estão bem situadas, dentro da cidade de Vila Real, em locais com condições bastante 

propensas à aprendizagem, uma vez que se rodeiam de um meio rico em 

recursos/equipamentos culturais, desportivos e educativos que podem auxiliar na transmissão 

de saberes às crianças. Embora agora se possa retirar esta conclusão, antes da realização dos 

estágios não poderíamos fazer qualquer comentário sobre o meio envolvente, uma vez que 

ainda não tínhamos realizado uma recolha das informações mais relevantes e, por isso, não 

seríamos capazes de reconhecer se este era ou não rico em recursos/equipamentos. Com isto, 

é-nos possível afirmar que conhecer o meio que nos rodeia é uma ferramenta muito 

importante. Com este conhecimento podemos aproveitar todos os recursos que favoreçam a 

prática educativa. Por outro lado, é importante que as crianças tenham contacto com o 

exterior, conhecendo os equipamentos que as rodeiam e contactando com a população que 

neles se integram. É fundamental que o educador/professor valorize esta perspetiva de 

                                                             
20 Informação disponível no Projeto Curricular de Turma de 2011/2012, fornecido pela Professora Cooperante. 
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trabalho, pois é necessário preparar a criança para os desafios da vida adulta e estes estímulos 

são muito importantes no seu crescimento, tanto ao nível cognitivo como social.  

Dado não conhecermos bem a cidade de Vila Real, assim que passámos a integrar as 

instituições educativas, tornou-se fundamental formular estratégias para nos inserirmos no 

meio, sabendo tirar o máximo partido dele. Começámos por elaborar a caraterização do meio 

– que disponibilizámos nos pontos 2 (cidade de Vila Real), 3.1 e 4.1 (caraterização do meio 

envolvente às instituições) – a partir de informações recolhidas na Internet. No entanto, como 

essas informações não eram, no nosso ponto de vista, suficientes para o conhecermos bem, 

optámos por nos deslocarmos aos locais em que nos poderiam ser dados mais 

esclarecimentos. Por exemplo, para a caraterização do meio em que se integrava a UDI 

NucliSol Jean Piaget, dirigimo-nos à Junta de Freguesia de S. Dinis e lá fomos recebidos pelo 

Presidente da Junta, que, imediatamente, se disponibilizou a fornecer-nos dados concretos 

sobre a freguesia. Nos dois contextos de estágio, também optámos por visitar alguns dos 

recursos culturais e educativos existentes, para que nos sentíssemos capazes de dialogar ou 

dar qualquer esclarecimento às crianças, sempre que um tema surgisse. Por exemplo, no caso 

do estágio em contexto de educação pré-escolar, antes de fazermos uma visita de estudo ao 

Museu da Vila Velha ou ao Centro de Informação e Interpretação do Parque Natural do 

Alvão, optámos por visitar as instituições para sabermos concretamente quais os conteúdos 

que iriam ser apresentados. Dessa forma, em sala de atividades, também pudemos preparar 

previamente as crianças para o que iriam aprender, formulando sempre questões que os 

intrigassem e os deixassem com maior curiosidade para o que iriam observar. 

Com a aplicação das estratégias acima mencionadas, enquanto educadores de 

infância/professores, conseguimos sentir-nos mais preparados para abordar os conteúdos que 

implicassem falar do meio. Foi realizado um trabalho de preparação prévia das atividades e 

dos conteúdos a lecionar que consideramos que nos permitiram colocar as crianças perante 

um maior número de estímulos que as enriqueceram enquanto seres pertencentes a um meio e 

a uma comunidade. 

No âmbito da educação pré-escolar, tivemos oportunidade de levar a cabo um projeto de 

grupo que incluiu a realização de aprendizagens sobre alguns locais de referência da cidade, 

tais como, a Câmara Municipal de Vila Real, o Parque Corgo, o Rio Corgo, o Museu da Vila 

Velha e o Parque Natural do Alvão. A visita de estudo ao Centro de Informação e 

Interpretação do Parque Natural do Alvão, referida anteriormente, surgiu a partir de dúvidas 

colocadas pelas crianças relativas ao que existia no Parque. O grupo de crianças mostrou 
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bastante interesse em saber quais eram os animais que habitavam naquele espaço, e, por isso, 

aproveitámos os recursos existentes nas proximidades do Jardim de Infância. Organizámos a 

visita de estudo e o grupo pôde adquirir conhecimentos sobre os animais, os seus habitats e 

costumes. Esses conteúdos foram abordados, posteriormente, com mais detalhe na sala de 

atividades. 

Relativamente ao 1.º CEB, durante a prática letiva foi necessário lecionar conteúdos 

programáticos relacionados com o passado do meio local no âmbito da área de Estudo do 

Meio. Neste sentido, organizaram-se atividades que pretendiam dar a conhecer aos alunos 

instituições de maior relevância para este grupo etário, sendo apresentados equipamentos 

culturais, tais como, a Biblioteca Municipal, o Museu de Arqueologia e Numismática, o 

Conservatório Regional de Música, o Teatro, entre outros. A realização destas atividades 

exigiu bastante trabalho de pesquisa da nossa parte, porque tivemos que aprofundar o 

conhecimento sobre cada uma das instituições. Como a turma era constituída por um grupo 

com crianças com cerca de 9/10 anos e que eram bastante curiosas e interessadas, as questões 

colocadas pelos alunos relacionavam-se com dados mais pormenorizados sobre os locais 

abordados. Mas não só do nosso estudo e apresentação se pôde expor dados sobre as 

instituições. Como sabíamos que alguns alunos conheciam determinadas instituições, optámos 

por lhes pedir que explicassem aos colegas no que consistiam. Um desses exemplos foi o 

Conservatório Regional de Música, que era frequentado por alguns alunos da turma e que 

facilmente esclareceram os colegas sobre a sua localização e sobre o que lá existia e o que se 

fazia. Esta estratégia permitiu que os alunos participassem mais ativamente no processo de 

ensino-aprendizagem, não sendo apenas meros reprodutores do que lhes era transmitido. Este 

aspeto demonstra que não devemos ser nós, educadores/professores, a comunicar todas as 

informações, mas sim, devemos encontrar estratégias que permitam que os alunos construam 

o seu conhecimento através da orientação do educador/professor. 

Durante a prática de ensino supervisionada, a turma do 1.º ciclo também estudou o 

passado da sua escola. Como nós desconhecíamos muitos dos pormenores que levaram à 

organização da UDI NucliSol Jean Piaget de Vila Real desde o seu aparecimento até à 

atualidade, optámos por uma outra estratégia. Pedimos à Diretora da instituição, que conhecia 

aquele espaço há muitos anos, que se deslocasse à sala de aula e fizesse um relato aos alunos 

que os permitissem conhecer melhor a sua escola. Esta foi uma estratégia bastante acertada, 

no nosso ponto de vista, uma vez que nós não seríamos capazes de dar tantas informações 

sobre o desenvolvimento daquele local ao longo dos anos.  
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Para finalizar a conclusão sobre o conhecimento acerca do meio envolvente às 

instituições, resta-nos dizer que durante o decorrer da prática pedagógica supervisionada, 

aprender mais sobre Vila Real, e concretamente sobre as freguesias em questão, tornou-se 

essencial, uma vez que foi a partir desses saberes que pudemos apresentar às crianças alguns 

dos equipamentos e locais relevantes da cidade e pudemos colocá-las em contacto com esses 

mesmos espaços, proporcionando-lhes oportunidades de relacionamento com a comunidade 

envolvente. 

Todas estas atividades que nos ajudaram a conhecer Vila Real, para além de 

comprovarem a relevância de o educador/professor conhecer o meio envolvente, também nos 

permitiram verificar a importância da relação entre educador/professor com a comunidade 

envolvente, tanto ao nível dos intervenientes diretos no processo educativo (pais, professores 

e funcionários da instituição) como de “intervenientes extraescolares” (autarcas, funcionários 

de instituições locais, entre outros). 

A participação de todos estes intervenientes traz muitas vantagens, uma vez que pode 

contribuir para melhorar a resposta educativa proporcionada às crianças/alunos, portanto, 

durante a prática educativa, tentámos sempre promover a relação entre educador/professor e 

outros agentes educativos, valorizando, principalmente, a colaboração dos encarregados de 

educação. 

Aos pais das crianças foi pedida ajuda em diversos momentos e estes mostraram-se 

disponíveis e participantes ativos no processo educativo dos filhos. Pudemos contar com os 

mesmos na organização de visitas e passeios e na realização de atividades com as crianças, 

cooperando, por exemplo, na confeção de roupas para o Carnaval e na angariação de fundos 

para as instituições. Participaram também nas festas de Natal e de final de ano. Toda esta 

participação revela que a comunicação entre educador/professor e encarregados de educação 

se fazia sentir, sendo este aspeto um fator positivo no desenvolvimento e educação das 

crianças/alunos. No entanto, foram notórias diferenças entre os encarregados de educação de 

uma e outra instituição relativamente ao nível de participação. Até dentro da mesma 

instituição e do mesmo grupo de crianças, alguns dos intervenientes apenas cooperaram 

pontualmente.  

Na UDI NucliSol Jean Piaget, todos os pais participavam ativamente nas atividades e 

mostravam-se mais conhecedores do que os seus filhos faziam na sala de aula. Sempre que se 

dirigiam à escola, preocupavam-se em ver os conteúdos que a turma estava a lecionar (lendo 

os sumários que estavam afixados à entrada da sala) e faziam questão de conversar com a 
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Professora Cooperante sobre o comportamento dos seus filhos, sobre trabalhos de casa, datas 

de provas de avaliação e eventos a organizar. Ao longo de um período letivo, uma vez por 

semana, juntavam-se na escola, com a Professora Cooperante, para preparar a peça de teatro 

que iriam eles próprios apresentar aos seus educandos na festa de Natal. Para além disso, os 

pais que tinham conhecimentos mais específicos em determinada área de conhecimento, 

disponibilizavam-se para virem à sala de aula abordar o tema do seu conhecimento. Durante o 

decorrer do estágio, nunca foi necessário qualquer esforço adicional da nossa parte, ou da 

parte da Professora Cooperante, para que os pais participassem no processo educativo dos 

seus filhos. 

No Jardim de Infância de São Vicente de Paula n.º 1, a relação entre encarregados de 

educação e educador não ocorria como no contexto de 1.º ciclo. Numa reunião de pais 

realizada pela Educadora Cooperante no 1.º período, foi necessário pedir que todos 

colaborassem mais, uma vez que alguns deles não se mostravam disponíveis. Estes últimos 

mencionavam falta de tempo, incompatibilidade de horários devido ao seu emprego, entre 

outros motivos. Apesar dos esforços em integrar mais os pais no processo educativo, durante 

o restante ano letivo, sempre se notou alguma diferença entre a participação de todos os 

elementos. Foi, por exemplo, organizada uma “feirinha” no Jardim de Infância para 

angariação de fundos e pediu-se-lhes que trouxessem o que achassem pertinente vender 

(bolos, doces, velharias, etc.). Notou-se um claro esforço de alguns pais na organização do 

evento e outros quase não cooperaram, fazendo apenas o mínimo pedido pela Educadora 

Cooperante. Para além disso, os pais não dialogavam com frequência com a Educadora, com 

o objetivo de tomarem conhecimento do desenvolvimento dos seus educandos. Alguns deles, 

devido aos seus empregos, deixavam as crianças no Jardim de Infância bastante cedo e 

vinham buscá-las ao final da tarde, estabelecendo apenas algum contacto com as Animadoras. 

Esta situação não permitia que os pais fossem conhecedores da maioria das atividades 

realizadas na sala de atividades, pelo que nas reuniões de pais tinham que ser dados a 

conhecer os trabalhos e projetos elaborados pelo grupo. Além disso, optámos sempre por 

afixar muitos dos trabalhos das crianças na sala de atividades e fora dela para que estes, 

sempre que fossem levar ou buscar os seus filhos, pudessem constatar rapidamente o que 

estava a ser abordado pelo grupo. 

Se tivesse havido mais tempo de estágio neste contexto educativo, consideramos que 

teria sido importante criar ou reformular estratégias de forma a aproximar os pais ao contexto 

pedagógico dos seus filhos. A interação criada permitiria que as crianças estivessem mais 
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motivadas para aprender e evoluíssem mais, principalmente ao nível dos comportamentos e 

da relação estabelecida com os colegas. 

Relativamente à relação das crianças com outros intervenientes diretos no processo 

educativo, tais como, outros professores e funcionários das instituições, nenhuma medida foi 

por nós tomada, uma vez que os grupos de crianças estavam completamente integrados, 

relacionando-se com todos os que as frequentavam. 

Quanto aos “intervenientes extraescolares”, sempre que fizemos visitas de estudo, 

pudemos fomentar a convivência e a comunicação entre os membros da comunidade e as 

crianças. No contexto de educação pré-escolar, esta vertente esteve bastante presente, dado 

termos visitado diversos locais – tal como já referimos anteriormente – e as crianças terem 

tido a oportunidade de conhecer e contactar diretamente com os responsáveis pelas 

instituições visitadas, os guias das visitas, entre outros. No contexto de 1.º CEB, não tivemos 

oportunidade de realizar qualquer visita de estudo. Agendámos, por diversas vezes, uma ida à 

ETAR de Vila Real, mas as condições climatéricas nunca permitiram a sua realização, 

portanto, o contacto com outras pessoas externas à escola não foi um aspeto trabalhado. No 

entanto, e como sabíamos que todos os alunos frequentavam outros espaços para além da 

escola (tais como, catequese, conservatório e outras atividades extracurriculares), promover a 

realização de atividades que envolvessem membros externos à escola não foi uma 

preocupação relevante durante o estágio.  

Quanto às caraterísticas institucionais dos estabelecimentos de educação, em primeiro 

lugar, consideramos fundamental referir que o acesso à informação acerca do funcionamento 

de uma e de outra instituição foi bastante diferenciado. Sendo o Jardim de Infância de São 

Vicente de Paula n.º 1 uma instituição pública, para a recolha da informação necessária para o 

estágio e para a elaboração de trabalhos, bastou-nos aceder ao site do Agrupamento de 

Escolas Diogo Cão e de lá colher os dados (por exemplo, Regulamento Interno e Projeto 

Anual de Atividades). Pelo contrário, no site oficial da NucliSol Jean Piaget, a informação 

disponibilizada era reduzida e respeitante apenas a dados nacionais e bastante genéricos. 

Neste sentido, tornou-se essencial pedir ajuda à Professora Cooperante e à Diretora da 

Instituição, que nos ajudaram na recolha dos dados pertinentes relativos ao funcionamento da 

UDI de Vila Real. 

Em segundo lugar, importa explicar que consideramos que ambas as instituições 

estavam bem organizadas. Tanto o Jardim de Infância como a Escola NucliSol Jean Piaget 

apresentavam horários flexíveis e um calendário anual de atividades que permitia que as 
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crianças pudessem estar nas instituições a realizar aprendizagens significativas durante os 

períodos em que os pais se encontrassem a trabalhar. Para além disso, cada uma das 

instituições tinha boas condições ao nível dos recursos humanos, o que permitia que se 

assegurasse a realização de atividades diversificadas, fossem elas com o educador/professor, 

com auxiliares de ação educativa ou com outros atores educativos. Percebe-se, portanto, que 

durante todos os momentos em que a criança frequentava estes estabelecimentos, encontrava-

se em contextos culturalmente ricos e estimulantes, facultando-lhes um aumento da 

curiosidade e do desejo de aprender. 

Relativamente aos espaços exteriores e interiores dos estabelecimentos, importa que 

reflitamos, principalmente, sobre as áreas e materiais que consideramos que foram uma mais-

valia para a nossa prática pedagógica, apresentando-se como estimuladores das aprendizagens 

das crianças, e sobre o que consideramos que poderíamos ter aproveitado melhor no decorrer 

dos estágios para o desenvolvimento da prática pedagógica. 

Quanto aos espaços exteriores do Jardim de Infância de São Vicente de Paula n.º 1, 

podemos referir estavam bem apetrechados e incluíam uma ampla área que permitia a 

realização de diversas atividades. As crianças dispunham de um parque infantil apelativo, que 

se encontrava sobre uma superfície com capacidades de amortecimento de impacto, o que nos 

permitiu ficar mais tranquilos e deixar que brincassem livremente, sem a nossa constante 

intervenção. 

Além disso, a área exterior incluía uma horta pedagógica que consideramos que, ao 

longo da nossa prática pedagógica, poderia ter sido melhor aproveitada para a realização de 

atividades orientadas que incluíssem aprendizagens significativas para o grupo. Dada a falta 

de tempo a dedicar a este espaço, devido à maior prioridade a dar a outras atividades 

orientadas, a horta apenas foi utilizada durante os momentos de recreio, sendo que cada 

criança era livre de ajudar a tratar desse espaço. 

Ainda relativamente ao espaço exterior, durante o estágio, sentimos que havia uma 

falha: a inexistência de um espaço coberto. Sempre que as condições meteorológicas eram 

adversas, as crianças passavam o momento de recreio na sala polivalente, sendo todo o dia 

passado dentro do edifício. Como consequência, havia sempre uma maior agitação e 

impaciência das crianças, que sentiam a falta de brincar livremente e sem limitações de área. 

Sempre que chovia ou quando estava demasiado frio, era necessário que arranjássemos 

estratégias para acalmar as crianças e fazê-las esquecer do recreio no exterior. Por isso, cabia-

nos a função de os cativar para a realização de jogos no espaço interior. Normalmente, nesses 
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momentos, o grupo também gostava de cantar e de conversar sobre assuntos externos ao 

Jardim. Era nesses momentos que mais informações adquiríamos sobre as crianças, que 

contavam mais detalhadamente ocorrências da sua vida familiar e descreviam os seus 

sentimentos. 

Quanto aos espaços interiores da mesma instituição, é importante referirmo-nos 

especialmente à sala polivalente, dado ser o espaço que mais utilizámos para além da sala de 

atividades. Este local era pequeno para a quantidade de crianças que frequentavam a 

instituição. Os recursos nele existentes (os jogos de mesa e outros materiais didáticos), apesar 

de serem diversificados eram insuficientes para tantas crianças, sempre que se juntava mais 

do que um grupo do Jardim de Infância. Apesar destes aspetos negativos, as maiores 

dificuldades que sentimos na organização das crianças neste espaço remeteu sempre para as 

sessões de expressão motora que lá se realizavam em dias em que as condições 

meteorológicas eram adversas. Orientar 25 crianças numa pequena área, na qual eram 

realizadas corridas, jogos de estafetas, danças e outras atividades não era tarefa fácil. Durante 

o decorrer do estágio, várias foram as estratégias aplicadas para tentar organizar o grupo de 

forma a tirar o máximo partido daquele espaço e das atividades motoras. A organização das 

crianças no decorrer de jogos de estafetas, por exemplo, passou por várias etapas, tais como: 

organizar as crianças numa fila única e trabalhar uma de cada vez; agrupar as crianças em três 

grupos (por idades: 3, 4 e 5 anos), formando três filas que realizavam as tarefas ao mesmo 

tempo; agrupar as crianças de acordo com as suas habilidades motoras, formando apenas duas 

filas que trabalhavam em simultâneo. Esta última estratégia foi a mais adequada para o grupo, 

uma vez que, enquanto o grupo com melhores habilidades trabalhava de forma mais 

independente, nós conseguíamos auxiliar as crianças com maiores dificuldades. Para além dos 

problemas de organização do grupo, também tivemos que aplicar diversas regras de 

comportamento naquele espaço, que eram sempre tidas em conta pelas crianças. Cada uma 

delas sabia que se não cumprisse as regras tinha que deixar as atividades e aguardar pelos 

colegas, sentada numa cadeira num canto da sala. Esta estratégia mostrou-se bastante eficaz 

na eliminação de condutas menos próprias durante as atividades de expressão motora. 

Relativamente à sala de atividades do grupo, sendo o espaço principal do Jardim de 

Infância para o desenvolvimento das atividades educativas, foi fulcral que a ela dedicássemos 

mais atenção ao longo da prática pedagógica. Esta dispunha de adequadas condições de 

segurança para as crianças brincarem e trabalharem e também possuía bastantes materiais 

didáticos. No entanto, alguns já não se encontravam em bom estado de conservação. Para 
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além disso, durante o estágio, sentimos que as crianças estavam saturadas de brincar sempre 

com os mesmos materiais e nos mesmos espaços e, por isso, procedemos à reorganização da 

sala. Nessa reorganização, alterámos a disposição das áreas de aprendizagem, sendo algumas 

delas suprimidas, outras acrescentadas e as restantes melhoradas. Também foram introduzidos 

novos materiais. Algumas das áreas mostraram-se bastante mais apelativas para as crianças. 

De entre elas, destacaram-se a área dos fantoches, a área da biblioteca e área dos jogos de 

mesa. 

A área dos fantoches foi introduzida de raiz a partir de materiais já existentes no Jardim 

de Infância e passou a ser um espaço privilegiado na sala de atividades. Foi colocada num 

canto da sala que, antes da reorganização, estava desaproveitado e sem qualquer dinâmica de 

trabalho. As crianças passaram a trabalhar em pequenos grupos na construção de pequenas 

dramatizações e tinham gosto em apresentá-las aos colegas, que as escutavam atentamente. 

A área da biblioteca, após a mudança da sala de atividades, passou a estar num canto da 

sala, junto às janelas, permitindo que houvesse mais claridade e mais silêncio. Além disso, o 

espaço tornou-se mais amplo e acolhedor, com uma disposição mais agradável, o que desde 

logo motivou as crianças a visitarem este novo espaço com maior frequência. No entanto, a 

diversidade de livros não se alterou, pelo que, a longo prazo, pensámos que este espaço 

poderia deixar novamente de ter interesse para o grupo. 

Após a reorganização do espaço e até ao final do ano letivo, a área dos jogos de mesa 

foi a mais desejada por todas as crianças, dado ter sido apetrechada com novos jogos. Foram 

comprados geoplanos, quiz interativos e dominós que trouxeram outra dinâmica ao espaço. 

Para além disso, tivemos oportunidade de construir tangrams circulares que puderam ficar 

disponíveis nesta área para as crianças brincarem sempre que desejassem. 

Quanto às áreas alteradas ou criadas que não surtiram qualquer efeito positivo nas 

crianças, podemos mencionar a área da escrita, que não foi utiliza da forma prevista. Durante 

o decorrer da prática educativa, muitos foram os trabalhos a realizar no âmbito dos projetos 

do Agrupamento de Escolas e de dias festivos, tais como, Dia do Pai, Páscoa e Dia da Mãe. 

Estes trabalhos tiveram que ser realizados em simultâneo com as restantes atividades do 

grupo. Por isso, e devido à falta de outro espaço livre, a Educadora Cooperante optou por 

realizar essas tarefas na área da escrita, o que condicionou o funcionamento previsto para 

aquele espaço. Todas as atividades previstas a decorrer nesse mesmo local foram realizadas 

na mesa de grande grupo, junto das áreas do desenho e recorte e colagem. Gostaríamos de ter 
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tido oportunidade de reformular novamente o espaço, para que pudéssemos colocar esta área 

num local apropriado, mas não houve tempo para tal. 

Apesar da maior ou menor adesão por parte das crianças aos espaços criados ou 

reformulados, consideramos essencial referir que este trabalho de reformulação dos espaços é 

bastante importante e deve ser uma prática regular na sala de atividades, uma vez que as 

crianças necessitam de receber estímulos variados. Para além disso, estas têm determinadas 

necessidades e carências que devem ser colmatadas com a introdução de novas áreas, por isso, 

é necessário que estejamos sempre atentos para que seja possível detetar as mudanças no 

grupo e para que consigamos realizar as alterações que considerarmos adequadas. 

Quanto ao espaço vertical da sala de atividades, durante a sua reorganização, foram 

definidas as áreas a colocar os trabalhos e os instrumentos de pilotagem. Fez-se a divisão do 

espaço, tendo em conta os trabalhos de Pintura, de Matemática, das Ciências, da Leitura e 

Escrita e do Trabalho de Projeto. O restante espaço serviu para afixar os instrumentos de 

pilotagem que já existiam na sala de atividades e os que, posteriormente, foram sendo 

introduzidos (registo das faltas e mapa de tarefas). Com esta reorganização, as crianças 

passaram a reconhecer os locais em que cada um dos seus trabalhos iria ser exposto, 

adquirindo desta forma uma maior noção espacial do local em que se inseriam. Também lhes 

permitiu serem capazes de identificar mais facilmente os seus trabalhos, mostrando-os aos 

pais rapidamente, quando estes os iam buscar à instituição. Este aspeto era, no nosso entender, 

muito importante para fomentar a tal “participação mais ativa” já referida anteriormente.  

No que diz respeito ao espaço institucional da UDI NucliSol Jean Piaget, importa 

mencionar que todos os espaços, tanto interiores como exteriores, estavam bem organizados e 

equipados com uma gama variada de materiais modernos e em bom estado de conservação. 

Durante a prática pedagógica, tivemos oportunidade de contactar um pouco com os 

alunos nas diversas áreas, o que nos permitiu constatar que todas as condições de bom 

funcionamento estavam propiciadas. No entanto, os espaços que mais frequentámos com o 

grupo de crianças foram a sala de aula, os espaços de recreio e o auditório/sala polivalente. 

Para as atividades de expressão motora, os alunos podiam usufruir do auditório/sala 

polivalente, que estava devidamente apetrechado com os materiais necessários para a prática 

de algumas modalidades desportivas. No entanto, durante os horários das atividades 

desportivas, não nos encontrávamos naquele espaço pelo que não podemos afirmar se essa 

área era ou não suficiente para o que lá se desenvolvia. 
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A cantina também servia todos os utilizadores da instituição ao mesmo tempo, tendo 

uma ampla área e ótimas condições. Porém, também não frequentámos este espaço com 

regularidade, pelo que não iremos escrever sobre o seu bom/mau funcionamento. 

Para os momentos de brincadeira no recreio, os alunos dispunham de diversos espaços, 

tais como, o campo de jogos, o parque infantil e espaços abertos, rodeados de zonas verdes, 

que permitiam que as crianças brincassem ao ar livre, abrigadas do sol nos dias de calor 

intenso. Todos estes espaços apresentavam condições de segurança, porém, o piso do campo 

de jogos necessitava de manutenção, não se encontrando adequado para a prática de desportos 

coletivos que pudessem pôr em causa a integridade física. Se as condições meteorológicas 

fossem adversas, as crianças podiam utilizar o recreio interior, que era de grandes dimensões, 

suportando todos os alunos do 1.º ciclo ao mesmo tempo. Este espaço era bastante amplo, 

permitindo que todos brincassem livremente sem que se sentissem ansiosos e “presos” num 

espaço fechado. Contudo, neste local, não havia qualquer material didático com o qual as 

crianças se pudessem entreter no horário de recreio, pelo que as próprias optavam por levar os 

seus brinquedos de casa. 

Quanto à sala de aula, o espaço era pouco amplo, havendo, por esse motivo, durante a 

prática pedagógica, dificuldade em organizar os alunos de outras formas para além da 

organização habitual (cada aluno sentado na sua mesa). As mesas dos alunos estavam 

agrupadas em três filas, não havendo corredores acessíveis entre cada uma delas. Apesar desta 

limitação, optámos por não manter os alunos constantemente sentados nos seus lugares, 

privilegiando a ida ao quadro de todos os elementos quando a aula se realizava em grande 

grupo. Além disso, sempre que era necessário organizar os alunos em pequenos grupos para a 

realização de uma atividade, a falta de espaço era bastante notória. Por isso, decidimos 

colocar os grupos de nas quatro extremidades da sala de aula, dado nos permitir circular mais 

facilmente pelo espaço e, ao mesmo tempo, facultar que a distância entre cada um deles fosse 

maior, para que trabalhassem à vontade, sem estarem sempre preocupados com o baixo 

volume da voz. Pretendia-se, desta forma, que os grupos dialogassem o máximo possível e 

trocassem ideias, para que o produto final do trabalho fosse resultado da cooperação de todos 

os elementos. 

Quanto às restantes caraterísticas da sala, podemos considerá-las positivas. A sala 

dispunha de diversos espaços organizados que incluíam materiais didáticos de extrema 

importância. Sempre que necessário, os alunos podiam, por exemplo, utilizar dicionários para 

descobrir o significado de palavras difíceis. Por outro lado, também nós – estagiárias e 
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Professora Cooperante – tínhamos oportunidade de consultar manuais escolares de outros 

anos letivos e de outras editoras, para recolha de informação a fornecer aos alunos. Estes 

manuais foram fundamentais na nossa formação ao longo do estágio, uma vez que nos 

permitiram retirar diversas ideias para a realização de atividades e nos permitiram tirar 

dúvidas sobre determinados conteúdos programáticos. 

Sempre que as aulas se tornavam mais expositivas e sem exigir tanta participação dos 

alunos, notava-se que alguns deles dispersavam mais facilmente, por isso, privilegiámos 

sempre a utilização de recursos diversificados e apelativos para cativarmos o máximo de 

atenção possível. Durante a prática de ensino supervisionada, tivemos a vantagem de termos 

um quadro interativo que podíamos utilizar sempre que achássemos pertinente, tanto para a 

apresentação de vídeos como para a realização de outras atividades, em que os alunos podiam 

participar ativamente, indo responder ao quadro. Este instrumento foi dos melhores recursos 

que pudemos utilizar em sala de aula, uma vez que motivavam bastante os alunos para a 

realização de tarefas. Para além disso, sempre que possível, recorremos à Escola Virtual e, por 

isso, as aulas eram bastante dinâmicas e entusiasmantes. Com o auxílio deste recurso, os 

alunos faziam tanta questão de ir ao quadro responder, que estavam sempre atentos para os 

podermos chamar.  

Ainda relativamente à sala de aula, resta-nos dizer que uma das limitações sentidas na 

prática pedagógica relacionou-se com o espaço vertical disponível para afixar mapas, cartazes 

ou trabalhos levados a cabo pela turma. O espaço para este fim era muito reduzido e os 

recursos por nós e pela turma criados eram imensos. Portanto, todas as superfícies disponíveis 

(por exemplo, por baixo do quadro de marcador) eram aproveitadas para afixar esses 

materiais. No entanto, como estes se encontravam demasiadamente baixos, apenas as crianças 

da fila da frente facilmente os observavam, tendo, por esse motivo, mais contacto com esses 

recursos do que os alunos das filas de trás. 

Quanto à caraterização das crianças/alunos, importa referir que, no geral, tanto no 

contexto de educação pré-escolar como de 1.º CEB, os agregados familiares, possuíam 

condições socioeconómicas relativamente boas e formação necessária para acompanhar os 

seus filhos durante o seu processo educativo, o que poderia ajudar na obtenção de um maior 

sucesso na aprendizagem. 

Nos dois contextos, muitos dos pais tinham habilitações iguais ou superiores ao 12.º 

ano. No 1.º CEB, a maioria dos pais eram licenciados (20 elementos) e alguns deles possuíam 

mestrado ou doutoramento (1 elemento com mestrado e 5 com doutoramento). Com 
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habilitações até ao 9.º ano, apenas existiam 6 elementos no grupo de pais. Na educação pré-

escolar, as habilitações académicas não estavam tão concentradas no ensino superior, havendo 

menos licenciados e mestres (14 elementos com licenciatura e 4 com mestrado) e mais 

elementos com apenas o ensino básico completo (1 elemento com o 4.º ano, 3 com o 6.º ano e 

8 elementos com o 9.º ano). 

Relativamente ao nível socioeconómico, pelas profissões desempenhadas, parece-nos 

que os agregados familiares que melhores condições tinham eram os do contexto de 1.º ciclo, 

uma vez que grande parte dos pais das crianças apresentava como profissões cargos 

superiores nas áreas da educação, da saúde ou da justiça. Além disso, neste grupo não havia 

pais desempregados. Durante toda a prática pedagógica, sentimos que as crianças eram 

bastante acompanhadas pelos pais, que todos os dias se informavam dos conteúdos que eram 

abordados na sala de aula e ajudavam as crianças na resolução dos trabalhos de casa, no 

estudo e lhes forneciam outros materiais de apoio. Era bastante habitual darmos na sala de 

aula algum conteúdo de Estudo do Meio, por exemplo, a água ou a história de Portugal e as 

crianças no dia seguinte trazerem livros ou revistas de casa que falassem desses temas, o que 

nos permitia constatar que os pais eram bastante empenhados no processo educativo dos seus 

filhos. 

Em sala de aula, estas crianças sempre se mostraram empenhadas e participativas, sem 

evidenciarem quaisquer problemas que pudessem estar na origem do seu ambiente familiar. 

As crianças com NEE estavam completamente integradas na turma, trabalhando e 

brincando com os restantes colegas, que também as auxiliavam sempre que necessário. 

Porém, nesta turma, notava-se que as crianças, apesar de solidárias, eram bastante 

individualistas com os seus materiais de trabalho. Sempre que trabalhavam em pequenos 

grupos, tinham dificuldades em partilhar materiais, utilizando, por exemplo, cada uma apenas 

o seu lápis e a sua borracha, recusando-se a emprestar ou a utilizar objetos de outros colegas. 

No entanto, pensámos que este método de trabalho foi implementado pela Professora 

Cooperante desde o 1.º ano de escolaridade, para que todos tivessem a responsabilidade de 

não se esquecerem do material essencial ao decorrer da aula. 

Além disso, na divisão de tarefas nos trabalhos de pequenos grupos, todos os alunos 

queriam participar na mesma proporção, sendo esta divisão motivo de algumas desavenças 

entre colegas, que achavam que alguns já tinham, por exemplo, escrito mais do que os 

restantes. Durante a realização dos trabalhos de projeto, pudemos acompanhar grupo a grupo 

e incentivá-los a não estarem tão preocupados com o que cada um deles fazia a mais ou a 
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menos. Foi-lhes pedido que estivessem preocupados em dar o melhor de si ao grupo, 

ajudando sempre a partir do que melhor sabiam fazer. Ou seja, algumas das tarefas eram 

divididas, havendo alguns que recortavam, outros que colavam e outros que passavam textos 

a limpo, para que assim não estivessem todos parados à espera que cada um deles realizasse a 

mesma percentagem de trabalho em cada uma das tarefas. O trabalho de pesquisa e de 

elaboração dos textos continuou a ser feito sempre em grupo, para que se gerassem debates e 

em conjunto selecionassem a informação mais pertinente para o produto final. 

No âmbito da educação pré-escolar, ainda relativamente ao agregado familiar, havia 

quatro elementos desempregados e uma mãe que apenas se dedicava ao trabalho doméstico. 

Para além disso, havia diversas famílias separadas, em que as crianças que não mantinham 

qualquer contacto com um dos seus progenitores. Este afastamento era um fator bastante 

prejudicial no desenvolvimento das crianças, o que implicava, nalguns dos casos, que apenas 

um dos elementos parentais tivesse que sustentar toda a família. No nosso ponto de vista, este 

facto pode ser uma das maiores influências no desenvolvimento das crianças ao longo do seu 

crescimento e consideramos que este aspeto se fez notar evidentemente no contexto de 

educação pré-escolar. Um dos pais era o único elemento pela educação dos seus filhos e como 

tinha que sustentar todas as despesas do agregado, trabalhava mais horas, o que implicava que 

dedicasse menos tempo às crianças, que se mostravam mais carentes de afeto no Jardim de 

Infância. 

Aquelas crianças que não mantinham contacto com o pai ou com a mãe, ou que se viam 

apenas esporadicamente, demonstravam comportamentos mais hostis, maiores dificuldades de 

concentração e menor vontade de trabalhar. Algumas delas apresentavam enormes 

dificuldades ao nível da socialização, da partilha, do respeito pelos outros e do cumprimento 

de regras. Não lidavam bem com a frustração, chorando facilmente quando ouviam um “não” 

e tornavam-se bastante agressivas, tanto com os colegas como com as Educadoras e 

Auxiliares. Neste sentido, o trabalho a desenvolver com elas tinha que ser mais 

individualizado de forma a responder melhor às suas caraterísticas e necessidades. 

Em épocas festivas diretamente relacionadas com a família, era necessário abordarmos 

os temas com precaução para que nenhuma criança se sentisse excluída e infeliz por não ter a 

sua família unida. Esta situação não era fácil de lidar, porque cada uma das crianças reagia de 

forma diferente (ou choravam; ou tornavam-se inquietos e agressivos; ou não incomodavam 

ninguém, mas também não trabalhavam). Uma das situações mais complicadas com as quais 

nos deparámos foi o ensinar ao grupo uma canção sobre o Dia do Pai. Uma das crianças 
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começou a chorar sem que soubéssemos o que se passava e, após uma longa conversa com 

ela, nesse momento afastada dos seus colegas, pudemos compreender que estava triste por 

aprender uma canção que não poderia cantar ao pai. No entanto, essa mesma criança, na 

realização de um postal do Dia do Pai, optou por o elaborar e oferecer ao irmão mais velho, 

sem que qualquer outro sentimento de mágoa a preenchesse. 

Durante o estágio, foi sempre necessário dedicar mais atenção a essas crianças quando 

abordávamos aspetos relacionados com a Área da Formação Pessoal e Social, de forma a 

incutir-lhes um sentido de pertença no grupo, no qual deveriam viver democraticamente. A 

todo o momento, precisávamos de chamar a atenção para o facto de se cumprirem as regras da 

sala de atividades e de se respeitarem entre elas, trabalhando e brincando em cooperação. Para 

além disso, fazíamos ver que a sua participação dentro desse mesmo grupo era sempre 

bastante valorizada, dedicando-lhes momentos em que todo o grupo lhes dava atenção, 

ouvindo-as atentamente. 

Para mediar os comportamentos das crianças também foi criado um semáforo que 

acompanhava o mapa de registo de comportamentos e um diploma de bom comportamento. O 

semáforo foi um bom recurso, uma vez que as crianças, ao longo do dia, estavam sempre 

preocupadas em observar quem se portava bem e mal, tendo o cuidado em cumprir as regras 

para se manterem na posição verde. O diploma de bom comportamento, que passou a ser 

introduzido no final do mês, não surtiu o efeito esperado. Isto, porque foi estabelecido que se 

uma criança tivesse pelo menos uma pinta vermelha ou mais do que três amarelas, já não 

poderia levar diploma para casa. Então, uma criança que no início do mês levasse uma pinta 

vermelha, dizia que já não se precisava de preocupar com o comportamento até ao final do 

mês, porque já não levaria diploma para casa. Esta estratégia não foi a melhor para o grupo 

em questão e, portanto, achámos por bem deixar de a realizar. No entanto, atualmente, 

pensámos que poderíamos ter dado uma maior margem às crianças, estipulando, por exemplo, 

que só poderiam levar diploma para casa tendo apenas uma pinta vermelha, que correspondia 

apenas a um dia do mês de mau comportamento que tolerávamos. Com esta nova estratégia, 

talvez as crianças estivessem mais motivadas em manter o bom comportamento até ao final 

do mês, de modo a levarem o seu prémio para casa. 

Ao longo da prática pedagógica, também sentimos a necessidade de criar um mapa que 

orientasse as tarefas diárias realizadas pelas crianças, para que não houvesse todos os dias 

conflitos com a distribuição das mesmas. Isto, porque algumas das crianças queriam sempre 

realizar as mesmas tarefas e faziam birras ou choravam quando a vontade não lhes era feita. O 
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mapa de tarefas era preenchido pela manhã, assim que se reunia o grande grupo, e a 

distribuição das fotos das crianças era negociada. Uma criança realizava uma tarefa e só podia 

voltar a realizar outra quando todos os colegas também já tivessem participado. Para além 

disso, todas as crianças circulavam por todas as tarefas previstas, sendo que, por exemplo, 

numa semana marcavam o tempo e na seguinte eram chefes da fila. Este instrumento foi uma 

mais-valia para o decorrer do restante ano letivo, uma vez que nunca mais houve problemas 

de disputa de tarefas. 

Para concluir, resta-nos referir que todos estes dados recolhidos sobre do meio, sobre as 

instituições e sobre o grupo e a turma, foram realmente importantes para podermos realizar a 

nossa prática educativa, aproveitando o máximo de recursos materiais e humanos possíveis e 

tendo em conta as caraterísticas e as necessidades das crianças/alunos. Para além disso, na 

nossa opinião, as condições físicas e humanas, na sua grande maioria, estavam reunidas para 

que o trabalho fosse realizado com sucesso, o que possibilitou que as crianças fizessem 

constantemente aprendizagens significativas. No entanto, gostaríamos de referir que, apesar 

de termos contactado sempre com condições propícias à aprendizagem das crianças, sabemos 

perfeitamente que, no decorrer da nossa experiência futura enquanto educador/professor, isso 

nem sempre se vai verificar. No futuro, poderemos vir a inserir-nos em meios com poucos 

recursos/equipamentos, em que as famílias desvalorizem a educação dos filhos, ou até mesmo 

em locais que as crianças não se encontrem tão disponíveis para aprender. Perante estas 

diferentes condições de trabalho, teremos que nos adaptar e trabalhar sempre tendo em vista o 

sucesso dos aprendizes, melhorando tudo aquilo que nos for possível modificar e encontrando 

novas saídas que permitam a evolução dos grupos. No fundo, enquanto 

educadores/professores, sabemos que não iremos ter uma tarefa de fácil execução. Porém, não 

poderemos desistir ao primeiro impacto. Será necessária força de vontade e persistência para 

que consigamos ultrapassar todas as barreiras com as quais nos confrontarmos. 

Em suma, consideramos que, atualmente, e após a aquisição de alguma experiência na 

prática pedagógica, sentimo-nos mais preparados para superar as adversidades que se 

apresentarem ao longo do nosso futuro profissional. No entanto, também temos total 

consciência que teremos sempre que procurar novas soluções para superar as dificuldades 

com as quais nos formos confrontando, não considerando que existem estratégias corretas 

para todas as situações, mas sim estratégias que se adequarão a um só contexto educativo. 
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CAPÍTULO II 

A ATIVIDADE EDUCATIVA NOS CONTEXTOS DE ESTÁGIO 
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Neste capítulo, iremos focar-nos nos aspetos relacionados com a atividade educativa 

levada a cabo nos contextos de estágio, tanto no âmbito da educação pré-escolar como de 1.º 

ciclo do ensino básico. No ponto 1, iremos resumir de forma breve a organização do sistema 

educacional em Portugal, apresentando os principais normativos que regem a educação pré-

escolar e o 1.º ciclo do ensino básico. No ponto 2, abordaremos a importância de planificar e 

de avaliar as aprendizagens das crianças nas diferentes etapas de ensino. No ponto 3, 

exporemos o desenvolvimento da atividade educativa que realizámos em cada um dos 

contextos de estágio, fazendo referência às atividades realizadas, às planificações construídas 

e à avaliação executada, tanto na educação pré-escolar como no 1.º ciclo. Por fim, no ponto 4, 

faremos uma breve reflexão sobre o quanto planificar e avaliar nos permitiu evoluir ao longo 

do estágio, enquanto educadores/professores. Nesse ponto também apresentaremos a 

principais dificuldades que sentimos ao nível da elaboração das planificações, da sua 

execução na prática letiva e da capacidade de avaliar as aprendizagens dos alunos. 

 

1. Organização Curricular da Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Neste ponto do relatório, faremos uma abordagem sucinta e simplificada à forma como 

a educação/ensino estão organizados em Portugal à data da realização deste relatório. 

Como sabemos, toda a rede nacional de ensino público é administrada pelo atual 

Ministério da Educação e Ciência, antigamente apenas designado de Ministério da Educação, 

que é o órgão responsável por todos os normativos que são implementados nos jardins de 

infância e nas escolas. 

Para iniciar este ponto, faremos uma breve referência à Lei de Bases do Sistema 

Educativo e aos princípios nela enunciados que atualmente regulamentam a prática educativa 

na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico. Abordaremos também outros 

documentos decretados, fazendo alusão aos aspetos que considerarmos mais pertinentes sobre 

o tema. Seguidamente, faremos um esclarecimento da noção de currículo e introduziremos os 

documentos que orientam o trabalho pedagógico dos educadores de infância e dos professores 

de 1.º CEB, sendo feita uma sinopse das Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar e dos Programas do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
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1.1. Legislação e Documentos Orientadores da Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico 

 

A Lei de Bases do Sistema Educativo foi aprovada em 1986, pela Lei n.º 46/86, de 14 

de outubro, tendo sofrido diversas alterações ao longo das décadas seguintes para que a 

legislação corresponda sempre à realidade e necessidades da atualidade. A última alteração 

deu-se em 2009, com a entrada em vigor da Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto. A Lei de Bases 

do Sistema Educativo é um documento que define as linhas mestras da política a que se deve 

reger a legislação em relação à educação. Assim sendo, toda a legislação emanada pelo 

Ministério da Educação e Ciência tem que respeitar os princípios desta lei. 

Segundo o artigo 1.º da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 49/2005, de 30 

agosto), 

 

o sistema educativo é o conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à educação, que 

se exprime pela garantia de uma permanente acção formativa orientada para favorecer o 

desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a democratização da 

sociedade. 

 

Este sistema desenvolve-se de acordo com um conjunto organizado de estruturas e de 

ações diversas, orientadas por diferentes instituições, sejam elas públicas, particulares ou 

cooperativas, e serve para responder às necessidades resultantes da realidade social, 

permitindo que se formem cidadãos livres, responsáveis, autónomos, solidários, com espírito 

democrático e pluralista, respeitadores, abertos ao diálogo e com espírito crítico e criativo 

(Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto). 

O sistema educativo divide-se em vários níveis de ensino, sendo eles: educação pré-

escolar, a educação escolar e a educação extraescolar (Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto). No 

âmbito deste relatório, importa que falemos apenas dos dois primeiros níveis. 

De acordo com a lei anteriormente apresentada, a educação pré-escolar é descrita como 

educação complementar da ação educativa da família, havendo entre elas uma estreita relação. 

Segundo a Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro, artigo 2.º, 

 

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

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

estabelecer estreita relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento da criança, tendo 

em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário. 
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Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto, artigo 

5.º), os objetivos da educação pré-escolar são os seguintes: 

 
a) Estimular as capacidades de cada criança e favorecer; 

b) A sua formação e o desenvolvimento equilibrado de todas as suas potencialidades; 

c) Contribuir para a estabilidade e a segurança afectivas da criança; 

d) Favorecer a observação e a compreensão do meio natural e humano para melhor 

integração e participação da criança; 

e) Desenvolver a formação moral da criança e o sentido da responsabilidade, associado ao 

da liberdade; 

f) Fomentar a integração da criança em grupos sociais diversos, complementares da 

família, tendo em vista o desenvolvimento da sociabilidade; 

g) Desenvolver as capacidades de expressão e comunicação da criança, assim como a 

imaginação criativa, e estimular a actividade lúdica; 

h) Incutir hábitos de higiene e de defesa da saúde pessoal e colectiva; 

i) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e promover a 

melhor orientação e encaminhamento da criança. 

 

 

A frequência da educação pré-escolar é facultativa e permite o ingresso de crianças 

desde os três anos até à idade de ingresso no ensino básico. 

Segundo a Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007, “o desenvolvimento curricular na 

Educação Pré-Escolar é da responsabilidade do educador que exerce a actividade 

educativa/lectiva de 25 horas semanais, em regime de monodocência, devendo a sua acção 

orientar-se pelo disposto nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar”. 

Já a educação escolar é a fase que integra os ensinos básico, secundário e superior e, 

ainda, modalidades especiais e atividades de ocupação de tempos livres. Importa-nos fazer 

referência apenas ao ensino básico. Este é obrigatório, gratuito e universal. Até ao ano letivo 

de 2012/2013, tinha a duração de nove anos, sendo dividido em três ciclos: o 1.º (com a 

duração de quatro anos), o 2.º (que se realiza em dois anos) e o 3.º (que inclui três anos). As 

crianças ingressam no 1.º ciclo no ano em que completam seis anos de idade até 15 de 

setembro ou no ano em que perfaçam seis anos entre 16 de setembro e 31 de dezembro se os 

encarregados de educação assim o requererem (Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto). 

Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto, artigo 

7.º), os objetivos para o ensino básico são os seguintes: 

 

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

descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, capacidade de raciocínio, 

memória e espírito crítico, criatividade, sentido moral e sensibilidade estética, promovendo 

a realização individual em harmonia com os valores da solidariedade social; 

b) Assegurar que nesta formação sejam equilibradamente inter-relacionados o saber e o 

saber fazer, a teoria e a prática, a cultura escolar e a cultura do quotidiano; 
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c) Proporcionar o desenvolvimento físico e motor, valorizar as actividades manuais e 

promover a educação artística, de modo a sensibilizar para as diversas formas de expressão 

estética, detectando e estimulando aptidões nesses domínios; 

d) Proporcionar a aprendizagem de uma primeira língua estrangeira e a iniciação de uma 

segunda; 

e) Proporcionar a aquisição dos conhecimentos basilares que permitam o prosseguimento 

de estudos ou a inserção do aluno em esquemas de formação profissional, bem como 

facilitar a aquisição e o desenvolvimento de métodos e instrumentos de trabalho pessoal e 

em grupo, valorizando a dimensão humana do trabalho; 

f) Fomentar a consciência nacional aberta à realidade concreta numa perspectiva de 

humanismo universalista, de solidariedade e de cooperação internacional; 

g) Desenvolver o conhecimento e o apreço pelos valores característicos da identidade, 

língua, história e cultura portuguesas; 

h) Proporcionar aos alunos experiências que favoreçam a sua maturidade cívica e sócio-

afectiva, criando neles atitudes e hábitos positivos de relação e cooperação, quer no plano 

dos seus vínculos de família, quer no da intervenção consciente e responsável na realidade 

circundante; 

i) Proporcionar a aquisição de atitudes autónomas, visando a formação de cidadãos 

civicamente responsáveis e democraticamente intervenientes na vida comunitária; 

j) Assegurar às crianças com necessidades educativas específicas, devidas, 

designadamente, a deficiências físicas e mentais, condições adequadas ao seu 

desenvolvimento e pleno aproveitamento das suas capacidades; 

k) Fomentar o gosto por uma constante actualização de conhecimentos; 

l) Participar no processo de informação e orientação educacionais em colaboração com as 

famílias; 

m) Proporcionar, em liberdade de consciência, a aquisição de noções de educação cívica e 

moral; 

n) Criar condições de promoção do sucesso escolar e educativo a todos os alunos. 

 

Já os objetivos específicos para o 1.º CEB (Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto, artigo 8.º) 

são: 

 

(…) o desenvolvimento da linguagem oral e a iniciação e progressivo domínio da leitura e 

da escrita, das noções essenciais da aritmética e do cálculo, do meio físico e social e das 

expressões plástica, dramática, musical e motora. 

 

No 1.º ciclo “o ensino é globalizante, da responsabilidade de um professor único, que 

pode ser coadjuvado em áreas especializadas” (Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto, artigo 8.º). 

A articulação entre as várias etapas do percurso educativo obriga a que haja uma 

sequencialidade progressiva das aprendizagens, sendo que cada etapa servirá para completar, 

alargar e aprofundar a etapa anterior (Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007). Como a 

frequência na educação pré-escolar não é obrigatória, é importante ter em atenção que 

algumas crianças, quando entram para o 1.º CEB, estão a contactar pela primeira vez com 

uma instituição de ensino. Assim sendo, cabe aos educadores de infância e aos professores do 

1.º CEB ter uma atitude de procura de continuidade, sem colocar de parte a especificidade de 

cada etapa. 
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Para se poder ter uma prática educativa de acordo com o que está legislado, importa que 

também falemos da noção de currículo. Assim sendo, segundo a Lei n.º 139/2012, de 5 de 

julho, artigo 2.º, por currículo entende-se 

 

o conjunto de conteúdos e objetivos que, devidamente articulados, constituem a base da 

organização do ensino e da avaliação do desempenho dos alunos, assim como outros 

princípios orientadores que venham a ser aprovados com o mesmo objetivo. 

 

O currículo concretiza-se em planos de estudo elaborados pelo Ministério da Educação 

e Ciência, adequados a cada nível e a cada ciclo de ensino, para que assim haja uma 

homogeneização do ensino a nível nacional. Esses planos de estudo podem designar-se por 

programas e são documentos oficiais de caráter nacional que auxiliam o professor no 

desenvolvimento curricular na sala de aula. 

Na educação pré-escolar não existe um programa a seguir, tal como acontece nos outros 

níveis de ensino. No entanto, há outros documentos que permitem a gestão do currículo. 

Segundo a Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar (Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro), cabe ao 

Estado definir as orientações gerais a que se deve subordinar a educação pré-escolar, tanto ao 

nível pedagógico como técnico. Assim sendo, esta entidade tem como função definir os 

objetivos e linhas de orientação curricular. 

O principal documento que orienta o educador na sua prática pedagógica designa-se de 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE). Este foi homologado em 

1997, com a aprovação do Despacho n.º 5220/97, de 4 de agosto, e constitui um conjunto de 

princípios gerais de apoio ao educador na tomada de decisões sobre a sua prática pedagógica, 

ou seja, na condução do processo educativo a desenvolver com as crianças (Ministério da 

Educação, 1997). O mesmo serve de referência a todos os educadores da Rede Nacional de 

Educação Pré-Escolar, permitindo que estes organizem a componente educativa. Tal como foi 

referido anteriormente, as Orientações Curriculares não constituem um programa, dado serem 

mais centradas nas indicações ao educador, não apostando na previsão das aprendizagens que 

as crianças devem realizar. As OCEPE também são mais gerais, permitindo que se 

fundamentem variadas opções educativas, diferenciando-se da conceção de currículo 

(Ministério da Educação, 1997). Mais adiante, iremos dar maior ênfase à informação 

disponível neste documento. 

O ensino básico é regido por matrizes curriculares que assentam, essencialmente, na 

definição de princípios que permitem que haja uma maior flexibilidade na organização das 
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atividades letivas. Segundo o Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, artigo 2.º, “os 

conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos (…) têm como 

referência os programas das disciplinas e áreas disciplinares, bem como as metas curriculares 

a atingir por ano de escolaridade e ciclo de ensino”. De acordo com o mesmo documento, a 

matriz curricular do 1.º CEB integrava, no ano letivo 2012/2013, áreas disciplinares de 

frequência obrigatória (sendo elas: Português, Matemática, Estudo do Meio e Expressões 

Artísticas e Físico-Motoras), áreas não disciplinares (Área de Projeto, Estudo Acompanhado e 

Educação para a Cidadania), Educação Moral e Religiosa (como disciplina de frequência 

facultativa) e, por fim, atividades de enriquecimento curricular. A carga horária letiva semanal 

de Português e de Matemática era de sete horas para cada uma das disciplinas. Seguidamente, 

apresentaremos a matriz curricular do 1.º CEB anunciada pelo Ministério da Educação e 

Ciência no Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. 

 

Componentes do currículo 

 Áreas disciplinares de frequência obrigatória (a): 

Português; 

Matemática;  

Estudo do Meio; 

Expressões: 

Artísticas; 

Físico-Motoras. 

 Áreas não disciplinares (b): 

      Área de Projeto; 

      Estudo Acompanhado; 

      Educação para a Cidadania. 

Total: 25 horas (a) 

Disciplina de frequência facultativa (c): 

          Educação Moral e Religiosa. 

Total: 1 hora 

TOTAL: 26 horas 

Atividades de enriquecimento curricular (d) 

(a) Do total das horas letivas previstas, no mínimo: i) 7 horas letivas de trabalho semanal para o Português, e ii) 7 horas letivas de trabalho 

semanal para a Matemática. 

(b) Estas áreas devem ser desenvolvidas em articulação entre si e com as áreas disciplinares, incluindo uma componente de trabalho dos 

alunos com as tecnologias de informação e da comunicação, e constar explicitamente no plano de turma. 

(c) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 15.º, parte final. 

(d) Atividades de caráter facultativo, nos termos do artigo 14.º, incluindo uma possível iniciação a uma língua estrangeira, nos termos do n.º 

1 do artigo 9.º 

Quadro 1 – Componentes do currículo do 1.º CEB 

http://62.28.249.207/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=35403&img=350&save=true
http://62.28.249.207/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=35403&img=350&save=true
http://62.28.249.207/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=35403&img=350&save=true
http://www.dgidc.min-edu.pt/ensinobasico/data/ensinobasico/Documentos/Programas/educacao_moral_catolica.pdf
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Os programas e as metas curriculares para as diversas áreas disciplinares e disciplinas 

foram homologados através de despacho do membro do Governo responsável pela área de 

educação, sendo estes os documentos que merecem maior destaque por parte do professor de 

1.º CEB ao planear a sua prática pedagógica. Embora estes dois documentos sejam os de 

maior relevância, dado as metas curriculares estarem a sofrer alterações a meio do ano letivo, 

usámos essencialmente os programas. No entanto, não nos podemos esquecer que em 

conjunto com os programas de cada disciplina as metas “(…) constituem as referências 

fundamentais para o desenvolvimento do ensino: nelas se clarifica o que nos Programas se 

deve eleger como prioridade, definindo os conhecimentos a adquirir e as capacidades a 

desenvolver pelos alunos nos diferentes anos de escolaridade” (Despacho n.º 5306/2012, de 

18 de abril). Assim sendo, é com estes dois documentos que se sabe quais os conhecimentos e 

as capacidades essenciais que os alunos devem adquirir, nos diferentes anos de escolaridade 

ou ciclos e nos conteúdos dos respetivos programas curriculares, sendo fundamental a sua 

utilização durante a prática pedagógica. 

 

1.1.1.  Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE): breve 

reflexão sobre o documento 

 

“As orientações curriculares (…) [são] um conjunto de princípios gerais pedagógicos e 

organizativos para o educador de infância na tomada de decisões sobre a sua prática, isto é, na 

condução do processo educativo a desenvolver com as crianças” (Despacho n.º 5220/97, de 4 

de agosto). Estas “(…) pretendem contribuir para promover uma melhoria da qualidade da 

educação pré-escolar” e “(…) destinam-se à organização da componente educativa” 

(Despacho n.º 5220/97, de 4 de agosto, ). Por isso, devem ser utilizadas para que o educador 

tome determinadas decisões sobre a sua prática, planeando e avaliando o processo educativo a 

partir dos princípios nelas integrados. 

O documento está organizado em duas partes principais. A primeira define os princípios 

gerais das OCEPE, onde estão descritos o princípio geral e objetivos pedagógicos enunciados 

na Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, os fundamentos e organização das orientações 

curriculares e as orientações globais para o educador. A segunda parte das OCEPE assenta na 

intervenção educativa, permitindo que os educadores situem as suas opções educativas, 

adequando-as ao contexto e ao grupo de crianças. Aqui são abordados os seguintes conteúdos: 
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organização do ambiente educativo, áreas de conteúdo, continuidade educativa e 

intencionalidade educativa. Seguidamente, especificaremos apenas o tópico “áreas de 

conteúdo” que consideramos muito importantes, dado estas áreas serem “(…) âmbitos do 

saber, com uma estrutura própria e com pertinência sociocultural, que incluem diferentes tipos 

de aprendizagem, não apenas conhecimentos, mas também atitudes e saber-fazer” (Ministério 

da Educação, 1997: 47). 

Podemos distinguir três áreas de conteúdo, as quais se dividem em vários domínios e 

subdomínios/vertentes, que têm uma certa correspondência com as áreas do programa do 1.º 

ciclo. Abaixo, apresentaremos uma descrição sumária de cada uma destas áreas. 

 

 Área de Formação Pessoal e Social 

A Área de Formação Pessoal e Social é uma “área integradora do processo educativo”, 

dado que integra todas as outras áreas (Ministério da Educação, 1997: 49). É uma área, cuja 

perspetiva explica que ser humano se constrói em interação social e que diz respeito à “(…) 

forma como a criança se relaciona consigo própria, com os outros e com o mundo, num 

processo que implica o desenvolvimento de atitudes e valores” (Ministério da Educação, 

1997: 49), “(…) favorecendo um clima propício à socialização que desde sempre tem 

marcado a tradição da educação pré-escolar portuguesa” (Serra, 2004: 72). 

 

 Área de Expressão e Comunicação 

Segundo as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997), esta é uma 

área que “engloba as aprendizagens relacionadas com o desenvolvimento psicomotor e 

simbólico que determinam a compreensão e o progressivo domínio de diferentes formas de 

linguagem” (Ministério da Educação, 1997: 56). Esta área é a única que se encontra dividida 

em vários domínios, que estão intimamente relacionados entre si. 

 

– Domínio das expressões 

Podem distinguir-se quatro vertentes neste domínio, sendo elas: 

 Expressão motora: a educação pré-escolar, a partir do que a criança já consegue 

fazer, deve proporcionar diversas experiências de motricidade global e de motricidade fina, 

para que a mesma possa passar a dominar melhor o seu corpo (Ministério da Educação, 

1997). 
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 Expressão dramática: este domínio permite que a criança se descubra a si própria e 

ao outro, através da interação em atividades de jogo simbólico, em que se originam situações 

de comunicação verbal e não verbal (Ministério da Educação, 1997). 

 Expressão plástica: permite que as crianças exteriorizem espontaneamente imagens 

que anteriormente assimilaram e possibilita que a criança tenha contacto com a arte e a cultura 

(Ministério da Educação, 1997). 

 Expressão musical: a expressão musical dirige-se à exploração de ritmos e sons e às 

noções do que é escutar, cantar, dançar, tocar e criar (Ministério da Educação, 1997). 

 

– Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita 

Cabe ao educador desenvolver a capacidade da criança comunicar, recorrendo à 

linguagem verbal, à comunicação não verbal e aos códigos convencionais e não 

convencionais. Para além disso, pretende-se que a criança tenha a oportunidade de “imitar” a 

linguagem escrita, para que se familiarize com o código escrito. Não se pretende que a criança 

aprenda a escrever e a ler durante a educação pré-escolar, mas sim que lhe seja facilitada a 

emergência da linguagem escrita. A criança deve ter contacto com livros e deve ter acesso às 

novas tecnologias da informação e comunicação (Ministério da Educação, 1997). 

 

– Domínio da matemática 

A matemática no jardim de infância deve ser explorada a partir de atividades lúdicas e 

espontâneas das crianças e relacionadas com situações do quotidiano, para apoiar o 

desenvolvimento lógico-matemático (Ministério da Educação, 1997). 

O educador deve deixar a criança explorar e manipular objetos que ocupem espaço para 

desenvolverem noções espaciais. Os diversos materiais permitem que a criança explore 

propriedades e relações matemáticas, permitem também a possibilidade de resolução de 

problemas lógicos, quantitativos e espaciais. A criança também deve adquirir a noção de 

tempo através dos diferentes momentos que se sucedem ao longo do dia, e das sequências 

semanais, mensais e anuais (Ministério da Educação, 1997). 

O educador deve também promover experiências que permitam que a criança encontre 

princípios lógicos, classificando objetos ou acontecimentos. A partir da classificação, a 

criança passa a ser capaz de formar conjuntos, a seriar e ordenar, a encontrar formas e padrões 

e começa a construir o sentido de número. O educador deve ainda criar atividades que 
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envolvam medições e pesagens e deve estimular processos de resolução de problemas, para 

desenvolver o raciocínio e o espírito crítico (Ministério da Educação, 1997). 

 

 Área do Conhecimento do Mundo 

A Área do Conhecimento do Mundo incide sobre a curiosidade natural da criança em 

querer saber “o porquê das coisas” e pretende proporcionar oportunidades de a mesma 

contactar com novas situações para exploração e descobertas. A diversidade de conteúdos que 

se englobam nesta área obriga a que o educador escolha quais os assuntos com maior 

relevância e quais os que se enquadram melhor no grupo em questão, de acordo com os seus 

interesses e necessidades (Ministério da Educação, 1997). 

 

1.1.2. Programas do 1.º Ciclo do Ensino Básico: breve reflexão sobre os 

documentos 

 

No 1.º CEB existem diversos programas que são documentos oficiais e de caráter 

nacional em que é indicado um conjunto de conteúdos, objetivos, entre outros dados, a 

considerar em cada ano de escolaridade. Assim sendo, por programa entende-se um conjunto 

de prescrições oficiais emanadas pelo Ministério da Educação e Ciência, relativamente ao 

ensino (Zabalza, 2000). 

Seguidamente, apresentaremos uma pequena reflexão sobre os programas das áreas com 

as quais trabalhámos no estágio, sendo elas: Português, Matemática e Estudo do Meio. 

 

 Programa de Estudo do Meio 

O Programa de Estudo do Meio foi homologado pelo Despacho n.º 139/ME/1990, a 16 

de agosto (publicado no Diário da República, n.º 202, II série de 1 de setembro). Este 

programa foi elaborado juntamente com os das restantes áreas disciplinares. No entanto, é o 

único que atualmente ainda não sofreu alterações de relevo. A última edição foi lançada em 

janeiro de 2004. Esta divide-se em várias partes, sendo as principais “organização curricular 

do ensino básico” e “programas do 1.º ciclo” (Ministério da Educação, 2004b). É nesta última 

que podemos encontrar o programa de estudo do meio, que nos interessa neste momento. 

O Programa de Estudo do Meio inclui as seguintes componentes: princípios 

orientadores, objetivos gerais e blocos de aprendizagem, sendo eles: à descoberta de si 

mesmo; à descoberta dos outros e das instituições; à descoberta do ambiente natural; à 
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descoberta das interrelações entre espaços; à descoberta dos materiais e objetos; e, por fim, à 

descoberta das interrelações entre a natureza e a sociedade. Estes blocos de aprendizagem 

estão divididos pelos anos de escolaridade e são constituídos por conjuntos de listas de 

atividades ou experiências educativas enunciadas sob a forma de objetivos de ação, que se 

organizam por temas, integrando-se num enunciado mais genérico de ação ou num conceito 

ou tema aglutinador (Ministério da Educação, 2004b). 

 

 Programa de Matemática 

O Programa de Matemática no qual foi baseada a prática educativa em contexto de 

estágio foi homologado a 28 de dezembro de 2007. Este programa surgiu da necessidade de 

reajustar o antigo, homologado em 1990. Algumas das mudanças que se fizeram foram 

significativas, sendo exemplos disso as que se seguem: introdução de novas finalidades e 

objetivos gerais para o ensino da Matemática; introdução de três capacidades transversais a 

toda a aprendizagem da Matemática; existência de quatro eixos fundamentais (o trabalho com 

os números e operações, o pensamento algébrico, o pensamento geométrico e o trabalho com 

dados), organização dos conteúdos por ciclos de escolaridade e não por anos (que não ocorria 

nos três ciclos de ensino no programa anterior) (Ponte et al., 2007). Este programa foi 

construído em função de uma matriz comum aos três ciclos, havendo uma articulação 

cuidadosa entre cada um deles. 

O documento é iniciado pela apresentação das finalidades do ensino da Matemática no 

qual se pode ler uma breve referência histórica a esta ciência. Depois, são apresentados os 

objetivos gerais para o ensino da Matemática para os três ciclos do ensino básico. De seguida, 

são expostos os temas matemáticos e as capacidades transversais que são trabalhados em cada 

ciclo. Posteriormente, o documento apresenta orientações metodológicas gerais e indicações 

para a gestão curricular e para a avaliação. A partir dos pontos acima referidos, o documento 

inicia a exposição dos diversos tópicos e objetivos específicos a trabalhar para cada ciclo de 

ensino (Ponte et al., 2007). 

Embora tenhamos referido todas as secções do programa, importa-nos dar mais ênfase 

às capacidades transversais e aos temas matemáticos a trabalhar. As capacidades transversais 

a toda a aprendizagem de matemática são as seguintes: resolução de problemas, raciocínio 

matemático e comunicação matemática. Já os quatro grandes temas são: números e operações, 

álgebra, geometria e organização e tratamento de dados. No 1.º CEB não se trabalha a álgebra 

como tema programático, mas sim faz-se uma iniciação ao pensamento algébrico. Para além 
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disso, a medida apresenta-se associada à geometria no 1.º ciclo, tendo um peso decrescente 

nos ciclos seguintes. Por fim, gostaríamos de reforçar o tema “organização e tratamento de 

dados”, que neste programa aparece destacado, sendo referido de forma explícita nos três 

ciclos do ensino básico e aparecendo no 1.º ciclo nas duas etapas (1.º e 2.º anos; 3.º e 4.º anos) 

(Ponte et al., 2007). 

 

 Programa de Português 

O mais recente Programa de Português para o ensino básico foi homologado a 31 de 

março de 2009, mas apenas foi aplicado a partir do ano letivo de 2011/2012, seguindo uma 

calendarização. Falemos apenas no 1.º ciclo do ensino básico. No ano letivo de 2011/2012, o 

novo programa entrou em vigor para os 1.º e 2.º anos de escolaridade. No ano seguinte, o 3.º 

ano de escolaridade passou a utilizá-lo. Por fim, o 4.º ano de escolaridade passou a utilizá-lo 

em 2013/2014 (Portaria n.º 266/2011, de 14 de setembro). No entanto, foi neste documento 

que já nos baseámos ao longo do nosso estágio, para que pudéssemos transmitir saberes e 

conhecimentos de acordo com a realidade do ensino atual. 

Este programa foi revisto e reajustado, dado que o anterior, datado de 1991, se 

encontrava desatualizado. Tal como o Programa de Matemática, este foi construído em função 

de uma matriz comum aos três ciclos e apresenta o 1.º CEB dividido em duas etapas (1.º e 2.º 

anos; 3.º e 4.º anos) (Reis et al., 2009). 

O documento divide-se em distintas partes, nas quais se incluem o sumário, algumas 

questões gerais, o programa propriamente dito e alguns anexos com materiais de apoio. 

Interessa-nos falar apenas da parte que apresenta o programa. Esta parte está organizada por 

ciclos de ensino. Num primeiro momento, cada ciclo é caraterizado enquanto etapa de 

aprendizagem própria. Depois, são-nos apresentados os resultados esperados da aprendizagem 

do português para cada ciclo. Seguidamente, são facultados os quadros descritores de 

desempenho e de conteúdos. Por fim, enunciam-se os critérios de seleção, um quadro-síntese 

e as orientações de gestão para cada ciclo. Os quadros descritores de desempenho e de 

conteúdos estão organizados e divididos de acordo com um conjunto de competências 

específicas, sendo elas: compreensão do oral, expressão oral, leitura, escrita e conhecimento 

explícito da língua (Reis et al., 2009). 
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2. A Importância de Planificar e de Avaliar 

 

Pelo exposto ao longo deste capítulo, é-nos possível compreender que a educação pré-

escolar e o ensino básico estão envolvidos por uma intencionalidade educativa que atravessa 

todos os momentos do jardim de infância e da escola, sendo o educador/professor o principal 

responsável pela organização de toda a atividade educativa. Importa, portanto, que este 

planifique, reflita e avalie o processo educativo. 

Assim sendo, dada a importância de planificar as atividades a realizar em qualquer 

contexto educacional e dada a enorme utilidade da avaliação das aprendizagens, tanto na 

educação pré-escolar como na educação escolar, interessa-nos, neste momento, evidenciar os 

fundamentos de cada uma destas vertentes. 

 

 Planificar 

Para se concretizar e desenvolver o currículo é necessário que se organize a atividade 

educativa, elaborando planos de atividades, integrados no projeto educativo da instituição, 

sendo adaptados às caraterísticas dos grupos/turmas, através do que se encontra definido nas 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar e/ou através dos Programas para o 

ensino básico. 

Esses planos de atividades no jardim de infância e no 1.º CEB são elaborados, 

nomeadamente, pelo educador de infância responsável pelo grupo ou pelo professor titular da 

turma, em colaboração com outros intervenientes educativos, tais como, encarregados da 

educação, as próprias crianças, responsáveis pelas escolas/jardins de infância ou 

agrupamentos. O educador/professor “(…) é um gestor do currículo, não um inventor, porque 

o currículo deve ser construído em parceria” (Serra, 2004: 73).   

Neste sentido, importa-nos, portanto, falar da noção de planificação. A planificação é 

um processo, um instrumento orientador do trabalho docente. Esta nasce da intencionalidade 

educativa do trabalho do educador/professor, traduzindo-se assim num traçar de uma 

programação/esboço que servirá de proposta de trabalho do docente para ser construída com 

as crianças/alunos. 

Vasconcelos (1991: 44) refere que “em termos gerais, planear é coordenar um conjunto 

de acções entre si, em ordem a obter um determinado resultado”. Além disso, diz que “se 

procurarmos ir mais fundo e explorar a raiz etimológica da palavra planear, chegaremos à 



   

70 
 

noção de ‘plano’ (do latim planums)” que significa “(…) superfície sobre a qual se pode 

assentar completamente uma recta em todas as direcções” (Vasconcelos, 1991: 44). Esta 

definição etimológica pode remeter-nos para o facto de planear significar “(…) poder ir em 

todas/muitas direcções”, apontando para a “(…) flexibilidade e multiplicidade de 

possibilidades” (Vasconcelos, 1991: 44). A mesma autora (1991: 44), baseando-se em Parra 

(1972), diz ainda que planear implica decidir “(…) o que pretendemos realizar; o que vamos 

fazer; como vamos fazer; o quê e como devemos analisar a situação a fim de verificarmos se o 

que pretendíamos foi atingido”. Planear atividades não pode ser, então, confundido com uma 

lista de atividades que se pretendem realizar, nem com uma grelha, preenchida formalmente 

antes da atividade. Muito pelo contrário, planear permite ao docente pensar e repensar as 

atividades a realizar, tendo em conta os conteúdos e os objetivos a atingir, procurando novos 

significados na sua prática pedagógica. 

Na nossa opinião, planificar é um processo reflexivo, que permite que o 

educador/professor vá aprendendo e exercitando a sua capacidade de perceber as necessidades 

das crianças, localizando os problemas detetados e indo à procura das suas causas, procurando 

resolvê-los.  

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

 

(…) acentuam a importância de uma pedagogia estruturada, o que implica uma organização 

intencional e sistemática do processo pedagógico, exigindo que o educador planeie o seu 

trabalho e avalie o processo e os seus feitos no desenvolvimento e na aprendizagem das 

crianças (Ministério da Educação, 1997: 18) 

 

Segundo este documento, planear o processo educativo “(…) é condição para que a 

educação pré-escolar proporcione um ambiente estimulante de desenvolvimento e promova 

aprendizagens significativas e diversificadas” às crianças (Ministério da Educação, 1997: 26). 

Assim sendo, planear implica reflexão por parte do educador sobre as suas intenções 

educativas e sobre as formas de as adequar ao grupo. Cabe-lhe, então, a função de organizar 

os recursos humanos e materiais e de prever as situações e experiências de aprendizagem, 

planeando situações de aprendizagem suficientemente desafiadoras (Ministério da Educação, 

1997). 

Vasconcelos (1991: 44) enumera quatro funções da planificação, baseando-se em 

Garcia-Tuñón (1989), sendo elas: 
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1. ser instrumento integrador de todos os factores que convergem para o acto educativo 

dando-lhes continuidade e operacionalidade; 

2. ser garantia de coerência e continuidade do trabalho; 

3. ser base imprescindível para ponderar objectivamente o rendimento do trabalho 

pedagógico (avaliação); 

4. ser instrumento dinâmico de base a partir dos dados da avaliação: controlo e ajuste do 

acto pedagógico às exigências das crianças, objectivos, recursos e condições do meio, para 

conseguir aprendizagens mais eficazes e seguras. 

 

Segundo Sant’Anna et al. (1989), referido em Vasconcelos (1991), uma planificação 

deve ter uma fase de conhecimento da realidade, uma fase de preparação, uma fase de 

desenvolvimento e, por fim, uma fase de aperfeiçoamento. 

A primeira – fase de conhecimento da realidade – é aquela que diz respeito ao 

levantamento e análise da realidade educativa. Ao docente cabem as funções de verificar a 

realidade do meio e do grupo/turma e tratar essa informação, fazendo uma avaliação 

diagnóstica (Vasconcelos, 1991). Após o levantamento e análise da realidade, o docente deve 

preparar a sua atividade educativa – fase de preparação –, determinando os objetivos, 

selecionando e organizando os conteúdos, estratégias e recursos e definindo os procedimentos 

de avaliação (Vasconcelos, 1991). A partir da fase de preparação, o docente passa à fase de 

desenvolvimento, que “(…) implica pôr o plano em acção”, podendo ser reajustado/adaptado 

às necessidades do grupo/turma (Vasconcelos, 1991: 47). Por fim, a fase de aperfeiçoamento 

implica que se avaliem as ações anteriores, para que assim se volte a planificar. Isto é, são 

“(…) analisados os resultados das situações de aprendizagem, dos projectos, a adequabilidade 

dos objectivos, estratégias, recursos e mesmo os próprios procedimentos de avaliação” para se 

corrigirem possíveis deficiências, possibilitando o melhoramento das planificações seguintes 

(Vasconcelos, 1991: 47). 

O planeamento das atividades pode ser feito a longo ou a curto prazo (Spodek & 

Saracho, 1998). O planeamento a longo prazo auxilia o docente a prever as atividades 

escolares do ano inteiro, “(…) permitindo que se construam novas atividades a partir das 

experiências prévias das crianças” (Spodek & Saracho, 1998: 122). Com estes planos, o 

educador/professor é capaz de identificar as linhas metras que orientarão a atividade educativa 

ao longo de todo o ano. O planeamento a curto prazo permite que o docente organize a sua 

atividade educativa, tendo em conta “(…) o trabalho de sala de aula diário, mensal ou 

periodicamente” (Spodek & Saracho, 1998: 124). Assim sendo, cabe ao educador/professor a 

função de planificar antecipadamente o trabalho a realizar com mais detalhe, sem que essa 

mesma planificação se torne um guião rígido da prática pedagógica. 

 



   

72 
 

 

 

 Avaliar 

De acordo com a Circular n.º 4/DGIDC/DSDC/2011, 

 

a avaliação em educação é um elemento integrante e regulador da prática educativa, em 

cada nível de educação e ensino e implica princípios e procedimentos adequados às suas 

especificidades. 

 

A avaliação das aprendizagens compreende diversos tipos de avaliação, sendo elas: 

avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação sumativa. No entanto, a educação pré-

escolar tem especificidades às quais não se adequam todas as práticas e formas avaliativas. 

No início do ano letivo, no jardim de infância, o educador deve fazer uma avaliação 

diagnóstica, que, segundo a Circular n.º 4 /DGIDC/DSDC/2011, “tem em vista a 

caracterização do grupo e de cada criança”. Esta avaliação pretende dar a conhecer “o que 

cada criança e o grupo já sabem e são capazes de fazer, as suas necessidades e interesses e os 

seus contextos familiares que servirão de base para a tomada de decisões da acção educativa” 

(Circular n.º 4 /DGIDC/DSDC/2011). 

Embora a avaliação diagnóstica ocorra na educação pré-escolar, a avaliação formativa 

assume uma maior dimensão, sendo um “(…) processo contínuo e interpretativo que procura 

tornar a criança protagonista da sua aprendizagem, [permitindo que] vá tomando consciência 

do que já conseguiu, das dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassando” (Circular n.º 

4/DGIDC/DSDC/2011). Este tipo de avaliação não visa atribuir notas ou classificações, pois, 

de acordo com Vasconcelos (1990: 14), “a avaliação sob o ponto de vista do desenvolvimento 

do progresso das crianças é usada para planear o currículo, identificar as crianças com 

necessidades especiais, comunicar com os pais, avaliar o sucesso do programa”. 

A Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007 assinala a finalidade da avaliação da ação 

educativa, dizendo:  

 

(…) a avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa que implica 

procedimentos adequados à especificidade da actividade educativa no jardim de infância. 

(…) A avaliação implica uma tomada de consciência da acção sendo esta baseada num 

processo contínuo de análise que sustenta a adequação do processo educativo às 

necessidades de cada criança e do grupo. 

 

Para avaliar é necessário realizar uma observação contínua dos progressos da criança, 

para que se recolha informação relevante, o que permitirá ao educador apoiar e sustentar a 
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planificação e reajustar a ação educativa, ajudando as crianças na construção de novas 

aprendizagens (Circular n.º 4/DGIDC/DSDC/2011). A avaliação visa, portanto, apoiar o 

processo educativo na medida em que permite ao educador melhorar as estratégias usadas, 

adequando-as às necessidades das crianças. O Ministério da Educação (1997: 94) refere que 

“a avaliação dos efeitos possibilita ao educador saber se e como o processo educativo 

contribuiu para o desenvolvimento e aprendizagem”. Assim, o educador deverá ter a 

preocupação de envolver as crianças neste processo, uma vez que elas poderão aprender a 

tomar consciência das suas próprias capacidades e limitações. Para além de a avaliação 

fornecer dados que permitem obter um conhecimento da criança, esta assume-se como sendo 

um processo de reflexão e partilha entre todos. Assim sendo, a avaliação formativa na 

educação pré-escolar é um “(…) instrumento de apoio e suporte da intervenção educativa, ao 

nível do planeamento e da tomada de decisões do educador” (Circular n.º 

4/DGIDC/DSDC/2011). 

Segundo o Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, artigo 23.º, a avaliação nos ensinos 

básico e secundário “(…) constitui um processo regulador do ensino, orientador do percurso 

escolar e certificador dos conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelo aluno”. 

Assim sendo, esta tem por objetivo “a melhoria do ensino através da verificação dos 

conhecimentos adquiridos e das capacidades desenvolvidas nos alunos e da aferição do grau 

de cumprimento das metas curriculares globalmente fixadas para os níveis de ensino básico e 

secundário” (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, artigo 23.º). 

A avaliação das aprendizagens no 1.º ciclo, de acordo com o Decreto-Lei n.º 139/2012, 

de 5 de julho, compreende a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação 

sumativa, mediante o momento em que o professor realiza a avaliação do processo de 

aprendizagem do aluno. Iremos referir-nos apenas à avaliação diagnóstica e à avaliação 

formativa, dado que a avaliação sumativa ficou apenas a cargo da Professora Cooperante 

responsável. 

A avaliação diagnóstica “(…) tem como função principal a localização dos alunos, isto 

é, tenta focalizar a instrução, através da localização do ponto de partida mais adequado” 

(Bloom et al., 1983: 97, citado por Ferreira, 2007: 24). Assim sendo, neste tipo de avaliação, 

o professor recolhe e analisa os pré-requisitos dos alunos sobre um dado tópico, para que 

possa tomar uma melhor decisão sobre como dar início ao processo de ensino e aprendizagem 

(Ferreira, 2009). 
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No que diz respeito à avaliação formativa, o professor identifica quais as dificuldades 

que os alunos vão sentindo no processo de ensino e aprendizagem, aplicando estratégias que 

as colmatem (Ferreira, 2009). Este tipo de avaliação pode ser de processo (ou contínua) ou de 

resultados (ou pontual).  

Na avaliação formativa de processo, o professor avalia o seu aluno continuamente. Isto 

é, à medida que o aluno vai realizando as suas atividades, o professor vai observando e 

avaliando as dificuldades de aprendizagem que os alunos vão sentindo. Este tipo de avaliação 

tem como suporte alguns instrumentos – por exemplo, listas de verificação. Na avaliação 

formativa de resultados, o professor vai “controlando” as aprendizagens dos seus alunos 

através de fichas formativas, trabalhos escritos ou exercícios (Ferreira, 2009). 

Tanto na educação pré-escolar como no 1.º ciclo, o educador/professor deve, de acordo 

com as suas conceções e opções pedagógicas, utilizar técnicas e instrumentos de observação e 

de registo diversificados para proceder à avaliação. A técnica e os instrumentos de avaliação 

que mais se utilizam aquando da avaliação formativa é a observação (técnica) com base em 

listas de verificação, em grelhas de classificação, gravações de áudio e vídeo, entre outros 

(instrumentos). No jardim de infância também é comum recorrer-se a entrevistas, 

questionários e portefólios. Estas técnicas e instrumentos permitem avaliar o processo de 

aprendizagem das crianças, bem como as suas atitudes e competências.  

A diversidade de estratégias de avaliação utilizadas na recolha de informação permite ao 

educador/professor observar “(…) a criança sob vários ângulos de modo a poder acompanhar 

a evolução das suas aprendizagens, ao mesmo tempo que vai fornecendo elementos concretos 

para a reflexão e adequação da sua intervenção educativa” (Circular n.º 

4/DGIDC/DSDC/2011). 

No ponto seguinte, iremos apresentar exemplos de planificações e de instrumentos 

utilizados para avaliar nos contextos de educação pré-escolar e de 1.º CEB. 

 

3. Desenvolvimento da Atividade Educativa 

 

Uma rotina diária determina horários para as atividades a realizar em cada dia e é 

fundamental, tanto em contexto de educação pré-escolar como de 1.º CEB, uma vez que 

permite que as crianças/alunos aprendam a antecipar eventos futuros através da regularidade 

das ocorrências diárias. 
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No jardim de infância, são determinados diferentes horários para as diversas atividades 

a realizar, havendo uma sequência durante o dia de trabalho. No 1.º ciclo, os horários podem 

ser divididos em diversos períodos, em que em cada um deles se está a trabalhar uma 

determinada área disciplinar. 

Seguidamente, iremos apresentar os aspetos que consideramos de maior pertinência 

sobre o desenvolvimento da atividade educativa em ambos os contextos em que foi 

concretizado o estágio. 

Importa salientar que a prática de ensino supervisionada na educação pré-escolar e no 

1.º ciclo não decorreram em simultâneo, sendo o estágio na educação pré-escolar realizado no 

ano letivo de 2011/2012, entre janeiro e maio, e o estágio no 1.º CEB no ano letivo de 

2012/2013, entre os meses de outubro e janeiro. 

 

3.1. Contexto de Educação Pré-Escolar 

 

No jardim de infância, não há uma obrigatoriedade de definição temporal diária e 

semanal; há apenas a necessidade de se alternar os diferentes tipos de atividades a realizar ao 

longo do dia. Esses diferentes momentos da sequência diária devem ser planeados de acordo 

com os interesses e ritmos das crianças, alternando as atividades que requerem mais 

movimento com atividades mais calmas, os momentos de trabalho em grupo com os 

momentos de trabalho em pequenos grupos ou mesmo de trabalho individual (Cardona, 

1992). 

Neste ponto iremos descrever os tipos de atividades realizadas durante o estágio no 

Jardim de Infância de São Vicente de Paula n.º 1. Também iremos apresentar uma 

planificação semanal de atividades orientadas e um exemplar de instrumentos de avaliação 

utilizados durante a prática pedagógica. 

 

3.1.1. Organização e Gestão do Tempo e das Atividades 

 

A organização do tempo e das atividades no jardim de infância é feita pelo educador e 

pelas crianças, uma vez que estas últimas necessitam de referências temporais para se 

sentirem seguras e compreenderem o tempo no seu contexto diário. 

Numa sala de jardim de infância, ao longo do dia acontecem momentos de rotina que 

decorrem segundo uma determinada sucessão e ritmo, sendo planeados intencionalmente pelo 
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educador. Isto não quer dizer que esses momentos – os tempos das atividades – sejam rígidos, 

ou seja, podem sofrer alterações por via de propostas levadas a cabo pelo educador, pelas 

crianças e/ou outros parceiros educativos. 

No jardim de infância, as atividades a desenvolver, segundo o grau de iniciativa que 

proporcionam às crianças, podem ser de diversos tipos, sendo elas: livres, de rotina, 

orientadas ou de projeto. Estas atividades devem permitir experiências que estimulem o 

desenvolvimento da criatividade e da imaginação, da comunicação e expressão e da 

socialização. Seguidamente, referir-nos-emos a cada uma dessas atividades. 

 

 Atividades de Rotina 

As atividades de rotina são atividades que se realizam em horários estipulados 

previamente e que se realizam com uma determinada rotina, seja ela diária, semanal ou 

mensal. As crianças aprendem bastante com estas atividades, pois é nestas que “(…) 

determina[m] horários para diferentes atividades de aprendizagem” (Spodek & Saracho, 1998: 

136). Além disso, “as crianças aprendem a antecipar eventos futuros através da regularidade 

das ocorrências diárias” (Spodek & Saracho, 1998: 136). 

No caso concreto da sala 2 do Jardim de Infância de São Vicente de Paula n.º 1, 

ocorriam atividades de rotinas, tais como: marcar a presença e dividir tarefas, arrumar a sala, 

apitar para arrumar, verificar as limpezas, fazer fila para sair da sala de atividades, lavar as 

mãos antes do lanche e do almoço e lavar dentes após almoço. 

Para além disso, importa mencionar que o grupo dispunha de uma agenda de rotina 

semanal, a qual definia as atividades orientadas a realizar em cada dia. No entanto, essa 

agenda nunca foi utilizada com rigor, em virtude da adequação das atividades às necessidades 

do grupo. 

A planificação das atividades de rotina elaborada em contexto de estágio no Jardim de 

Infância de São Vicente de Paula n.º 1 apresenta-se em anexo (Anexo 1). Esta planificação 

inclui a descrição das atividades de rotina, as áreas de conteúdo em que se inserem, os 

objetivos gerais e específicos a desenvolver com a sua execução e os recursos a utilizar. A sua 

elaboração e reformulação ao longo do estágio foi muito importante para que definíssemos 

concretamente quais as aprendizagens que pretendíamos que o grupo de crianças realizasse e, 

dessa forma, criássemos também rotinas que permitissem atingir com grande precisão os 

objetivos formulados. 
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 Atividades Livres 

Por atividades livres entende-se que são aquelas que não são diretamente dirigidas pelo 

educador e que se realizam informalmente a partir da organização do espaço-materiais, 

podendo ser quotidianamente escolhidas pelas crianças (Cardona, 1992). Spodek e Saracho 

(1998: 129) defendem que estas áreas devem permitir à criança “(…) poder se deslocar 

livremente de uma atividade para a outra, dependendo de seus interesses e de sua capacidade 

de atenção”. 

Nestas atividades, a criança tem a oportunidade de escolher o que quer fazer, consoante 

os espaços e materiais disponíveis na sala de atividades. Porém, a liberdade de escolha não 

significa liberdade total. Esta encontra-se sob uma liberdade condicionada, dado ter que 

cumprir as regras estipuladas pelo grupo e ter que cooperar com os colegas que se 

encontrarem nos mesmos espaços. Desta forma, neste espaço livre, a criança tem 

oportunidade de brincar e de aprender a saber estar, a ganhar autonomia e responsabilização, 

convivendo e socializando positivamente com outros elementos. 

As atividades livres que se realizavam na sala 2 do Jardim de Infância de São Vicente 

de Paula n.º 1 eram diversificadas, podendo ocorrer nos diferentes espaços da sala de 

atividades ou no próprio recreio quando as condições meteorológicas o permitiam. Esses 

espaços são descritos no capítulo I, ponto 3.2.3. – espaço físico e recursos educativos da sala 

de atividades. 

Em anexo (Anexo 2) poder-se-á encontrar a planificação das atividades livres. Esta 

planificação, tal como a das atividades de rotina, inclui a descrição das atividades, as áreas de 

conteúdo, os objetivos gerais e específicos e os recursos necessários. 

 

 Atividades Orientadas 

As atividades orientadas são as atividades de grupo, orientadas pelo educador ou mesmo 

por uma das crianças. Estas atividades não estão diretamente dependentes o espaço e dos 

materiais (Cardona, 1992). As atividades orientadas são conduzidas tendo sempre em vista as 

necessidades e interesses do grupo. 

As atividades orientadas devem ser diversificadas, recorrendo a diferentes materiais, 

permitindo que as crianças desenvolvam a compreensão e as habilidades necessárias (Spodek 

& Saracho, 1998). 
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Durante o período de estágio, foram realizadas diversas atividades neste âmbito. Uma 

delas apresentar-se-á mais adiante, no ponto “3.1.2. Planificação das Atividades”. 

 

 Atividades de Projeto 

De acordo com Katz e Chard (2009: 3), usa-se o termo projeto para “designar um 

estudo aprofundado de um determinado tema, realizado normalmente por uma turma inteira e 

dividido em subtemas por grupos mais pequenos”. Os mesmos autores referem ainda que “a 

característica essencial de um projecto é ser uma investigação, uma parte da pesquisa que leva 

um grupo de crianças a procurar respostas para as perguntas que elas próprias formularam, 

sozinhas ou em cooperação com o [educador] (…)” (Katz e Chard, 2009: 3). Um projeto pode ter 

uma duração variável, dado estar dependente “(…) não só da idade dos alunos nele 

envolvidos, como de vários outros factores: (…) o número de alunos que o estão a estudar e o 

âmbito em que é trabalhado (grupo, turma, grupo de turmas e escola); o interesse verificado 

ao longo da sua abordagem; os recursos existentes…” (Rangel, 2003: 13). A partir deste tipo 

de atividades, as crianças podem fazer aprendizagens mais significativas e que lhes permitam 

adquirir competências necessárias, que as levem ao sucesso e que as integrem ativamente na 

sociedade com as atuais caraterísticas (Ferreira, 2009). 

Na sala de atividades 2 do Jardim de Infância de São Vicente de Paula n.º 1 foi 

desenvolvido um projeto de sala anual, designado “Vila Real – animais e outras coisas mais”, 

que se inseria no Projeto Curricular de Grupo, que, por sua vez, surgiu no âmbito do Projeto 

Educativo do Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão e do interesse das crianças em 

conhecerem melhor os animais que existiam no Parque Natural do Alvão. 

Os objetivos a atingir com a concretização do projeto foram elaborados juntamente com 

os restantes objetivos a atingir no ano letivo em questão, seguindo as Orientações Curriculares 

para a Educação Pré-Escolar e as Metas de Aprendizagem do Ministério da Educação e tendo 

em atenção as caraterísticas e necessidades do grupo, o Projeto Educativo do Agrupamento 

Vertical de Escolas Diogo Cão e o Plano Anual de Atividades do mesmo agrupamento. Em 

anexo (Anexo 3), apresentaremos uma parte do Projeto Curricular de Grupo que inclui estes 

mesmos objetivos e as atividades a realizar ao longo do ano letivo, incluindo todos os dados 

referentes ao projeto de sala. 

Durante o decorrer do projeto de sala, o grupo de crianças desenvolveu diversos “mini-

projetos” que se incluíam no grande tema, partindo sempre do mais geral para o mais 

específico, para que todos os conhecimentos adquiridos tivessem uma sequência lógica. 
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Foram elaboradas atividades relativas ao Universo e Sistema Solar, ao Planeta Terra, à 

Europa, à Península Ibérica (que advinha do “mini-projeto” Lobo Ibérico), a Portugal e a 

distritos do país mais relevantes para as crianças. Posteriormente, trabalhou-se com maior 

profundidade alguns conteúdos sobre Vila Real, a Vila Velha, os locais onde viviam as 

crianças (e outros aspetos da sua identidade), os percursos casa-escola, as serras do Marão e 

Alvão e os animais autóctones selvagens do Parque Natural do Alvão (para além do Lobo 

Ibérico), referindo aspetos como: habitats, preservação de espécies e tipo de alimentação. 

 

3.1.2. Planificação das Atividades 

 

A prática de ensino supervisionada na educação pré-escolar decorreu entre janeiro e 

maio de 2012, maioritariamente de segunda a quarta-feira, tendo como carga horária 175 

horas letivas em contexto educativo, das quais quinze corresponderam à observação das 

atividades educativas e as restantes corresponderam à prática pedagógica. 

Durante o período de estágio no Jardim de Infância, todas as atividades foram 

previamente planeadas. As planificações das atividades de rotina e das atividades livres foram 

produzidas assim que se iniciou o estágio e serviram a médio prazo (duração de dois períodos 

letivos). As planificações das atividades orientadas e das atividades de projeto foram 

executadas semanalmente, dando a possibilidade de prever mais criteriosamente o que se iria 

desenvolver na semana seguinte. Cada planificação era constituída pelas áreas de conteúdo, 

pelos objetivos (gerais e específicos), pelas atividades/estratégias e pelos recursos. 

Seguidamente, iremos apresentar um exemplar de uma planificação semanal de 

atividades orientadas. Esta planificação, embora tenha sido elaborada numa fase inicial do 

estágio, apresenta atividades diretamente ligadas à área da Matemática, sendo por esse motivo 

selecionada de entre as restantes. 

Para além de elaborarmos uma planificação semanal, todos os dias eram antevistos por 

uma previsão diária, cujo documento nos permitia organizar o dia, por horas e por atividades 

a executar. Após a apresentação da planificação semanal, também exporemos um exemplar de 

uma previsão diária.  
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Jardim de Infância de S. Vicente de Paula n.º 1 – Sala 2 Planificação Semanal n.º 3  
Ano Letivo: 2011/2012  

Data: 27 a 29 de fevereiro de 2012 Unidade Curricular: Estágio I 

N.º de Crianças: 25 Estagiária: Sónia Cristina Borges da Silva Pinheiro 

 

PLANIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ORIENTADAS 

Área de conteúdo Objetivos gerais Objetivos específicos Atividades/ Estratégias Recursos 

 

 Área da Expressão 

e Comunicação: 

 

- Domínio da 

linguagem oral e 

abordagem à escrita: 

 

- Linguagem oral; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver o gosto pela 

leitura; 

 

 

 Desenvolver a linguagem oral 

e o raciocínio lógico; 

 

 Desenvolver a expressão 

verbal; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ser capaz de compreender 

uma história contada 

oralmente; 

 

 Ser capaz de construir frases 

corretas e complexas; 

 

 Desenvolver e alargar o 

campo vocabular; 

 Ser capaz de: 

- formular frases pequenas; 

- articular as palavras 

corretamente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leitura da história “O Tangram”. 

 Reconto e exploração da história. 

As crianças estarão sentadas na zona de acolhimento a 

observar a história que será apresentada a partir do 

projetor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Humanos: 

- Crianças; 

- Técnica 

Operacional de 

Ação Educativa; 

- Estagiária; 

- Educadora 

Cooperante; 

 

 Físicos/ 

espaciais: 

- sala de 

atividades; 
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21

 Nota: Para indicar os anexos da planificação, utilizamos letras (Anexo A, Anexo B, …). 

Estes anexos poderão ser consultados no CD-ROM, na pasta designada por “Anexos da planificação do contexto de educação pré-escolar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Domínio da 

Matemática; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificar o Tangram 

tradicional e o Tangram 

circular; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ser capaz de: 

- identificar o número de 

peças do Tangram tradicional; 

- identificar as formas do 

Tangram tradicional; 

- distinguir os diversos 

tamanhos das peças do 

Tangram tradicional; 

- identificar o número de 

peças do Tangram circular; 

- perceber as imagens que se 

podem formar com os dois 

Tangrams; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análise das caraterísticas do Tangram tradicional e 

do Tangram circular. 

Debate sobre as formas, os tamanhos e o número de 

peças constituintes do Tangram. 

Esta fase será realizada na zona de acolhimento, com 

todas as crianças sentadas nos colchões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materiais: 

- projetor; 

- tela de projeção 

de imagens; 

- apresentação de 

PowerPoint com 

história (Anexo 

A)
21

; 

 

 Humanos: 

- Crianças; 

- Técnica 

Operacional de 

Ação Educativa; 

- Estagiária; 

- Educadora 

Cooperante; 

 

 Físicos/ 

espaciais: 

- sala de 

atividades; 

 

 Materiais: 

- Tangram 

circular; 

- Tangram 
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- Domínio da 

Expressão Motora; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver o raciocínio 

lógico-matemático; 

 

 

 

 

 

 Desenvolver a motricidade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ser capaz de construir 

figuras com o Tangram 

tradicional e com o Tangram 

circular de acordo com 

imagens já apresentadas; 

 

 

 Ser capaz de manusear 

corretamente as peças do 

Tangram circular; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exploração do Tangram circular. 

As crianças estarão sentadas à volta da mesa de trabalhos 

para que a atividade se realize em grande grupo. A 

estagiária irá construindo figuras com a ajuda das 

crianças até que estas percebam como se manuseia este 

material didático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tradicional; 

- apresentação de 

PowerPoint com 

figuras elaboradas 

com as peças dos 

Tangrams (Anexo 

A); 

 

 Humanos: 

- Crianças; 

- Técnica 

Operacional de 

Ação Educativa; 

- Estagiária; 

- Educadora 

Cooperante; 

 

 Físicos/ 

espaciais: 

- sala de 

atividades; 

 

 Materiais: 

- Tangram 

circular; 

- livro com 

figuras elaboradas 

a partir do 

Tangram circular; 
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- Domínio da 

Expressão Motora; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Domínio da 

Expressão Plástica; 

 

 

 

 

 

 

 

- Domínio da 

Expressão Motora; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Domínio da 

Matemática; 

 Desenvolver a motricidade; 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver a coordenação 

óculo manual; 

 

 

 Desenvolver a criatividade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver a motricidade; 

 

 

 

 

 

 Desenvolver a coordenação 

óculo manual; 

 

 

 Desenvolver noções espaciais; 

 

 Desenvolver a motricidade 

fina; 

 Ser capaz de: 

- pintar pelos contornos; 

- utilizar corretamente os lápis 

de cor; 

 

 Coordenar a visão e os 

movimentos da mão; 

 

 

 Ser capaz de: 

- utilizar diferentes cores para 

colorir os desenhos; 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver a motricidade 

fina; 

 Ser capaz de manusear 

corretamente as peças do 

Tangram circular; 

 

 Coordenar a visão e os 

movimentos da mão; 

 

 

 Ser capaz de construir 

figuras com o Tangram 

 Pintura de figuras que são constituídas pelas peças 

do Tangram circular. 

Enquanto algumas crianças pintarão as figuras, as 

restantes estarão a desenvolver outra atividade. A divisão 

das crianças será feita de acordo com as faixas etárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exploração do Tangram circular em pequenos 

grupos. 

Esta atividade decorrerá em grupos de 2 elementos, de 

acordo com as idades. Assim sendo, enquanto uma faixa 

etária estará a explorar livremente os Tangrams, as 

restantes realizarão a atividade de pintura acima referida. 

 

 

 

 

 

 Humanos: 

- Crianças; 

- Técnica 

Operacional de 

Ação Educativa; 

- Estagiária; 

- Educadora 

Cooperante; 

 

 Físicos/ 

espaciais: 

- sala de 

atividades; 

 

 Materiais: 

- lápis de cor; 

- fichas de 

atividades (Anexo 

B); 

 

 Humanos: 

- Crianças; 

- Técnica 

Operacional de 

Ação Educativa; 

- Estagiária; 

- Educadora 

Cooperante; 

 

 Físicos/ 

espaciais: 



   

84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Domínio da 

Expressão Plástica; 

 

 

- Domínio da 

Expressão Motora; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver a criatividade; 

 

 

 

 

 Desenvolver a motricidade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver a coordenação 

óculo manual; 

 

 

 

 

circular, tanto acompanhadas 

de imagens como criando 

livremente; 

 

 

 

 

 

 Ser capaz de: 

- utilizar diferentes cores para 

colorir as peças do Tangram 

tradicional; 

 

 Desenvolver a motricidade 

fina; 

 Ser capaz de: 

- manusear corretamente os 

lápis de cor; 

- manusear a tesoura; 

- realizar colagem das peças; 

- manusear corretamente as 

peças do Tangram tradicional; 

- recortar pelos contornos; 

- colar o pau de espetada à 

figura elaborada a partir do 

Tangram tradicional; 

 

 Coordenar a visão e os 

movimentos da mão; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construção de fantoches com o Tangram 

tradicional. 

- Pintura das peças do Tangram tradicional. 

Cada criança pintará as 7 peças que constituem o 

Tangram tradicional; 

- Recorte das 7 peças (esta atividade será realizada 

apenas pelas crianças mais velhas; a estagiária recortará 

as peças das crianças mais pequenas); 

- Colagem das 7 peças do Tangram numa folha, dando-

lhe a forma que entenderem; 

- Recorte da folha pelos contornos das figuras 

geométricas; 

- Colagem de um pau de espetada para dar a forma de 

fantoche. 

Esta fase de trabalho decorrerá com metade do grupo a 

trabalhar e outra metade a brincar livremente nas áreas 

com posterior rotação dos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sala de 

atividades; 

 

 Materiais: 

- Tangrams 

circulares (quant.: 

8); 

 

 Humanos: 

- Crianças; 

- Técnica 

Operacional de 

Ação Educativa; 

- Estagiária; 

- Educadora 

Cooperante; 

 

 Físicos/ 

espaciais: 

- sala de 

atividades; 

 

 Materiais: 

- lápis de cor; 

- ficha em 

cartolina com as 7 

peças do Tangram 

tradicional 

(Anexo C); 

- tesouras; 

- colas; 
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- Domínio da 

Expressão 

Dramática; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver o gosto pela 

dramatização; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ser capaz de: 

- perceber uma história 

dramatizada; 

- ser capaz de reproduzir uma 

história anteriormente 

dramatizada; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realização de uma dramatização de tema 

selecionado. 

A estagiária apresentará uma dramatização às crianças 

que, posteriormente, deverão fazer tentativas de 

reprodução da mesma história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- paus de 

espetada; 

- folhas brancas; 

 

 Humanos: 

- Crianças; 

- Técnica 

Operacional de 

Ação Educativa; 

- Estagiária; 

- Educadora 

Cooperante; 

 

 Físicos/ 

espaciais: 

- sala de 

atividades; 

 

 Materiais: 

- fantocheiro; 

- fantoches da 

história de “O rato 

da cidade e o rato 

do campo”; 

- gravação de 

vozes (Anexo D); 

- computador ; 

- colunas de 

projeção de som; 
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- Domínio da 

linguagem oral e 

abordagem à escrita: 

 

- Linguagem oral; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Linguagem oral; 

 

 

 

 

 

 

- Linguagem escrita; 

 

 

 Desenvolver a capacidade de 

dramatizar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver a linguagem 

verbal; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver a linguagem 

verbal; 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver o código escrito;  

 

 

 

 Desenvolver a imaginação; 

 Ser capaz de interpretar 

alguma personagem; 

 

 

 

 

 

 

 

 Ser capaz de: 

- comunicar através de 

fantoches; 

- criar pequenos diálogos; 

- formar corretamente frases 

simples; 

 

 

 

 

 

 Ser capaz de explicar 

através de frases simples o 

que aprendeu sobre o 

Tangram; 

 

 

 

 Ser capaz de;  

- reproduzir na escrita as 

palavras que anteriormente 

proferiu;  

 Realização de uma pequena dramatização de tema 

livre. 

Cada criança irá colocar-se atrás do fantocheiro e 

apresentará o seu fantoche elaborado com as peças do 

Tangram tradicional. Enquanto uma criança estiver a 

apresentar o seu fantoche, as restantes deverão assistir 

atentamente. Haverá rotação entre as crianças para que 

todos possam participar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realização de uma síntese do que o grupo aprendeu 

acerca do Tangram. 

A síntese ocorrerá após todas as atividades terem sido 

realizadas. Todo o grupo de crianças poderá participar 

ativamente, explicando o que aprendeu e fazendo o 

registo gráfico em cartolina. 

O registo escrito ficará a cargo da estagiária. A atividade 

decorrerá na mesa de trabalhos. 

 

 

 

 

 Humanos: 

- Crianças; 

- Técnica 

Operacional de 

Ação Educativa; 

- Estagiária; 

- Educadora 

Cooperante; 

 

 Físicos/ 

espaciais: 

- sala de 

atividades; 

 

 Materiais: 

- fantoches 

elaborados pelas 

crianças; 

- fantocheiro; 

 

 

 Humanos: 

- Crianças; 

- Técnica 

Operacional de 

Ação Educativa; 

- Estagiária; 

- Educadora 

Cooperante; 

 

 Físicos/ 
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- Domínio da 

Expressão Motora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver a capacidade de 

coordenar de forma adequada as 

diferentes partes do corpo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver o gosto pelo 

exercício físico e por 

movimentos que impliquem 

algum risco, sem que sinta 

medo. 

 

- reproduzir o código escrito a 

partir do que vê;  

- adquirir a noção de que, a 

partir do que se diz, pode-se 

criar um texto e reproduzir 

palavras em escrita;  

 

 

 Ser capaz de: 

- movimentar-se de distintas 

formas; 

- coordenar movimentos 

como andar, correr, saltar, 

baixar, subir, atirar a bola; 

- mover uma determinada 

parte do corpo a uma ordem 

dada; 

- andar sem perder o 

equilíbrio em bicos de pés, 

calcanhares, com ritmo lento, 

ritmo rápido e a pé coxinho; 

- lançar uma bola, pontapeá-

la, atirá-la ao ar e apanhá-la 

sem a deixar cair; 

 

 Ser capaz de: 

- explorar possibilidades de 

movimento do corpo, 

realizando saltos e corridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realização de atividades de Expressão Motora. 
As atividades ocorrerão na sala polivalente e iniciar-se-

ão com as crianças todas alinhadas em três linhas. 

Serão executados alguns movimentos de aquecimento, 

como rotação da cabeça, dos braços, das mãos, da anca, 

dos joelhos e dos pés. 

A partir daí, realizar-se-ão atividades com bolas e arcos 

(estafetas com passagem de bola aos colegas e tentar 

encestar bolas nos arcos) em treino em circuito. 

Todas as crianças farão as atividades. 

Funcionarão dois treinos em circuito em simultâneo, 

estando a estagiária com as crianças mais pequenas e a 

Educadora Cooperante com as maiores. 

Por fim, serão executados alguns alongamentos com o 

grupo e apresentar-se-á uma música de relaxamento para 

que as crianças retornem à calma. Neste momento, todas 

estarão espalhadas pelo espaço da sala polivalente. 

 

 

 

 

 

 

espaciais: 

- sala de 

atividades; 

 

 Materiais: 

- cartolina; 

- marcadores; 

- lápis de cor; 

 

 Humanos: 

- Crianças; 

- Técnica 

Operacional de 

Ação Educativa; 

- Estagiária; 

- Educadora 

Cooperante; 

 

 Físicos/ 

espaciais: 

- sala polivalente; 

 

 Materiais: 

- apito; 

- arcos; 

- bolas de trapos; 

- música. 
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Segunda-feira, dia 27 de fevereiro 

 

 Período da Manhã 

 

9h00 – 10h00: Atividades de Rotina: 

- Receção das crianças com o acolhimento. 

- Cantar a música de bons dias. 

- Preenchimento do mapa de tarefas. 

- Preenchimento do mapa de presenças. 

- Marcação das faltas do dia anterior. 

- Preenchimento do mapa de comportamentos. 

- Marcação do dia e do tempo. 

- Contar as novidades. 

- Formar o comboio para ir para o lanche. 

 

10h00 – 10h30: Atividade de Rotina (Manutenção): 

- Higiene de cada criança e ida à casa de banho. 

- Lanche. 

 

10h30 – 11h00: Atividade Orientada: 

- Leitura e exploração da história “O Tangram”. 

 

11h00 – 11h30: Atividade Orientada: 

- Análise das caraterísticas do Tangram tradicional e do Tangram circular. 

- Exploração do Tangram circular. 

 

11h30 – 11h45: Atividade de Rotina: 

- Arrumação da sala e formação do comboio para sair da sala de atividades. 

 

11h45 – 12h00: Atividade de Rotina (Manutenção): 

- Higiene de cada criança e ida à casa de banho. 

 

 

 

Previsão Diária n.º 3 

Semana: 27 a 29 de fevereiro de 2012 
Jardim de Infância de S. Vicente de Paula n.º 1 

Sala 2 

Estagiária: 

Sónia Cristina Borges da Silva Pinheiro 

 

N.º de Crianças: 25  

Ano Letivo: 2011/2012  
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 Período da Tarde 

 

14h00 – 15h15: Atividades Orientadas: 

- Pintura de figuras que são constituídas pelas peças do Tangram circular. 

- Continuação da exploração do Tangram circular em pequenos grupos. 

 

15h15 – 15h45: Atividades Livres: 

- Cada criança escolhe uma área para brincar livremente, respeitando as regras da sala 

de atividades (Atividade Livre). 

 

15h45 – 16h00: Atividades de Rotina: 

- Arrumação das áreas e reunião das crianças na zona de acolhimento para proceder à 

formação do comboio pelo chefe do dia responsável por essa tarefa e seguir para o 

lanche. 

 

16h00: Atividade de Rotina (Manutenção): 

- Higiene de cada criança e ida à casa de banho. 

 

 

Cumprimento das atividades previstas 

Cumprida Parcialmente cumprida Não cumprida 

X   

 

OBSERVAÇÕES: 

 

As atividades foram cumpridas conforme previsto. 
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3.1.3. Avaliação das Aprendizagens 

 

De acordo com os pressupostos enunciados no documento referente à avaliação na 

educação pré-escolar (Circular n.º 4/DGIDC/DSDC/2011), o educador deve usar várias 

técnicas e instrumentos de avaliação e registo que permitam “(…) sistematizar e 

organizar a informação recolhida.”. A escolha e a aplicação dessas técnicas devem ser 

feitas com base nas caraterísticas, interesses e necessidades de cada criança. 

Durante o estágio efetuado, tivemos oportunidade de avaliar as crianças na sua 

componente formativa. Esta componente formativa também incluiu uma vertente 

diagnóstica, uma vez que sempre que era iniciada uma nova atividade, além de 

fazermos os registos das aprendizagens para a avaliação formativa de cada criança, 

tomávamos conhecimento das capacidades e dos conhecimentos iniciais do grupo sobre 

o tema que se estivesse a trabalhar. Isto é, tornávamo-nos conscientes das ideias prévias 

das crianças e detetávamos quais as principais dificuldades do grupo no geral e de cada 

criança individualmente, o que nos permitia refletir sobre o sucesso ou insucesso da 

atividade. Caso detetássemos que esta não se adequava ao grupo ou a uma criança em 

particular, tínhamos a possibilidade de, imediatamente, a adaptar ou de nem sequer a 

executar, sendo este trabalho importantíssimo na avaliação da nossa própria prestação 

enquanto futuros educadores, portadores de um espírito reflexivo. 

Relativamente à avaliação formativa, foram vários e diversificados os 

instrumentos de recolha de evidências de aprendizagem utilizados, tais com, registos de 

ocorrências significativas, registos fotográficos, grelhas de verificação e grelhas de 

escala de classificação. 

No final do ano letivo, o educador deve, ainda, elaborar uma ficha de avaliação 

para cada criança, analisando os registos feitos e o portefólio da criança, e tendo em 

consideração as áreas de conteúdo e os respetivos domínios, pois, tal como refere a 

Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007, compete ao educador “produzir um documento 

escrito com a informação global das aprendizagens mais significativas de cada criança, 

realçando o seu percurso, evolução e progressos”.  

Seguidamente, apresentaremos um exemplar de um instrumento de avaliação 

(registo fotográfico) que foi realizado em contexto de estágio. 

  

http://www.dgidc.min-edu.pt/avaliacaointerna/data/avaliacaointerna/pre_escolar/Legislacao/circular_avaliacaoepe.pdf
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REGISTO FOTOGRÁFICO 

 

Nome da criança: 

Lara* 

Idade: 

4 anos 

Sexo: 

Feminino 

 

Data: 

27 de fevereiro de 2012 

Observador: 

Sónia Pinheiro 

 

 

Área de Conteúdo: 

Área de Comunicação e Expressão 

 

   

 

Domínio: 

Domínio da Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nota: O nome da criança é fictício. 

 

Comentário: 

 

A Lara* apresenta um bom raciocínio lógico-matemático, conseguindo realizar, por 

iniciativa própria, várias figuras com o Tangram circular sem qualquer dificuldade. 
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3.2. Contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

No 1.º Ciclo do Ensino Básico as atividades não se desenrolam ao longo do dia da 

mesma forma que na educação pré-escolar. As atividades em sala de aula são planeadas 

de acordo com a realidade da turma e tendo em conta os conteúdos, objetivos e as metas 

a atingir, a partir dos programas das áreas apresentadas na matriz curricular em vigor 

em cada ano letivo. Assim sendo, o ensino do 1.º ciclo é baseado na realização de 

atividades orientadas, com objetivos bem definidos, pensando-se, principalmente, na 

apreensão dos conteúdos e na sua aplicação prática por parte de cada aluno, levando-o a 

realizar aprendizagens significativas a todas as áreas.   

Neste ponto decidimos abordar, essencialmente, a organização dos tempos letivos 

da turma do 4.º ano da UDI NucliSol Jean Piaget, apresentando o seu horário e 

explicitando as horas destinadas à realização de atividades destinadas às áreas 

disciplinares e não disciplinares. Tal como no contexto de educação pré-escolar, iremos 

apresentar uma planificação semanal de atividades orientadas e um exemplar de 

instrumentos de avaliação formativa utilizados durante a prática pedagógica. 

 

3.2.1. Organização e Gestão do Tempo e das Atividades 

 

Segundo Roldão (2000: 87) citado em Vasconcelos (2000: 38), gerir significa 

“(…) estruturar, fundamentar e avaliar processos de tomada de decisões face às 

finalidades que se pretendem alcançar”. Ao professor de 1.º ciclo cabe a função de 

decidir quais os modos de implementação e organização do currículo, estabelecendo os 

objetivos e conteúdos prioritários a abordar, a sequência a adotar, as metodologias a 

privilegiar, as modalidades de integração interdisciplinar a desenvolver, etc. 

(Vasconcelos, 2000), tendo em conta o tempo a despender para cada uma das 

atividades.  

O tempo revela ser, assim, um dos recursos mais importantes que o professor tem 

que controlar. 

Ao longo do estágio no contexto de 1.º CEB, apenas realizámos atividades 

orientadas no âmbito das áreas disciplinares de Português, Matemática e Estudo do 

Meio, que, muitas vezes, trabalharam em interdisciplinaridade com as áreas não 

disciplinares (Área de Projeto, Estudo Acompanhado e Educação para a Cidadania). No 

entanto, como o horário da turma não se remetia apenas a esta carga letiva de trabalho, 
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achamos por bem apresentar o horário semanal da turma do 4.º ano e referir toda a 

organização semanal da turma, por tempos letivos. Observemos, portanto, o quadro 

seguinte (Quadro 2). 

 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

08:30 – 09:30 TIC 
Português Português Matemática Português 

09:30 – 10:30 Inglês 

10:30 – 11:00 

Natação 

Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 

11:00 – 12:00 Matemática Matemática Português Matemática 

12:00 – 12:15 
Estudo do Meio Estudo do Meio Estudo do Meio Estudo do Meio 

12:15 – 13:00 
Português 

13:00 – 13:15 
Almoço 

Almoço 
Almoço Almoço 

13:15 – 14:15 
Almoço 

14:15 – 14:30 
Estudo do Meio Apoio ao estudo Expressões 

14:30 – 15:15 

Matemática 

Música 
15:15 - 15:30 

Apoio ao 

Estudo 

Inglês Oficinas 
15:30 - 16:15 

Ginástica 
16:15 – 16:30 

Lanche Lanche 
16:30 – 16:45 

Lanche Lanche 
16:45 – 17:00 

   17:00 – 17:15 
 Lanche  

17:15 – 17:30 

  

Quadro 2 – Horário das atividades letivas  

  

Como podemos constatar no quadro, a carga horária das áreas disciplinares de 

Matemática e de Português, durante o ano letivo, era maior, dado que, segundo o 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, artigo 3.º, o Ministério da Educação e Ciência 

pretendia um “reforço da carga horária nas disciplinas fundamentais”, dando autonomia 

para que cada escola procedesse a uma eficaz “distribuição das atividades letivas e 

racionalização da carga horária semanal dos alunos”, permitindo “flexibilidade da 

duração das aulas”. Sendo sobre as áreas disciplinares de Matemática, Português e 

Estudo do Meio que nos debruçámos, é-nos possível concluir, pela visualização da 

tabela, que: às segundas-feiras lecionávamos Português da parte da manhã e à tarde era 

trabalhada a Matemática; às terças e às quartas-feiras apenas se realizava o estágio no 

horário da manhã, sendo abordados o Português, a Matemática e o Estudo do Meio 

entre as 8:30 e as 13:30 horas. A carga horária despendida para cada área disciplinar era 
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posta em prática com algum rigor ao próprio horário estabelecido. No entanto, sempre 

que necessário, a ordem da lecionação das áreas disciplinares era adaptada aos 

conteúdos a trabalhar. 

A Educação para a Cidadania, a Área de Projeto e o Estudo Acompanhado “(…) 

fazem parte do currículo obrigatório de todos os alunos, estando por isso integradas no 

tempo letivo obrigatório de todos os anos” (Rangel, 2003: 6). No entanto, as mesmas 

são áreas não disciplinares, uma vez que “não têm programas nacionais específicos (…) 

nem um grupo de docência próprio” (Rangel, 2003: 6). Juntamente com as demais 

áreas, estas visam “a realização de aprendizagens significativas e a formação integral 

dos alunos, através da articulação e da contextualização dos saberes” (Decreto-Lei n.º 

6/2001, de 18 de janeiro, artigo 3.º). 

A legislação enuncia que se deve reforçar o “(…) caráter transversal da educação 

para a cidadania, estabelecendo conteúdos e orientações programáticas, mas não a 

autonomizando como disciplina de oferta obrigatória” (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 

de julho, artigo 3.º). Esta área não disciplinar, ao longo do nosso estágio, foi trabalhada 

diariamente, sempre que eram utilizadas regras para se estar na sala de atividades, 

regras de participação e cooperação no trabalho em pequenos grupos, entre outras. No 

entanto, na realização de atividades orientadas, a Educação para a Cidadania também foi 

abordada como um dos temas principais, sendo organizadas atividades que permitiam 

que houvesse um diálogo sobre a solidariedade, o respeito pelas diferenças individuais, 

a partilha e a tolerância. 

A Área de Projeto também foi trabalhada durante todo o período em que decorreu 

o nosso estágio, tendo a Professora Cooperante, posteriormente, dado continuidade ao 

trabalho desenvolvido. A turma estava integrada num projeto de escola, sendo ele 

designado “Água – Gota de Vida”. Embora esse fosse o tema do projeto curricular de 

escola, a turma do 4.º ano intitulou o seu projeto de sala de “Entra na onda: poupar e 

preservar”. Esse mesmo projeto envolveu conteúdos de todas as áreas disciplinares, 

sendo, por isso, de caráter interdisciplinar. Segundo o Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de 

janeiro, artigo 5.º, a Área de Projeto, de natureza transversal e integradora, tem como 

objetivos “a concepção, realização e avaliação de projetos, através da articulação de 

saberes das diversas áreas curriculares, em torno de problemas ou temas de pesquisa ou 

de intervenção, de acordo com as necessidades e os interesses dos alunos”. A Área de 

Projeto “(…) desempenha um papel especial na congregação e articulação das 

diferentes áreas de aprendizagem”, pelo que o trabalho de projeto pode ser “(…) uma 
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oportunidade (…) de desenvolvimento de competências de trabalho e estudo e de 

autonomia dos alunos” (Rangel, 2003: 11). Ou seja, os alunos podem mobilizar “(…) 

conhecimentos adquiridos, desenvolvendo e aplicando capacidades e dando-lhes 

sentido, promovendo novas aprendizagens, criando motivação para outras a realizar” 

(Rangel, 2003: 12). 

O Estudo Acompanhado não decorreu no âmbito do nosso estágio, uma vez que a 

turma dispunha de horário específico: “apoio ao estudo” (tempo aproximado: 2:30 horas 

semanais), levado a cabo pela Professora Cooperante. Nestas horas, havia, 

essencialmente, um reforço do apoio nas disciplinas de Português e de Matemática. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, artigo 3.º, “no 1.º ciclo, as 

escolas poderão promover a coadjuvação nas áreas das expressões, bem como um 

reforço do acompanhamento do desempenho dos alunos e das suas necessidades de 

apoio específicos”, disponibilizando uma “oferta de atividades culturais diversas e (…) 

disciplinas, de caráter facultativo em função do projeto educativo da escola” (artigo 3.º). 

O mesmo documento refere ainda que 

 

as escolas do 1.º ciclo, no desenvolvimento do seu projeto educativo, devem 

proporcionar aos alunos atividades de enriquecimento do currículo de caráter 

facultativo e de natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural, incidindo, 

nomeadamente, nos domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, de 

ligação da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão 

europeia na educação (artigo 14.º). 

  

 A turma do 4.º ano pôde contar com atividades de enriquecimento curricular e 

outras atividades facultadas pela própria escola, para que houvesse um “enriquecimento 

da aprendizagem (…), possibilitando aos alunos diversificação e alargamento da sua 

formação” (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, artigo 3.º). 

É ainda de referir que as crianças já puderam usufruir de atividades letivas de duas 

horas semanais para a iniciação à língua inglesa. Segundo o Decreto-Lei n.º 139/2012, 

de 5 de julho, artigo 9.º, “as escolas do 1.º ciclo podem, de acordo com os recursos 

disponíveis, proporcionar a iniciação da língua inglesa, com ênfase na sua expressão 

oral”. 

Ainda segundo o mesmo documento, na matriz curricular pode ler-se o seguinte: 

“b) Estas áreas [não disciplinares] devem ser desenvolvidas em articulação entre si e 

com as áreas disciplinares, incluindo uma componente de trabalho dos alunos com as 

tecnologias de informação e comunicação e, constar explicitamente no plano de turma”. 
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De acordo com o que se pode constatar no horário, a turma contava com uma hora 

semanal destinada à utilização das tecnologias da informação e comunicação (TIC). No 

entanto, as TIC eram trabalhadas em interdisciplinaridade durante a lecionação de 

outras áreas, através da utilização de diferentes recursos, tais como, o computador 

Magalhães (que todas as terças-feiras era levado para a escola), a Escola Virtual e o 

quadro interativo. 

 

3.2.2. Planificação das Atividades 

 

O estágio na UDI NucliSol Jean Piaget decorreu entre outubro de 2012 e janeiro 

de 2013, perfazendo um total de 195 horas de prática de ensino supervisionada 

concretizadas de segunda a quarta-feira. Desta carga horária, 30 horas corresponderam à 

observação das atividades educativas e as restantes corresponderam à prática 

pedagógica. 

Durante o período de estágio na UDI NucliSol Jean Piaget, todas as atividades 

foram antecipadamente planeadas. As planificações das atividades orientadas e das 

atividades de projeto foram executadas semanalmente, dando a possibilidade de prever 

mais criteriosamente o que se iria desenvolver na semana seguinte. Cada planificação 

era construída tendo em conta as seguintes vertentes: áreas disciplinares e não 

disciplinares, conteúdos, objetivos a atingir, atividades a executar, recursos e avaliação 

a realizar. 

Seguidamente, apresentaremos um exemplar de uma planificação semanal de 

atividades orientadas. Esta planificação foi executada na última semana individual de 

estágio e inclui a realização de atividades no âmbito da Matemática, mais propriamente 

do tema “Organização e Tratamento de Dados”, sendo, por esse motivo, a predileta para 

aqui apresentarmos. Tal como explicámos no contexto de educação pré-escolar, também 

era habitual elaborarmos uma previsão diária no 1.º CEB, cuja função era antever o dia 

de trabalho, constatando se as atividades ocupariam corretamente os horários de 

atividade pedagógica. Assim sendo, apresentaremos um exemplar de uma previsão 

diária após expormos a planificação semanal. 
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Escola: NucliSol Jean Piaget Planificação n.º 8  
Ano Letivo: 2012/2013   

Data: 3, 4 e 5 de dezembro de 2012 Unidade Curricular: Estágio II 

N.º de Crianças: 20 Estagiária: Sónia Cristina Borges da Silva Pinheiro 

                                                             
22 Nota: Para indicar os anexos da planificação, utilizamos letras (Anexo A, Anexo B, …). 

Estes anexos poderão ser consultados no CD-ROM, na pasta designada por “Anexos da planificação de contexto de 1.º CEB”. 

Áreas Conteúdos Objetivos Atividades Recursos Avaliação 

Segunda-feira, 3 de dezembro de 2012 

 

 Português 

 

 

 

Compreensão do oral: 

 Significado de 

palavras desconhecidas; 

Expressão oral: 

 Regras de entoação e 

ritmo; 

Leitura: 

 Leitura em voz alta; 

Escrita: 

 Registo e organização 

da informação; 

 Escrita de uma 

mensagem curta: 

- recado; 

Conhecimento explícito 

da língua: 

 Registo formal; 

 Registo informal. 

 

 Descobrir o significado de 

palavras desconhecidas pelo 

contexto; 

 Identificar a informação 

essencial; 

 Usar vocabulário adequado; 

 Encontrar nos enunciados a 

informação necessária para dar 

respostas corretas; 

 Ler em voz alta, com fluência; 

 Respeitar convenções gráficas; 

 Respeitar convenções 

ortográficas; 

 Respeitar a pontuação; 

 Elaborar, de modo autónomo, a 

resposta; 

 Formular um recado; 

 Distinguir registo formal de 

 

 Leitura do texto “À procura de águas 

limpas”, por diferentes fases: 

- leitura silenciosa realizada pelas 

crianças; 

- leitura em voz alta realizada pela 

estagiária; 

- leitura em voz alta realizada, 

individualmente, pelos alunos; 

 Realização de exercícios de interpretação 

do texto; 

 Elaboração de um recado. 

 

 

 Humanos: 

- Alunos; 

- Estagiárias; 

- Professora 

Cooperante; 

- Ajudante de Ação 

Educativa; 

 

 Materiais: 

- Texto “À procura de 

águas limpas” com 

respetiva ficha de 

interpretação e 

construção de texto 

(Anexo A)
22

; 

 

 Locais/espaciais: 

- Sala de aula. 

 

 

 Avaliação 

formativa 

 

- Processo: 

Observação não 

instrumentada. 
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discurso informal. 

 

 Matemática 

 

 Representação e 

tratamento de dados: 

- pictograma; 

- folha de registo de 

dados; 

- tabela de frequência; 

- moda; 

- gráfico de pontos; 

- gráfico de barras. 

 

 

 

 Interpretar os dados de um 

pictograma; 

 Interpretar dados numa folha de 

registo; 

 Elaborar tabelas de frequência; 

 Identificar a moda; 

 Interpretar dados num gráfico de 

pontos; 

 Representar dados num gráfico de 

pontos; 

 Interpretar dados num gráfico de 

barras; 

 Representar dados num gráfico de 

barras. 

 

 Realização de uma ficha de trabalho, 

acompanhada de gráficos no quadro, que 

envolvem a análise e interpretação de um 

pictograma, construção de uma tabela de 

frequência, identificação da moda, 

construção de um gráfico de pontos e de um 

gráfico de barras. 

 

 Humanos: 

- Alunos; 

- Estagiárias; 

- Professora 

Cooperante; 

- Ajudante de Ação 

Educativa; 

 

 Materiais: 

- Ficha de trabalho 

(Anexo B). 

- Cartolina com folha 

de registo de dados; 

- Cartolina com 

tabela de frequência; 

- Cartolina com 

gráfico de pontos; 

- Cartolina com 

gráfico de barras; 

 

 Locais/espaciais: 

- Sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 Avaliação 

formativa 

 

- Processo:  

Observação 

instrumentada: 

Escala de 

classificação para 

a participação 

dos alunos na 

aula (Anexo S).  
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Terça-feira, 4 de dezembro de 2012 

 

 Português 

 

 

Compreensão do oral: 

 Significado de 

palavras desconhecidas; 

Expressão oral: 

 Regras de entoação e 

ritmo; 

Leitura: 

 Leitura em voz alta; 

Escrita: 

 Registo e organização 

da informação; 

 Escrita de uma 

mensagem curta: 

- convite; 

Conhecimento explícito 

da língua: 

 Preposições. 

 

 

 

 Descobrir o significado de 

palavras desconhecidas pelo 

contexto; 

 Identificar a informação 

essencial; 

 Usar vocabulário adequado; 

 Encontrar nos enunciados a 

informação necessária para dar 

respostas corretas; 

 Ler em voz alta, com fluência; 

 Respeitar convenções gráficas; 

 Respeitar convenções 

ortográficas; 

 Respeitar a pontuação; 

 Elaborar, de modo autónomo, a 

resposta; 

 Formular um recado; 

  Identificar preposições em frases. 

 

 Leitura do texto “Convite”, por diferentes 

fases: 

- leitura silenciosa realizada pelas 

crianças; 

- leitura em voz alta realizada pela 

estagiária; 

- leitura em voz alta realizada, 

individualmente, pelos alunos; 

 Exploração oral do texto;  

 Explicitação da noção de preposição; 

 Recorte e colagem no caderno de uma 

ficha informativa sobre preposições; 

 Realização de exercícios de interpretação 

do texto e gramática; 

 Elaboração de um convite. 

 

 Humanos: 

- Alunos; 

- Estagiárias; 

- Professora 

Cooperante; 

- Ajudante de Ação 

Educativa; 

 

 Materiais: 

- Texto “Convite” 

com respetiva ficha 

de interpretação, 

gramática e 

construção de texto 

(convite) (Anexo C); 

- Ficha informativa 

sobre preposições 

(Anexo D); 

- Caderno de 

português e estudo do 

meio; 

 

 Locais/espaciais: 

- Sala de aula. 

 

 

 Avaliação 

formativa 

 

- Processo: 

Observação não 

instrumentada. 

 

 Matemática 

 

 Representação e 

tratamento de dados: 

- folha de registo de 

 

 Interpretar dados numa folha de 

registo; 

 Elaborar tabelas de frequência; 

 

 Realização de uma ficha de trabalho, 

acompanhada de gráficos no quadro, que 

envolvem a construção de uma tabela de 

 

 Humanos: 

- Alunos; 

- Estagiárias; 

 

 Avaliação 

formativa 
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dados; 

- tabela de frequência; 

- moda; 

- gráfico circular; 

- diagrama de caule e 

folhas. 

 

 

 

 Identificar a moda; 

 Interpretar dados num gráfico 

circular; 

 Representar dados num gráfico 

circular; 

 Interpretar dados num diagrama 

de caule e folhas; 

 Representar dados num gráfico de 

barras. 

frequência, identificação da moda, 

construção de um gráfico circular e de um 

diagrama de caule e folhas. 

- Professora 

Cooperante; 

- Ajudante de Ação 

Educativa; 

 

 Materiais: 

- Ficha de trabalho 

(Anexo E); 

- Círculos para 

distribuir por cada 

aluno (Anexo F); 

- Cartolina com folha 

de registo de dados; 

- Cartolina com 

tabela de frequência; 

- Cartolina com 

gráfico circular; 

- Cartolina com 

diagrama de caule e 

folhas; 

 

 Locais/espaciais: 

- Sala de aula. 

 

- Processo: 

Observação não 

instrumentada. 

 

 Estudo do 

Meio 

 

 

 O passado nacional; 

 Da Monarquia à 

República; 

 Últimos reis de 

Portugal; 

 Revolução de 5 de 

 

 Identificar os últimos reis de 

Portugal; 

 Identificar a data da revolução 

que levou à extinção da Monarquia; 

 Reconhecer os símbolos 

nacionais; 

 

 Apresentação de um PowerPoint que 

envolve os acontecimentos ocorridos na fase 

final da Monarquia e a 1ª República; 

 Apresentação das Bandeiras Nacionais da 

Monarquia e da República; 

 Audição do hino monárquico e do atual 

 

 Humanos: 

- Alunos; 

- Estagiárias; 

- Professora 

Cooperante; 

- Ajudante de Ação 

 

 Avaliação 

formativa 

 

- Processo: 

Observação não 

instrumentada. 
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outubro de 1910; 

 1.ª República; 

 Símbolos nacionais: 

- Bandeira Nacional: da 

Monarquia e da 

República; 

- Hino Nacional: hino 

monárquico e “A 

Portuguesa”; 

- Moeda: Real/Escudo; 

 Presidente da 

República; 

 Revolução de 28 de 

maio de 1926. 

 Descrever a forma como é 

escolhido o Presidente da 

República; 

 Identificar alguns Presidentes da 

República; 

 Identifica a data da revolução que 

deu origem ao final da 1ª 

República. 

hino nacional “A Portuguesa”. 

 Recorte e colagem de um registo para o 

caderno diário, com uma banda desenhada 

que retrata o final da Monarquia e a 

Implantação da República. 

Educativa; 

 

 Materiais: 

- PowerPoint “Da 

Monarquia à 

República” (Anexo 

G); 

- Hino Monárquico; 

- Hino “A 

Portuguesa”; 

- Moedas do escudo; 

- Registo para 

estudo, em banda 

desenhada (Anexo 

H); 

 

 Locais/espaciais: 

- Sala de aula. 

 

Quarta-feira, 5 de dezembro de 2012 

 

 Português 

 

 

Compreensão do oral: 

 Significado de 

palavras desconhecidas; 

Expressão oral: 

 Regras de entoação e 

ritmo; 

Leitura: 

 Leitura em voz alta; 

Escrita: 

 Registo e organização 

 

 Descobrir o significado de 

palavras desconhecidas pelo 

contexto; 

 Identificar a informação 

essencial; 

 Usar vocabulário adequado; 

 Encontrar nos enunciados a 

informação necessária para dar 

respostas corretas; 

 Ler em voz alta, com fluência; 

 

 Leitura da notícia “Escassez de água no 

planeta Terra”, por diferentes fases: 

- leitura silenciosa realizada pelas 

crianças; 

- leitura em voz alta realizada pela 

estagiária; 

- leitura em voz alta realizada, 

individualmente, pelos alunos; 

 Exploração oral do texto;  

 Realização de exercícios de interpretação 

 

 Humanos: 

- Alunos; 

- Estagiárias; 

- Professora 

Cooperante; 

- Ajudante de Ação 

Educativa; 

 

 Materiais: 

- Notícia “Escassez 

 

 Avaliação 

formativa 

 

- Processo:  

Observação 

instrumentada: 

Lista de 

verificação para 

avaliar a 

construção de 
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da informação; 

 Escrita de uma 

mensagem curta: 

- Notícia, com recurso às 

questões: 

- quem? 

- o quê? 

- quando? 

- onde? 

- como? 

- porquê? 

Conhecimento explícito 

da língua: 

 Preposições. 

 

 Respeitar convenções gráficas; 

 Respeitar convenções 

ortográficas; 

 Respeitar a pontuação; 

 Elaborar, de modo autónomo, a 

resposta; 

 Formular uma notícia; 

 Identificar preposições.  

do texto e gramática; 

 Elaboração de uma notícia. 

de água no planeta 

Terra” e perguntas de 

interpretação, 

gramática e 

construção de texto 

(notícia) (Anexo I); 

 

 Locais/espaciais: 

- Sala de aula. 

 

uma notícia 

(Anexo T). 

 

 

 Estudo do 

Meio 

 

 

 O passado nacional; 

 Da Monarquia à 

República; 

 2ª República: Estado 

Novo; 

 Personalidades da 

época (Oliveira Salazar – 

Chefe de Estado e 

Presidentes da 

República); 

 Regime de ditadura; 

 Revolução de 25 de 

abril de 1974; 

 Democracia. 

 

 Identificar os anos em que 

decorreu o Estado Novo; 

 Descrever como se vivia na época 

do Estado Novo (regime ditador); 

 Identificar alguns Presidentes da 

República; 

 Identificar outras personalidades 

relevantes da época; 

 Identifica a data da revolução que 

deu origem ao final da 2ª 

República; 

 Explicar como ocorreu a 

Revolução dos Cravos; 

 Definir democracia. 

 

 Apresentação de um PowerPoint que 

envolve os acontecimentos ocorridos desde a 

fase final da 1ª República até ao 25 de abril 

de 1974; 

 Apresentação de um vídeo sobre a 

Revolução dos Cravos; 

 Recorte e colagem de dois registos para o 

caderno diário, com bandas desenhadas que 

retratam o final da 1ª República e o início do 

Estado Novo e o final do Estado Novo e o 

início da Democracia; 

 Elaboração de uma ficha de trabalho. 

 

 Humanos: 

- Alunos; 

- Estagiárias; 

- Professora 

Cooperante; 

- Ajudante de Ação 

Educativa; 

 

 Materiais: 

- Vídeos “Formação 

de Portugal”; 

- Registos para 

estudo, em banda 

desenhada (Anexo 

J); 

 

 Avaliação 

formativa 

 

- Processo:  

Observação não 

instrumentada. 
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 Locais/espaciais: 

- Sala de aula. 

 

 

 Área de 

Projeto e 

Matemática 

 

 

Grupo 1: 

Ciclo da Água: 

 Representação e 

tratamento de dados: 

- folha de registo de 

dados; 

- tabela de frequência; 

- moda; 

- gráfico de barras. 

 

 

 

 

 

Grupo 2: 

Poluição da água: 

 Representação e 

tratamento de dados: 

- folha de registo de 

dados; 

- moda; 

- diagrama de caule e 

folhas; 

 

 

 

 

Grupo 1: 

Ciclo da água: 

 Elaborar uma folha de registo 

com os dados a analisar; 

 Interpretar os dados (estados do 

tempo do mês de novembro); 

 Elaborar uma tabela de 

frequência; 

 Determinar a moda; 

 Criar um gráfico de barras; 

 Representar os dados no gráfico 

de barras; 

 Analisar os resultados. 

 

Grupo 2: 

Poluição da água: 

 Elaborar uma folha de registo 

com os dados a analisar; 

 Interpretar os dados (consumos de 

água durante o banho, de cada 

encarregado de educação); 

 Determinar a moda; 

 Criar um diagrama de caule e 

folhas; 

 Representar os dados no diagrama 

de caule e folhas; 

 

 Preenchimento de dois inquéritos por 

questionário no âmbito do trabalho de 

projeto (preferência de frutos de cada 

elemento da turma; preferência pelas 

experiências a realizar); 

 Realização de trabalho em grupo para 

interpretação, organização e representação 

de dados, através de gráficos diversos, de 

acordo com cada grupo de trabalho. 

 Preenchimento de uma ficha de 

autoavaliação do trabalho em grupo. 

 

 Humanos: 

- Alunos; 

- Estagiárias; 

- Professora 

Cooperante; 

- Ajudante de Ação 

Educativa; 

 

 Materiais: 

- Inquéritos (Anexos 

K, L, M e N); 

- Folhas de rascunho; 

- Guiões de trabalho 

(Anexos O, P, Q e 

R); 

- Cartolinas para 

apresentação de 

gráficos; 

 

 Locais/espaciais: 

- Sala de aula. 

 

 

 Avaliação 

formativa 

 

- Processo:  

Observação 

instrumentada: 

Lista de 

verificação para 

avaliação da 

capacidade de 

representar e 

tratar dados 

(Anexo U). 

 

 

 Autoavaliação 

 

- Ficha de 

autoavaliação do 

trabalho de grupo 

(Anexo V). 
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Grupo 3: 

Composição da água: 

 Representação e 

tratamento de dados: 

- folha de registo de 

dados; 

- tabela de frequência; 

- moda; 

- gráfico circular; 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 4: 

Importância da água 

para o corpo humano: 

 Representação e 

tratamento de dados: 

- folha de registo de 

dados; 

- tabela de frequência; 

- moda; 

- gráfico de pontos. 

 

 Analisar os resultados. 

 

Grupo 3: 

Composição da água: 

 Elaborar uma folha de registo 

com os dados a analisar; 

 Interpretar os dados (experiências 

que cada aluno da turma gostaria de 

realizar no âmbito do projeto); 

 Elaborar uma tabela de 

frequência; 

 Determinar a moda; 

 Criar um gráfico circular; 

 Representar os dados no gráfico 

circular; 

 Analisar os resultados. 

 

Grupo 4: 

Importância da água para o corpo 

humano: 

 Elaborar uma folha de registo 

com os dados a analisar; 

 Interpretar dados (preferência de 

frutos de cada elemento da turma); 

 Elaborar uma tabela de 

frequência; 

 Determinar a moda; 

 Criar um gráfico de pontos; 

 Representar os dados no gráfico 

de pontos. 

 Analisar os resultados. 
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* Esta área é transversal a todas as outras, sendo os conteúdos e os objetivos apresentados nesse sentido. 

 

 

 Formação 

Cívica* 

 

 

 Educação para a 

cidadania: 

- participação; 

- cooperação; 

- solidariedade; 

- respeito. 

 

 Participar ativamente no trabalho 

de grupo; 

 Cooperar com os colegas; 

 Tomar atitudes solidárias para 

com os colegas; 

 Respeitar as regras da sala de 

aula. 
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Segunda-feira, 3 de dezembro de 2012 

 

 Escrita do sumário no quadro e no caderno de estudo de Português/Estudo do 

Meio; 

 Apresentação das novidades do fim de semana; 

 

 Português  

 Leitura do texto “À procura de águas limpas”, por diferentes fases: 

– leitura silenciosa realizada pelos alunos; 

– leitura em voz alta realizada pela estagiária; 

– leitura em voz alta realizada, individualmente, pelos alunos; 

– sublinhar palavras difíceis encontradas no texto, pelos alunos; 

 Procura de significados de palavras difíceis no dicionário: 

– escrita dos significados das palavras difíceis no caderno de estudo de 

Português/Estudo do Meio e posterior correção no quadro; 

 Exploração oral do texto; 

 Realização de exercícios de interpretação do texto e construção de um 

pequeno texto: 

– interpretação do texto; 

– formulação de um recado. 

 

 Matemática 

 Realização de uma ficha de trabalho, acompanhada de gráficos no quadro, 

que envolvem representação e tratamento de dados: 

– análise e interpretação de um pictograma; 

– construção de uma tabela de frequência; 

– identificação da moda; 

– construção de um gráfico de pontos; 

– construção de um gráfico de barras. 

 

 

 

  

Previsão n.º 8 

Semana: de 3 a 5 de dezembro 2012 
Unidade Curricular: Estágio II 

Escola: NucliSol Jean Piaget 

Estagiária: 

Sónia Cristina Borges da Silva Pinheiro 

 

Nº de Crianças: 20  

Ano Letivo: 2012/2013  
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3.2.3. Avaliação das Aprendizagens 

 

Ao longo do estágio, tivemos oportunidade de construir diversos instrumentos de 

avaliação dos alunos, na sua componente formativa. Seguidamente, apresentaremos uma 

escala de classificação (Tabela 6) que serviu para avaliar a participação dos alunos 

durante a realização de atividades de Matemática, correspondendo ao anexo S na 

planificação anteriormente apresentada (incluída no CD-ROM, na pasta “Anexos da 

planificação de contexto de 1.º CEB”). 

 

 

Participa na 

aula por 

iniciativa 

própria 

Coloca o dedo 

no ar para falar 

Faz comentários 

oportunos 

Expõe as suas 

ideias com 

clareza 

Aluno 1 R S S S 

Aluno 2 S R AV S 

Aluno 3 S R AV S 

Aluno 4 N N S AV 

Aluno 5 S S S S 

     

Legenda:    

S - sempre  AV – às vezes R – raramente  N – nunca 

Tabela 6 – Escala de classificação da participação dos alunos na aula 

 

Para além desta, gostaríamos de expor outro instrumento de avaliação, sendo ele 

uma lista de verificação (Tabela 7) no âmbito da Matemática, que pretendia verificar se 

os alunos atingiam os objetivos propostos para as atividades enunciadas na planificação 

anteriormente apresentada (Anexo U, apresentado em CD-ROM, na pasta “Anexos da 

planificação de contexto de 1.º CEB”), respetivos à “Organização e Tratamento de 

Dados”. Observemos. 
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Interpreta os 

dados 

Constrói uma 

folha de registo 

Constrói uma 

tabela de 

frequências 

Identifica a 

moda 

Constrói um 

gráfico de 

barras 

 Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não  Sim  Não  

Aluno A X  X  X  X  X  

Aluno B  X  X  X  X   X 

Aluno C X  X  X  X  X  

Aluno D X  X   X  X  X 

Tabela 7 - Lista de verificação para avaliar a capacidade de tratar e organizar dados 

 

4. Reflexão Crítica sobre a Atividade Educativa Realizada nos Contextos de 

Estágio 

 

Para nos referirmos ao decorrer da prática educativa, decidimos, inicialmente, 

focar as leis fundamentais que, à data dos estágios, regulamentavam a educação pré-

escolar e o 1.º CEB, para que dessa forma todos os dados a seguir apresentados 

fizessem mais sentido. Todos os normativos consultados foram bastante importantes na 

ação pedagógica, uma vez que nos permitiram conhecer melhor o funcionamento das 

instituições educativas em questão, a organização e gestão dos tempos dentro de uma 

sala de atividades ou sala de aula e nos tornaram mais capazes de prever e planear 

atividades que fizessem sentido dentro das faixas etárias em questão. Consideramos que 

todos estes documentos devem ser de consulta e análise obrigatória por parte dos 

educadores e professores, para que possam tornar a sala de atividades/aula num local de 

aprendizagens significativas e de encontro com o que está regulamentado a nível 

nacional. Embora todos estes normativos sejam fulcrais na ação do professor/educador, 

uma vez que já os sintetizámos ao longo deste capítulo, nesta reflexão pretenderemos 

apenas incidir sobre as metodologias utilizadas durante o estágio, referindo-nos à forma 

como foi implementado o currículo, às atividades realizadas, à planificação dessas 

mesmas atividades, às avaliações levadas a cabo e a algumas das estratégias que 

utilizámos para melhorar tanto a nossa ação como o desempenho das crianças. Com 

toda esta reflexão, pensamos que será possível comprovar o quão difícil e exigente é ser 

educador/professor atualmente. Porém, também quereremos reforçar que consideramos 

que quem desempenhar esta profissão com gosto e se mostrar dedicado e empenhado, 

implementando novas e cada vez melhores estratégias, poderá resultados positivos, que 

se apresentarão sob a forma de sucesso dos alunos ao nível das aprendizagens. No nosso 
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ponto de vista, este sucesso será sempre a melhor retribuição que o educador/professor 

poderá ter após todo um esforço em ser cada vez melhor no desempenho da sua 

profissão. Todo este discurso que nos leva a pensar em exigência, dificuldades, 

superação das dificuldades, gosto, dedicação, empenho, novas estratégias e pensamento 

focado na melhoria das aprendizagens das crianças foi uma constante ao longo da 

prática pedagógica supervisionada e é sobre isto que nos debruçaremos de seguida. 

Em relação ao currículo, pensamos que seja de extrema importância referir que, 

embora seja elaborado pelo Ministério da Educação e Ciência, cabe ao docente a sua 

adaptação às caraterísticas e necessidades do grupo/turma, sendo o educador/professor 

um gestor das aprendizagens que as crianças fazem ao longo da etapa escolar (ou pré-

escolar) em que se encontram. Este aspeto da gestão das aprendizagens é referido no 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, artigo 20.º, quando o Ministério da Educação e 

Ciência explica que a gestão do currículo e a sua aplicação é da competência dos órgãos 

de administração e gestão que devem adaptá-lo de acordo com as caraterísticas dos 

alunos e de cada escola ou agrupamento, criando condições necessárias para que todos 

colmatem dificuldades de aprendizagem e desenvolvam as suas capacidades. O 

currículo, que se apresenta na forma das Orientações Curriculares na Educação Pré-

Escolar e nos Programas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, é gerido pelos 

educadores/professores que os interpretam e desenvolvem, tendo em conta as 

crianças/alunos com quem contactam. No entanto, o docente não deve ter apenas em 

conta o que é emanado pelo Ministério da Educação e Ciência e as caraterísticas das 

crianças. Deve também planificar as atividades a partir dos recursos existentes, das 

condições da escola/jardim de infância e do contexto social e escolar (Ponte et al., 

2007), para que, dessa forma, a sua prática esteja totalmente relacionada e integrada na 

realidade em que as crianças se inserem.  

Apesar de toda esta adaptação dos currículos aos alunos/crianças, convém referir 

que, mesmo assim, e principalmente no 1.º ciclo, o professor é obrigado a cumprir o que 

é dito na legislação, uma vez que os alunos, em final de cada etapa escolar, são 

submetidos a exame nacional, que podem incluir qualquer conteúdo estipulado para 

aquela etapa. Enquanto no jardim de infância, o educador apenas se rege por algumas 

orientações curriculares e pelas metas de aprendizagem que devem ser atingidas até ao 

final desta etapa, no 1.º CEB, o professor está obrigado a lecionar todos os conteúdos 

apresentados no programa e deve guiar-se pelas metas de aprendizagem, seguindo estes 

normativos legais criteriosamente, uma vez que neles estão definidos claramente os 
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conhecimentos e as capacidades fundamentais que os alunos devem adquirir até ao final 

de cada etapa. 

Durante a prática de ensino supervisionada, esta necessidade de cumprir 

programas e metas e, ao mesmo tempo, de adaptar os currículos foi uma preocupação 

constante. Porém, dada a maior pressão exercida sobre os professores de 1.º CEB e pelo 

facto de nos encontrarmos a lecionar numa turma de 4.º ano – que teria exame nacional 

de final de ciclo alguns meses depois –, sempre nos debruçámos sobre os tempos 

necessários para lecionar cada um dos conteúdos, de modo a não atrasarmos com os 

objetivos a cumprir. Refletiremos mais pormenorizadamente sobre este aspeto da gestão 

de tempos e da organização das aulas posteriormente, quando nos referirmos 

especificamente à prática pedagógica em contexto de 1.º CEB. 

 

 Contexto de Educação Pré-Escolar 

Tal como referimos anteriormente, na educação pré-escolar, o educador deve 

apoiar a sua prática nas Orientações Curriculares e nas Metas de Aprendizagem para 

conduzir o processo educativo a desenvolver com as crianças, uma vez que estes 

documentos definem os princípios fundamentais a considerar nesta faixa etária. 

No início do processo educativo, o educador deve dar uma importância acrescida 

ao que as crianças já sabem, para, a partir daí, planificar as atividades. A recolha da 

informação sobre o grupo e sobre cada criança em particular deve partir de uma 

observação que incide sobre as suas capacidades, interesses e dificuldades. Essa 

observação é a base de todo o planeamento e avaliação, servindo de suporte à 

intencionalidade do processo educativo. Para além da observação, o educador deve 

recolher dados acerca do contexto familiar no qual a criança se desenvolve. Toda esta 

informação (conclusões da observação e dados sobre o contexto social e familiar da 

criança) permite que o educador possa conhecer melhor cada criança e o grupo, sendo 

capaz de elaborar planificações de acordo com as suas caraterísticas. Percebe-se, 

portanto, que o educador pode partir do que cada criança já sabe e do que é capaz de 

fazer, alargando os seus interesses e desenvolvendo potencialidades (Ministério da 

Educação, 1997). 

Toda a observação de um grupo de crianças implica que o educador utilize 

diversos registos ou que recorra aos produtos do trabalho de cada uma delas para que as 

possa avaliar nesta fase inicial (Ministério da Educação, 1997). 
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Para a elaboração de uma planificação, o educador deve estabelecer os objetivos a 

desenvolver ao nível das diversas áreas (da Formação Pessoal e Social, das Expressões e 

Comunicação e do Conhecimento do Mundo), de acordo com as caraterísticas das 

crianças, e deve pensar nas atividades a realizar (tendo em conta os recursos 

disponíveis) e nos critérios que pode utilizar para avaliar as crianças. 

Durante a prática pedagógica na educação pré-escolar, tivemos oportunidade de 

realizar um período de observação participante, no qual fomos interagindo com as 

crianças, tanto em contexto de realização de atividades orientadas, como de atividades 

de rotina e livres, em sala ou no recreio. A partir dessa observação, pudemos refletir e 

retirar conclusões acerca das caraterísticas do grupo. Nessa mesma altura, questionámos 

a Educadora Cooperante sempre que necessário para que acrescentássemos informação 

ao que íamos observando e averiguando. 

Nesta fase do estágio, tivemos alguma dificuldade na recolha de informação 

precisa e criteriosa, uma vez que a nossa observação era participante e os nossos 

registos apenas poderiam ser feitos ao final do dia, quando algumas das memórias já 

não eram exatas. Para além disso, sentimos a falta de experiência prática para a criação 

de instrumentos de observação, o que nos levou a optar por descrições completas do que 

nos lembrávamos sobre cada dia de observação do grupo. No entanto, ao longo do 

restante estágio, na prática pedagógica em si, pudemos adquirir algumas ferramentas de 

trabalho que colmataram algumas das dificuldades sentidas inicialmente. Como 

tínhamos que proceder à avaliação das crianças, era necessário que observássemos 

atentamente a evolução de cada uma delas e que anotássemos esses dados, que mais 

tarde nos iriam servir como instrumentos de avaliação. No entanto, alguns desses 

instrumentos, num contexto de observação, poderiam ser adaptados à observação das 

crianças numa fase inicial de primeiro contacto.  

Para além disso, consideramos que o tempo de observação foi insuficiente para 

que conhecêssemos cada uma das crianças, pelo que os dados que registámos tiveram 

como base o grupo no geral e os casos, mencionados pela Educadora Cooperante, de 

crianças com maiores dificuldades, com problemas ao nível do comportamento e 

concentração ou com problemas familiares. 

A partir da observação do grupo até agora mencionada, elaborámos a sua 

caraterização e tirámos conclusões que nos permitiram começar a planificar atividades 

que considerássemos adequadas para irem ao encontro das necessidades das crianças, 

dos seus interesses e de acordo com dificuldades que achávamos necessário colmatar. 
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Após a fase de observação, passámos para a fase da planificação das atividades. 

Foram elaboradas as planificações das atividades livres e de rotina, que apresentavam os 

objetivos a desenvolver ao longo do restante ano letivo. Por serem planificações que 

previam a execução de atividades num maior espaço de tempo, considerámo-las 

planificações a médio/longo prazo. 

A elaboração da planificação das atividades livres permitiu-nos formular os 

objetivos que se pretendia que as crianças atingissem até ao final do ano em cada uma 

das áreas da sala de atividades. Por exemplo, a áreas das construções, dado permitir que 

as crianças trabalhassem em grupo, poderia ter como objetivos o desenvolvimento de 

capacidades relativas à vida em comunidade, tais como, a cooperação e o respeito. Para 

além disso, uma vez que pretendíamos que as crianças comunicassem e interagissem 

naquele espaço, tivemos em conta objetivos relacionados com a Área de Expressão e 

Comunicação, que incluíam o desenvolvimento da linguagem oral. Por outro lado, 

foram formulados objetivos relacionados com o domínio da Matemática que pretendiam 

o desenvolvimento do sentido de número quando as crianças brincassem com os 

diversos recursos. 

A planificação das atividades de rotina, tal como a planificação das atividades 

livres, incluía os objetivos a desenvolver a médio/longo prazo relativos às atividades 

que se realizavam diariamente na sala de atividades. Nesta planificação reforçava-se, 

principalmente, a Área de Formação Pessoal e Social, uma vez que se pretendia 

descrever os objetivos a atingir com a realização de tarefas dentro de um grupo no qual 

todos tinham que participar ativamente, tendo atitudes adequadas e respeitando as 

regras. Assim sendo, por exemplo, para os momentos das reuniões de grande grupo, 

definimos objetivos relativos ao desenvolvimento do sentido de responsabilização e ao 

desenvolvimento de atitudes e valores, tais como: levantar o dedo sempre que 

pretendesse falar, respeitar as opiniões e respeitar o seu espaço e o dos colegas. 

Apesar da elaboração destas duas planificações, a sua utilização ao longo do 

estágio foi reduzida, uma vez que nos tivemos que concentrar mais na realização das 

atividades orientadas e, por isso, não nos debruçámos o quanto gostaríamos sobre as 

restantes atividades, principalmente, sobre as atividades livres. Estas últimas são, no 

nosso ponto de vista, bastante enriquecedoras, porque as crianças evoluem imenso nas 

brincadeiras que estabelecem com os colegas, crescendo sobretudo ao nível social. 

Relativamente às atividades orientadas, optámos por planificar a curto prazo 

(semanalmente), uma vez que as planificações destas mesmas atividades a médio e 
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longo prazo ficavam a cargo da Educadora Cooperante. As planificações a curto prazo 

permitiam-nos prever com maior rigor tudo o que naquela semana se iria concretizar, 

apresentando-se, por isso, uma mais-valia para quem ainda estava numa fase inicial na 

elaboração deste documento. Apesar disso, tivemos que ter sempre em atenção a 

planificação elaborada a longo prazo pela Educadora Cooperante, dado que era esta que 

definia todos os parâmetros gerais a considerar em cada mês do ano letivo. Assim 

sendo, ao considerar as planificações da Educadora sabíamos, por exemplo, que no mês 

de março, teríamos que realizar atividades orientadas relacionadas com o Dia do Pai, 

com o início da Primavera e com a Páscoa. A gestão semanal ficava a nosso cargo, que 

organizávamos as atividades de acordo com o que achássemos mais pertinente. A 

Educadora Cooperante intervinha apenas quando considerava que as estratégias não 

estavam adequadas ao grupo em questão, dando-nos outras sugestões de organização 

das atividades, do grupo e dos espaços de trabalho. 

Nas primeiras semanas de estágio, a maior dificuldade ao nível da planificação 

centrou-se na quantidade de atividades a realizar e na gestão do tempo a despender em 

cada uma delas. Como ainda não tínhamos muita noção do ritmo de trabalho das 

crianças, o que planeávamos quase nunca era cumprido como o previsto, ficando 

sempre diversas tarefas por realizar. Inicialmente, esse não cumprimento de todas as 

tarefas era uma preocupação constante. Por esse motivo, considerámos que houve 

diversos momentos em que sentimos que nos estávamos a concentrar e a preocupar mais 

com a tentativa de gestão correta do tempo do que no processo de aprendizagem das 

crianças. Foi necessário dedicar algum tempo à reflexão e à autoavaliação da nossa 

prática pedagógica para perceber que estávamos a cometer o erro de pensar mais no 

nosso trabalho do que na evolução das crianças, pelo que passámos a elaborar 

planificações de menores dimensões, mais direcionadas para o que achávamos que as 

crianças eram capazes de realizar. Passámos a realizar atividades mais simples e que 

fossem entusiasmantes para o grupo, permitindo-lhes estar mais motivadas e 

concentradas. Passámos a dar mais valor a pequenas aprendizagens, a pequenas 

evoluções, que inicialmente nos passavam despercebidas. Para além disso, passámos a 

prestar menos atenção ao fator “hora”, deixando cada criança trabalhar ao seu ritmo e 

apoiando mais aquelas que sentiam maiores dificuldades. Tudo isto permitiu-nos 

perceber que, muitas vezes, o que planeamos não está ajustado às necessidades do 

grupo, mesmo quando considerámos que são tarefas simples e de rápida elaboração. 
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Com tudo isto, consideramos que, ao longo do estágio, o aspeto com que mais nos 

debruçámos nos momentos de planificação, foi a quantidade de atividades a realizar em 

cada semana reduzindo-as; sem esquecer a diversificação de áreas a trabalhar. 

Ainda sobre a elaboração da planificação e aplicação do previsto em sala de 

atividades, sentimos dificuldades na organização do grupo ao longo dos diversos 

momentos do dia. Na mesa de grande grupo da sala de atividades em questão, para além 

das reuniões de grupo e de outros momentos de diálogo, não se realizavam atividades 

orientadas com as 25 crianças ao mesmo tempo. O espaço era reduzido para execução 

de tarefas que envolvessem manipulação de materiais, ficando as crianças muito 

próximas, sem espaço para trabalhar, o que tinha como consequência o grupo ficar 

muito agitado. Para além disso, como o grupo era muito heterogéneo, a Educadora 

Cooperante achava mais benéfico realizar atividades orientadas distintas para cada uma 

das idades. Portanto, sempre que planificávamos, tínhamos que ter em conta a 

elaboração de atividades com graus de dificuldade distintos, apresentando-se atividades 

diferenciadas para as crianças de três, quatro e cinco anos. No entanto, nem sempre as 

crianças realizavam atividades de acordo com a sua idade. Isto é, se uma criança que 

tivesse quatro anos, fosse capaz de realizar uma atividade específica das crianças de 

cinco anos, então colocávamo-la a realizar a mesma atividade que as crianças mais 

velhas. Considerámos que não faria qualquer sentido estagnar ou adiar a evolução dessa 

criança quando tivéssemos a certeza de que ela estaria motivada para aprender e 

soubéssemos que seria capaz de fazer aprendizagens ao mesmo nível das de cinco anos. 

Por outro lado, ao longo de todo o estágio, também considerámos que trabalhar 

isoladamente em muitas atividades orientadas não faria sentido, uma vez que as crianças 

desmotivavam muito facilmente e desistiam da sua tarefa para puderem ir brincar para 

as áreas livres com colegas. Como estratégia para resolver essa dificuldade de 

motivação optámos, muitas vezes, por colocar as crianças mais pequenas a trabalhar 

com um colega mais velho, de forma a aproveitar a heterogeneidade disponível naquele 

espaço. Para além das crianças estarem mais motivadas – uma, porque tinha ajuda; 

outra, porque estava a ajudar –, as aprendizagens nas crianças mais novas eram bastante 

significativas e as mais velhas também acabavam por se tornar mais curiosas e 

questionadoras, para que pudessem ajudar sempre corretamente os colegas. 

Em contexto de sala de atividades, as dificuldades de organização e controlo do 

grupo na realização de diferentes atividades também se fizeram sentir ao longo do 

estágio, dado termos que acompanhar, em simultâneo, as crianças que estavam a 
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executar uma atividade orientada e as restantes, que se encontravam distribuídas pelas 

áreas livres, sendo o grupo na sua globalidade bastante inquieto. Para superar essas 

dificuldades, foi necessário pensarmos em diversas estratégias, o que nos exigiu uma 

reflexão constante sobre a limitação do espaço de trabalho para um grupo tão grande e 

com crianças tão distintas ao nível das idades e das capacidades. Esta reflexão permitiu-

nos avaliar a nossa prática, sendo, por esse motivo reorganizada a sala de atividades e 

criadas novas estratégias de distribuição das crianças. 

Uma dessas estratégias foi colocar sempre em primeiro lugar as crianças mais 

velhas a executar as atividades orientadas (crianças de cinco anos e algumas de quatro 

anos), trabalhando, mais autonomamente e em simultâneo um maior grupo de 

elementos. Conforme estas iam terminando as atividades, íamos dando lugar a crianças 

mais novas, as quais precisavam de maior auxílio na execução das tarefas. Foi nestes 

momentos, que recorremos à ajuda das crianças mais velhas que já tinham terminado, 

que eram bastante prestáveis e estavam sempre empenhadas em dar apoio aos outros. 

Esta estratégia, além de permitir que ocorressem mais aprendizagens significativas, 

tornava o grupo mais unido, mais cooperativo e solidário. Com esta organização do 

grupo, conseguíamos dedicar-nos mais às diversas atividades ocorridas na sala, sem que 

qualquer delas fosse descurada. Assim sendo, para além das atividades orientadas, 

conseguíamos movimentar-nos pelos diversos espaços da sala de atividades, prestando 

maior atenção ao que se passava nas áreas livres. Nesse sentido, não havia tanta 

agitação nesses locais, porque era negociado mais frequentemente o número de crianças 

em cada espaço e conseguíamos dedicar-nos mais à resolução de conflitos entre as 

crianças. 

Importa-nos ressalvar que todas estas ocorrências não poderiam ser desenvolvidas 

se não houvesse um processo de autoavaliação. Consideramos que essa avaliação, fruto 

da reflexão, nos permitiu tentar ser cada vez melhores, dando-nos a oportunidade de 

criar melhores condições e oportunidades de aprendizagem às crianças, que é o que 

realmente nos interessa. 

Quanto à avaliação das aprendizagens das crianças, cabe-nos apenas referir que se 

revelou ser uma tarefa muitíssimo difícil. Orientar simultaneamente diversas atividades, 

dar atenção às crianças com maiores dificuldades, gerir conflitos entre os diversos 

elementos e, ao mesmo tempo, observar continuamente e detetar ocorrências 

significativas, foi um processo que demorou o seu tempo até começar a acontecer de 

forma mais sistemática e coerente. Inicialmente, a avaliação apenas incidia sobre os 
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produtos que as crianças eram capazes de elaborar. Isto é, após a elaboração dos 

trabalhos, conseguíamos destinar algum tempo à análise do que tinham feito, 

constatando se havia algum registo a fazer sobre essa mesma produção. No entanto, 

com o passar das semanas, devido ao maior à-vontade na organização do grupo e na 

orientação das atividades, começámos a ser capazes de detetar novas aprendizagens em 

situações que não implicavam os produtos, mas sim o decorrer da própria ação das 

crianças. Tal como mencionámos anteriormente, ao longo do estágio fomos 

conseguindo aperceber-nos cada vez mais de pormenores ao nível da evolução das 

crianças que inicialmente nos passavam despercebidos, mas que tinham extrema 

importância para a sua avaliação. Também nos fomos deslocando mais pelo espaço, 

conseguindo observar as diversas atividades que as crianças realizavam, o 

comportamento que tinham na sala de atividades e a relação que estabeleciam entre 

pares. Esta observação permitia-nos fazer os nossos próprios registos avaliativos que, 

posteriormente, seriam anexados no dossiê da Educadora Cooperante e nos portefólios 

das crianças. Assim sendo, eramos capazes de observar e registar ocorrências 

significativas respeitantes, por exemplo, à área da casinha nos momentos de atividades 

livres. Conseguimos efetuar registos sobre os comportamentos e atitudes das crianças e 

sobre o manuseamento dos materiais naquele espaço. 

Embora o processo de avaliação das crianças tivesse sido uma tarefa complicada, 

a construção dos instrumentos de avaliação não se revelou difícil, dado que nos 

centrámos mais no registo fotográfico e nas fichas de registo de ocorrências 

significativas. Estes recursos permitiam-nos registar no momento a ocorrência, sem que 

despendesse muito tempo. Dessa forma, essas ocorrências eram registadas de forma 

precisa, sem que houvesse qualquer esquecimento do que tinha acontecido. A posteriori, 

por exemplo, no registo fotográfico, era feito um comentário para que percebêssemos 

em que contexto tinha sido feito esse registo de ocorrências. Apesar de termos utilizado 

estes dois recursos com maior frequência que os restantes (listas de verificação e escalas 

de classificação), devemos optar por promover sempre uma maior diversidade de 

instrumentos de avaliação.  As listas de verificação e as escalas de classificação foram 

construídas previamente, aquando da realização das planificações, principalmente com 

o objetivo de registar o seu desenvolvimento social na sala de atividades. Estes 

instrumentos foram construídos tendo como base as Metas de Aprendizagem definidas 

para essa etapa pelo Ministério da Educação e Ciência que se materializaram em 

critérios para fazer a avaliação. Outro dos instrumentos de avaliação utilizados foi o 
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portefólio, que incluía os diversos trabalhos desenvolvidos por cada criança, que 

registavam toda a sua evolução ao longo do ano letivo. 

Para concluir, pensámos que a observação do grupo e a execução destes 

instrumentos de avaliação utilizados ao longo do período de estágio nos permitiram 

realizar uma avaliação final adequada de cada uma das crianças. Essa avaliação final 

consistiu na elaboração de um documento que incluía, por áreas de conteúdo, todas as 

metas atingidas pela criança propostas Ministério da Educação e Ciência. Para além 

disso, o documento incluiu uma apreciação global do desempenho da criança, que 

apresentava os aspetos em que a criança mais evoluiu ao longo do ano letivo e os 

aspetos em que ainda poderia melhorar. 

 

 Contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Relativamente ao 1.º CEB, importa-nos referir que lecionar uma aula implica que 

o professor conheça bem os conteúdos a abordar, os objetivos a atingir e as 

caraterísticas da turma. Para termos informação sobre as caraterísticas da turma, é 

necessário, tal como na educação pré-escolar, proceder a uma observação que permita a 

recolha de dados sobre as caraterísticas individuais de cada criança e da posição que 

toma dentro da turma. No entanto, também se deve proceder à recolha de dados sobre o 

meio sociocultural e o contexto familiar em que estão inseridas. Todos esses fatores são 

relevantes para o professor, pois ajudam-no a direcionar a sua prática pedagógica no 

sentido de alcançar o sucesso de todos os alunos. 

No início do estágio no contexto de 1.º CEB, tivemos oportunidade de fazer a 

recolha de informação sobre a turma a partir da observação dos alunos na sala de aula e 

nos momentos de recreio. A observação na sala de aula foi maioritariamente não 

participante, sendo pedida pela Professora Cooperante a nossa intervenção apenas nos 

momentos da realização de trabalhos de grupo. Esta observação não participante não 

nos permitiu contactar diretamente com os alunos e ambientar-nos ao grupo tão 

facilmente, pelo que quando iniciámos a lecionação das aulas nos sentíamos mais 

nervosos do que quando iniciámos a prática pedagógica na educação pré-escolar, uma 

vez que neste último contexto já tínhamos maior à-vontade com as crianças. No entanto, 

o fator nervosismo também se pode dever ao facto de termos no 1.º CEB todas as 

crianças sentadas num espaço reduzido, com a sua atenção sempre centrada no que 

dizemos ou fazemos. Ainda assim, e sobre a observação não participante, resta-nos 

dizer que se tornou possível elaborar diversos registos de observação que nos levaram a 
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refletir sobre a forma como a Professora Cooperante organizava os tempos, geria os 

espaços e os recursos e lecionava os conteúdos. Desde logo pudemos perceber, por 

exemplo, que a aula se iniciava sempre pela escrita do sumário (ou seja, pela 

apresentação dos conteúdos a lecionar) e pela recuperação dos conteúdos abordados no 

dia anterior. De seguida, partia-se para um novo conteúdo a partir dos conhecimentos 

que os alunos já tinham adquirido. Da mudança de uma área disciplinar para outra 

também não havia uma quebra da aula, pois a Professora Cooperante trabalhava todas as 

áreas em interdisciplinaridade, o que permitia que todos os conteúdos se relacionassem 

entre si e, dessa forma, fizessem mais sentido para os alunos. 

Ainda relativamente à fase de observação, também pudemos tirar conclusões 

sobre a interação e participação dos alunos no decorrer das aulas e constatar quais as 

suas principais dificuldades ao nível da assimilação dos conteúdos programáticos. Além 

disso, foram-nos fornecidos dados pela Professora Cooperante, que nos permitiram 

conhecer aprofundadamente a turma. Esta especificou-nos as dificuldades de 

aprendizagem concretas de cada uma das crianças, apresentando todo o trabalho que 

estava a ser desenvolvido com elementos portadores de necessidades educativas 

especiais. Também nos falou sobre o meio familiar em que cada uma das crianças vivia 

e optou por nos deixar consultar alguns documentos da instituição para que tivéssemos 

acesso a informações mais específicas sobre os agregados familiares (habilitações 

literárias, profissões, entre outros dados). A partir da recolha dos dados e da retirada de 

conclusões sobre os mesmos, pudemos passar à fase de planificação de atividades. 

Para planificar a prática letiva, cabe ao professor as funções de conhecer, definir e 

sequenciar os conteúdos e os objetivos de aprendizagem a realizar (apresentados nos 

respetivos programas). Além disso, deve determinar processos para avaliar se esses 

mesmos objetivos foram conseguidos e prever as atividades e as estratégias de ensino e 

de aprendizagem, selecionando os recursos a utilizar. 

No 1.º CEB, tal como na educação pré-escolar, é possível planear as atividades a 

curto, médio ou longo prazo. A planificação anual e a planificação de médio prazo (por 

períodos letivos) foram realizadas pela Professora Cooperante no início do ano letivo, 

antes da nossa integração naquela turma. Por isso, durante a prática letiva planificámos 

apenas a curto prazo, sendo as planificações de caráter semanal, com a descrição 

pormenorizada de cada hora letiva. Na nossa perspetiva, planificar a curto prazo trazia-

nos mais vantagens, uma vez que se apresentavam criteriosamente todos os conteúdos e 

objetivos a atingir, as atividades/estratégias a realizar, os recursos a utilizar e os 
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métodos e técnicas de avaliação a aplicar. Desta forma, o risco de dispersar para além 

do que realmente importava focar era menor. Além disso, durante a elaboração 

pormenorizada da planificação, tínhamos oportunidade de antever possíveis dúvidas dos 

alunos, inerentes ao processo de ensino e aprendizagem, o que nos permitia pensar e 

encontrar previamente estratégias adequadas para o esclarecimento dessas mesmas 

dúvidas, eliminando as incertezas e eventuais ideias pré-concebidas. Estas ideias pré-

concebidas apareciam, a maioria das vezes, quando era introduzido um novo conteúdo e 

colocávamos questões aos alunos para que conhecêssemos as suas ideias iniciais. Assim 

sendo, por exemplo, quando foi abordado o tema “primeiros socorros” a Estudo do 

Meio, quisemos saber se os alunos achavam que colocar manteiga sobre uma 

queimadura iria resolver a situação. As respostas dadas mostraram que algumas crianças 

tinham essa ideia errada. Por isso, a preparação prévia das aulas exigia que 

trabalhássemos no sentido de dar respostas corretas a dúvidas como estas. Para além 

disso, sempre que preparávamos, por exemplo, um texto para Português, tínhamos que 

ter em conta o grau de dificuldade de todo o vocabulário, de forma a não tornar os 

textos demasiados complexos e, ao mesmo tempo, permitindo que as crianças 

explorassem significados de palavras mais difíceis, para as quais muitas vezes atribuíam 

significados distinto. Essa exploração dos significados de palavras era feita com recurso 

ao dicionário e em grande grupo, para que todos conhecessem os significados de todas 

as palavras mais complicadas. 

A planificação também nos permitia gerir o tempo a dedicar a cada conteúdo e a 

cada área. Seguindo o horário da turma, facilmente percebíamos que as atividades no 

âmbito da área da Matemática, por exemplo, teriam que compreender um maior número 

de horas do que as atividades a realizar no âmbito da área do Estudo do Meio. Por isso, 

em contexto de sala de aula de 1.º CEB, a gestão do tempo foi uma das tarefas menos 

difíceis durante o decorrer de todo o estágio. Se num dia algum dos conteúdos não era 

abordado por termos dedicado maior quantidade de tempo a outro (em prol das 

necessidades da turma), no dia seguinte reformulávamos os tempos destinados a cada 

atividade, de forma a permitir a integração da lecionação desse mesmo conteúdo 

naquele dia de trabalho. Com estes exemplos, também nos podemos referir ao nosso 

ponto de vista acerca da utilidade e aplicação da planificação durante a prática letiva. A 

planificação era um guia das atividades a realizar, apresentando-se como o fio condutor 

de todo o processo de ensino e aprendizagem. Embora, normalmente, a conseguíssemos 

cumprir conforme previsto, não a víamos como um documento rígido a executar, mas 
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sim como um conjunto de previsões flexíveis, que nos permitiam inserir novos 

elementos sempre que necessário ou mesmo mudar o rumo das próprias aulas de acordo 

com as necessidades da turma. 

Para além da definição das atividades a realizar de acordo com os objetivos a 

atingir, durante a concretização de cada planificação também privilegiámos sempre a 

interdisciplinaridade entre as várias áreas programáticas, tal como a Professora 

Cooperante. Assim sendo, relacionávamos, sempre que possível, os conteúdos de uma 

das áreas com as restantes. Normalmente, partíamos dos conteúdos a abordar em Estudo 

do Meio para elaborar os textos e as restantes atividades de Português. Após a 

lecionação dos conteúdos de Português, passávamos para os de Matemática, sem que 

houvesse claros momentos de transição de uma área disciplinar para a outra. Assim 

sendo, por exemplo, para lecionarmos conteúdos a Estudo do Meio sobre a Reconquista 

Cristã, recorríamos a textos relacionados com a vida de D. Afonso Henriques, que eram 

abordados a Português – era realizada uma interpretação do texto, era trabalhado algum 

conteúdo gramatical e elaborado um tipo de texto específico. Para a progressiva 

passagem da área do Português para a área da Matemática, era prevista alguma tarefa 

que também se contextualizasse com algum aspeto da Reconquista Cristã. Porém, como 

nem sempre era possível fazer essa relação dos conteúdos entre áreas, sempre que 

mudávamos de tema, tentávamos proporcionar uma situação que se ajustasse à realidade 

dos alunos e que os motivasse. Criávamos situações problemáticas simples e, a partir 

das questões levantadas por nós ou pelos próprios alunos, introduzíamos os conteúdos. 

Estas estratégias foram fundamentais para o encadeamento lógico de todos conteúdos 

abordados ao longo da prática letiva. Por isso, considerámos que na nossa prática 

profissional, futuramente, esta forma de trabalhar será uma constante. Iremos levar os 

ensinamentos adquiridos nesta pequena experiência de estágio para o nosso futuro 

profissional e tentaremos sempre melhorar esta metodologia de ensino, para que os 

alunos estejam motivados a aprender não só os conteúdos de uma área, uma vez que 

todas elas estão interrelacionadas entre si. 

Durante a elaboração das planificações e sua aplicação na prática, também 

privilegiámos sempre a diversidade de atividades a realizar, recorrendo a vários tipos de 

tarefas nas diferentes áreas. Esta diversidade tornou-se possível graças à variedade de 

recursos por nós elaborados ou disponíveis na escola. Durante toda a prática letiva, 

pensámos nas mais diversas propostas que poderíamos oferecer aos alunos. Assim 

sendo, no decorrer das semanas de estágio, facultámos vários momentos de ensino 
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direto, em que o aluno participava com muita regularidade, tanto oralmente, como 

através da ida ao quadro (branco ou interativo) para a resolução de exercícios. Também 

proporcionámos momentos de ensino e aprendizagem de cunho exploratório, 

normalmente a partir de atividades realizadas em grupo, em que os alunos trabalhavam 

mais autonomamente na procura das respostas para a construção do seu próprio 

conhecimento. Recorremos também à realização de jogos em grande grupo, à 

apresentação de dramatizações e de vídeos e à Escola Virtual. Este último recurso 

permitia-nos realizar diversas atividades com a turma, sendo uma boa ferramenta de 

trabalho em sala de aula. Na Escola Virtual podíamos, não só apresentar vídeos, como 

também responder a questões e realizar jogos de palavras cruzadas, ou outros, que nos 

permitiam diversificar experiências de aprendizagem a partir de um recurso informático. 

Todos estes recursos utilizados, do nosso ponto de vista, permitiram aos alunos estar 

mais envolvidos nas aulas, mostrando mais interesse e atenção, o que lhes permitiu 

realizar aprendizagens mais significativas.  

Para que toda a prática pedagógica se desenrolasse conforme temos vindo a 

explicar – através da diversificação de tarefas, da utilização de diferentes estratégias, 

com recursos variados, e recorrendo à interdisciplinaridade –, achámos essencial 

comentar como é importante que o professor tenha um bom domínio dos conteúdos de 

todas as disciplinas de lecionação. Sem este domínio, o seu à-vontade na sala de aula 

vai ser reduzido e estará sempre propenso a cometer algum erro na transmissão do 

conhecimento; não será capaz de relacionar conteúdos entre uma mesma área disciplinar 

e também não os relacionará com as restantes, pelo que as aprendizagens feitas pelos 

alunos serão conteúdos isolados, que não farão qualquer sentido. 

Como não queríamos que tal situação se desse nas aulas por nós lecionadas, 

sempre nos preparámos com antecedência para o que iríamos abordar na sala de aula. A 

partir do momento que a Professora Cooperante nos disponibilizava os conteúdos (com 

duas semanas de antecedência), iniciávamos uma pesquisa e preparação exaustivas. 

Procurávamos informação teórica em livros, na Internet, em gramáticas, dicionários e 

em documentos fornecidos pela Professora Cooperante e pesquisávamos ou criávamos 

novas sugestões de atividades a realizar. Planificávamos com cautela, pensando em 

todos os aspetos que poderiam falhar na lecionação dos conteúdos. Questionávamos a 

Professora Cooperante, pedindo-lhe opiniões e sugestões. Por fim, criávamos os 

recursos e resolvíamo-los nós próprios, antes da sua aplicação na turma, para ver se tudo 

fazia sentido para as crianças e para nos prepararmos para todas as questões colocadas. 
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Embora esta fase de estudo para o domínio dos conteúdos tenha sido das mais 

trabalhosas durante o estágio, considerámos que não nos trouxe qualquer dificuldade, 

uma vez que tivemos sempre à disposição imensos recursos que nos esclareceram de 

possíveis dúvidas e sempre nos esforçámos para que não houvesse qualquer falha ao 

nível do conhecimento relativo às áreas disciplinares. 

No início do estágio, a maior dificuldade com a qual nos confrontámos foi com o 

controlo da turma. Esta dificuldade não se devia ao mau comportamento ou ao 

desassossego dos alunos, mas sim à constante participação de alguns elementos e à nula 

participação dos restantes. A turma era bastante aplicada e interessada, no entanto, havia 

crianças mais introvertidas que não participavam de forma espontânea. Pelo contrário, 

os alunos mais extrovertidos faziam tanta questão de comunicar as suas opiniões sobre 

todos os temas que, por vezes, não conseguiam aguardar pela sua vez ou então estavam 

constantemente com o dedo no ar. Para adequar o grau de participação dos alunos à sala 

de aula, foi necessário que começássemos a incentivar frequentemente as crianças mais 

reservadas a participar e tivemos que moderar e regular a participação dos alunos mais 

ativos, estimulando-os a falar apenas quando os comentários fossem oportunos ou 

quando tivessem dúvidas pertinentes. Esta regulação foi alvo de diversas avaliações ao 

longo do estágio, no sentido de verificar a evolução dos alunos na regulação da sua 

própria participação. Utilizámos com relativa frequência uma escala de avaliação (a 

escala apresentada no ponto 3.2.3. Avaliação das Aprendizagens), que serviu para 

registar o comportamento de todos os alunos da turma em diferentes semanas, para que 

comprovássemos se estes estavam a regular (ou não) a sua participação. Algumas das 

crianças que faziam questão de participar constantemente começaram a fazê-lo com 

maior moderação, a partir do momento que foram chamadas à atenção para esse aspeto. 

Quanto às crianças menos participantes, foi necessário questioná-las mais 

frequentemente, uma vez que a participação por iniciativa própria nalguns casos não 

ocorria. Outras crianças começaram a ganhar um maior à-vontade connosco, pelo que, 

do início até ao final do estágio, notámos que a participação espontânea aumentou 

consideravelmente. 

Também gostaríamos de clarificar que a realização da avaliação foi realmente 

uma das tarefas mais difíceis de realizar no 1.º CEB, tal como o que se sucedeu na 

educação pré-escolar. Executar uma avaliação contínua, ao mesmo tempo que nos 

encontrávamos a dar a aula e tentando sermos sempre o mais assertivos possível, era 

bastante complicado de gerir. No início do estágio, sentimos, por exemplo, ao nível da 
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área do Português, no caso da leitura em voz alta, que não conseguíamos estar a 

acompanhar a leitura das crianças e, em simultâneo, perceber quais as caraterísticas da 

sua leitura. Ou seja, ao elaborarmos a planificação, era construída uma grelha de 

avaliação que deveria ser preenchida de acordo com a leitura de cada aluno. No entanto, 

na prática, essa grelha não podia ser preenchida no momento em que estávamos a 

acompanhar a leitura dos alunos, porque não conseguíamos executar as duas tarefas ao 

mesmo tempo, dando a devida atenção à leitura de cada criança e a cada parâmetro de 

avaliação. Portanto, a avaliação foi um dos aspetos que mais reflexão mereceu da nossa 

parte. Tivemos que começar a definir uma menor quantidade de alunos a avaliar num 

mesmo dia e reduzimos o número de critérios a avaliar (ou seja, os objetivos a atingir a 

partir de cada atividade). 

O método de avaliação mais utilizado foi a observação e aplicámos, 

principalmente, escalas de classificação e grelhas de verificação, uma vez que eram os 

instrumentos que considerávamos de utilização mais prática em sala de aula e que nos 

permitiam retirar conclusões credíveis e objetivas sobre as aprendizagens realizadas 

pelos alunos. No entanto, pensámos que nos faltou adquirir algum conhecimento sobre a 

utilização de outros instrumentos de avaliação. Gostaríamos de ter tido oportunidade de 

avaliar continuamente os produtos dos trabalhos dos alunos, aprendendo a construir 

instrumentos para esse fim. Por exemplo, no caso de termos de proceder à avaliação de 

um texto criado por um aluno, gostaríamos de ter tido experiências de avaliação de 

parâmetros, tais como, a coesão textual, a utilização correta de sinais de pontuação e de 

outras regras ortográficas. Sentimos que, relativamente a este tipo de recolha de dados 

avaliativos, temos atualmente uma enorme limitação, pelo que, no futuro, teremos que 

trabalhar bastante para adquirir esses conhecimentos e colocá-los em prática 

corretamente. 

 Com a realização da avaliação formativa contínua dos alunos, também tivemos 

oportunidade de ir confrontando os resultados das avaliações dos alunos com os 

objetivos que prevíamos que atingissem, sendo-nos possível diagnosticar as nossas 

próprias falhas na lecionação dos conteúdos e, consequentemente, permitindo-nos 

melhorar as nossas estratégias de ensino. Isto é, sempre que constatávamos que os 

alunos não estavam a assimilar os conteúdos abordados, percebíamos que a estratégia 

por nós utilizada deveria ser adaptada ou mesmo deixada de parte, apresentando a 

informação de outra perspetiva de trabalho. Porém, como a maioria dos alunos da turma 

tinha um desenvolvimento cognitivo bastante bom, o processo de ensino-aprendizagem 
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era fácil, o que não nos forçava a alterar as estratégias planeadas com frequência. Os 

alunos que apresentavam dificuldades de aprendizagem eram observados, questionados 

e avaliados com maior regularidade, para que tivéssemos um feedback do seu processo 

de aprendizagem. Estes alunos também contavam sempre com o apoio dos colegas na 

resolução das atividades de caráter individual, pois estavam distribuídos pela sala de 

aula, sentados ao lado de alunos cooperantes, solidários e empenhados. 

Ainda sobre a avaliação, resta-nos dizer que considerámos que ainda há um longo 

caminho a percorrer para que possamos ter sucesso a este nível, uma vez que nunca 

colocámos em prática qualquer tipo de avaliação sumativa e, por isso, será necessário 

aprendermos a construir instrumentos deste tipo (testes, fichas de trabalho, entre outros) 

e avaliá-los de forma objetiva e assertiva, para que todas as notas sejam o mais justas 

possível. 

 

Para finalizar este capítulo, e em forma de síntese, podemos considerar que todo o 

processo da prática pedagógica envolve que o educador/professor: 

 conheça e coloque em prática o que é referido nos normativos emanados pelo 

Ministério da Educação e Ciência; 

 compreenda e aplique o que é regulamentado nos documentos que orientam a 

prática educativa (OCEPE, Programas do 1.º CEB e Metas de Aprendizagem); 

 tenha um bom domínio dos conteúdos das diversas áreas; 

 conheça as crianças/alunos e o meio em que se inserem, a partir da recolha de 

dados e da observação; 

 conceba planificações com propostas de tarefas adequadas ao grupo em 

questão; 

 conduza a atividade letiva, adaptando as estratégias adotadas sempre que 

necessário; 

 crie instrumentos de avaliação das aprendizagens realizadas pelas 

crianças/alunos, para que possa refletir sobre a sua evolução ao longo do tempo; 

 reflita constantemente sobre a sua própria prestação, questionando-se, 

verificando se as estratégias utilizadas são as mais apropriadas e trocando ideias 

com outros colegas. 

Para que realizem todas estas tarefas, é necessário que o professor/educador seja 

dedicado e esteja disponível para dar tudo de si, enquanto profissional, mantendo-se 
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sempre atualizado e tentando ser cada vez melhor, para que, dessa forma, possa prestar 

um serviço de qualidade às crianças/alunos. 

Por fim, considerámos que estar na prática mostrou-nos a verdadeira dificuldade 

de gerir e conciliar todos os aspetos acima mencionados. Percebemos que é fundamental 

que um qualquer futuro educador ou professor vivencie o máximo de situações 

possíveis em estágio, para que aprenda a lidar com os erros e com os problemas que 

surjam ao longo da sua futura prática profissional. O estagiário, na prática de ensino 

supervisionada, adquire uma capacidade de tomar decisões e de resolver problemas 

práticos, ao mesmo tempo que se encontra em interação com as crianças. Isto é, que lhe 

desenvolva a capacidade de resolver problemas que lhe permita adquirir uma 

capacidade de improvisação perante situações não previstas. No entanto, no nosso ponto 

de vista, como o tempo destinado à prática pedagógica é de curta duração, longo é o 

caminho a percorrer para que um estagiário, futuro educador/professor, exerça a sua 

função com maior eficiência. Assim sendo, gostaríamos de focar que a formação de 

qualquer docente é sempre um percurso inacabado, que resulta de uma construção 

constante das suas conceções e da sua experiência e reflexão sobre essa mesma 

experiência. 
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PARTE II 

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS NA EDUCAÇÃO 

PRÉ-ESCOLAR E NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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Neste capítulo debruçar-nos-emos sobre a literatura, recorrendo a diversos autores 

de referência. Iniciaremos a abordagem ao tema fazendo uma breve síntese sobre a 

evolução histórica da Estatística, desde o seu aparecimento, enquanto ciência, até à 

atualidade, enquanto ciência e disciplina contemplada nos currículos do ensino em 

Portugal. No ponto 2, explicitaremos concretamente o que é referido sobre a Estatística 

nos documentos normativos que regem a educação básica em Portugal, apresentando os 

conteúdos que devem ser trabalhados na educação pré-escolar e os conteúdos e 

objetivos a atingir no 1.º ciclo do ensino básico (fazendo a distinção entre as etapas: 1.º 

e 2.º anos e 3.º e 4.º anos). Relativamente ao ponto 3, serão apresentados os conceitos, 

os objetivos e os tipos de tarefas matemáticas, focando, essencialmente, os exercícios, 

os problemas, as investigações e explorações e os projetos. No ponto 4, far-se-á uma 

reflexão sobre a revisão da literatura que nos permitirá relacionar todos os pontos do 

capítulo, permitindo que se perceba os objetivos do trabalho desenvolvido. 

 

1. Estatística – Tópicos da Antiguidade à Atualidade 

 

A Estatística é por todos nós utilizada no dia a dia e faz parte do conhecimento 

comum, no entanto, torna-se difícil defini-la pela sua complexidade. Só através de um 

aprofundamento de conhecimentos acerca da mesma, poderemos ter uma visão mais 

precisa desse mesmo conceito (Miranda, 1998). Seguidamente, faremos uma breve 

revisão histórica acerca deste ramo da Matemática. 

A Estatística, o seu conceito e as personalidades mais relevantes que lhe deram 

origem são alvo de pouca unanimidade entre os que a ela se referem. 

Embora a Estatística esteja associada ao crescimento e ao avanço tecnológico 

sendo considerada uma área de pesquisa relativamente recente, o recurso a esta ciência 

já se fazia há milhares de anos, nos primórdios da Humanidade, quando as necessidades 

do conhecimento numérico começaram a surgir. 

Dagnelie (1973) relata que a contagem de populações humanas e de terras já se 

fazia na alta antiguidade, tendo em vista as necessidades da guerra e dos impostos. Na 

antiga Grécia, no Império Romano, no Egito, em Israel, na China e no Japão, o Estado 

recolhia informações sobre a sua população para assim conhecê-la melhor. Como os 

territórios eram vastos, os governantes ordenavam o recenseamento de toda a 

população, sendo, dessa forma, mais fácil cobrar os impostos e proceder ao 
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recrutamento militar (Silva, Pinto & Machado, 2010). Os dados eram recolhidos, 

organizados e analisados de forma rudimentar e simples. Porém, foi nesta época que o 

princípio da Estatística apareceu.  

Neves, Guerreiro e Silva (2007: 12) também remetem para as origens da 

Estatística na antiguidade, dizendo que “as primeiras técnicas estatísticas remontam às 

civilizações antigas como instrumento de resposta ao desenvolvimento social”. 

Acrescentam ainda que as sociedades primitivas sentiram necessidade de tomar decisões 

que implicavam o conhecimento numérico dos recursos existentes para se poderem 

organizar. 

A origem da palavra, derivada do substantivo latino status, que se traduz em 

“Estado” (Bayer et al., s/d.; Santos, 1996; Miranda, 1998; Dagnelie, 1973), remonta 

para o passado, quando contar e recensear começou a ser uma preocupação dos 

governantes de diversos povos (Silva, Pinto & Machado, 2010). Porém, embora se 

fizesse Estatística mesmo antes de Cristo, Cardoso (1963) e Neves, Guerreiro e Silva 

(2007) explicam que esta definição aparece apenas no século XVIII, pela mão de 

Achenwall, quando comenta que status significa “Ciência do Estado”, remetendo para a 

recolha de dados e documentos úteis à administração estatal. 

No século XVII, a Estatística começou a tomar a forma que a conhecemos ainda 

hoje. Fundaram-se duas escolas, uma alemã e outra inglesa, com o objetivo de estudar a 

Estatística. A Escola Alemã preocupava-se apenas com “(…) o método utilizado nos 

estudos dedicados à descrição dos estados políticos e, se alguma informação numérica 

aparecia nesses registos era somente por acaso ou conveniência” (Ferreira, Tavares & 

Turkman, s/d.: 17).  Da Escola Inglesa surgiram dois Estatísticos importantes para o 

desenvolvimento da Estatística Moderna, sendo eles, John Graunt (1620 – 1674) e 

William Petty (1623 – 1687). Nesta escola, a preocupação incidia sobre o estudo 

numérico dos fenómenos sociais e políticos (Ferreira, Tavares & Turkman, s/d.).  

Os ingleses Graunt e Petty, “aritméticos políticos”, iniciaram estudos referentes a 

factos e dados numéricos. Estes pretendiam, através de fenómenos sociais e políticos, 

saber se havia leis quantitativas que pudessem explicá-los (Murteira, 1979; Crisafuli, 

2006). Graunt foi responsável pela primeira investigação acerca da mortalidade, tendo 

apresentado o seu estudo à Real Sociedade de Londres (Murteira, 1979). Crisafuli 

(2006) e Ferreira, Tavares e Turkman (s/d.) esclarecem que este utilizou dados 

publicados nos boletins sobre mortalidade, realizados a partir de 1519 em Londres, para 

estabelecer relações entre a causa de mortalidade e o nascimento de homens e mulheres. 
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Foi, portanto, a primeira pessoa a fazer observações entre sexos, constatando que “(…) 

nasciam mais homens que mulheres e que por cada 100 pessoas nascidas, 36 morriam 

aos 6 anos e 7 sobreviviam até aos 70 anos” (Ferreira, Tavares & Turkman, s/d.: 17). 

Também Santos (1996: 5) explica que Graunt realizou “(…) um estudo analítico sobre 

factos demográficos, tendo apresentado registos sobre nascimentos, casamentos e 

mortes e tirado diversas conclusões sobre a periocidade dos caracteres registados”. Petty 

trabalhou com John Graunt durante três anos, sendo também considerado um 

impulsionador da Estatística Moderna (Ferreira, Tavares & Turkman, s/d.). Foi ele 

quem deu origem à expressão “política aritmética”, tendo escrito obras a esse respeito 

(Crisafuli, 2006). Também apresentou pela primeira vez estudos estatísticos 

apresentados em tabelas (Santos, 1996). 

Santos (1996) e Crisafuli (2006) afirmam que foi na Alemanha que surgiu pela 

primeira vez a designação de Estatística (Santos, 1996; Crisafuli, 2006). Os estudos 

realizados no âmbito dos recenseamentos e os estudos demográficos começaram a 

chamar a atenção de diversos cientistas (Dagnelie, 1973). Murteira (1979: 1) explica 

que “(…) só verdadeiramente no Século XVII a Estatística começou a ser considera 

disciplina autónoma tendo como objecto a descrição das coisas notáveis do estado”. O 

mesmo autor diz-nos que, em 1660, Hermann Conring (1606 – 1681) introduziu o seu 

ensino na Universidade de Helmstädt, que, posteriormente, se ampliou a outras cidades 

da Alemanha, contribuindo para a autonomia da Estatística (Murteira, 1979). Mais 

tarde, Gottfried Achenwall (1719 – 1772), professor da Universidade de Göttingen, 

consolidou definitivamente a posição da nova ciência na Universidade (Murteira, 1979). 

Achenwall usou o termo Statistik na sua obra “A constituição política atual dos 

principais países”, na qual fazia uma “(…) análise detalhada das características sociais, 

políticas e econômicas de um estado”, trabalhando somente com dados brutos o que 

representava um retrocesso em relação aos estudos dos políticos aritméticos ingleses 

(Rodrigues, 1955: 6-7, citado por Crisafuli, 2006: 23), 

Ao falarmos em Estatística, não podemos deixar de nos referir às Probabilidades. 

Tal como nos indica Cardoso (1963: 24) “a noção central em torno da qual gira a 

disciplina estatística é a probabilidade”, dado associarem-se à evolução da Inferência 

Estatística. Porém, para que a definição de Estatística se cruzasse com a de 

Probabilidade demorou numerosos anos. 

As referências a Probabilidades já existiam há milhares de anos, quando as antigas 

civilizações faziam os conhecidos “jogos de azar”, com dados, cartas e roleta (Barros & 
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Palhares, 1997). Esses jogos despertaram interesse em alguns estudiosos, que se 

questionaram quanto à possibilidade de se ganhar ou perder. Foi então que, a partir do 

século XVI, vários indivíduos começaram a desenvolver a Teoria das Probabilidades 

(Reis, Melo, Andrade & Calapez, 2001), originando-se assim uma nova fase da 

Estatística. 

Cardano (1501 – 1576) foi um dos primeiros a tentar descrever um método de 

cálculo das Probabilidades bem como as suas leis básicas, sendo, por esse motivo, 

considerada esta a fase de mudança que marca o fim da pré-história da Teoria das 

Probabilidades (Murteira, 1979). Através da análise de jogos, Cardano ensinou a jogar e 

a detetar os “batoteiros” e não andou longe de obter as probabilidades de alguns 

acontecimentos (Reis, Melo, Andrade & Calapez, 2001; Murteira, 1979). Introduziu 

técnicas combinatórias para calcular a quantidade de possibilidades favoráveis num 

evento aleatório, limitando-se a resolver alguns problemas concretos, sem nunca chegar 

a introduzir um teorema (Ferreira, Tavares & Turkman, s/d.) Mais tarde, Galileu (1564 

– 1642) debruçou-se também sobre os jogos, analisando o número de combinações que 

os dados poderiam fazer (Reis, Melo, Andrade & Calapez, 2001). No entanto, foi 

através de Blaise Pascal (1607 – 1684) e Fermat (1601 – 1665) que o estudo sistemático 

das Probabilidades se fez (Reis, Melo, Andrade & Calapez, 2001; Murteira, 1979). 

Murteira (1979) e Ferreira, Tavares e Turkman (s/d.) explicam que o primeiro 

grande problema das Probabilidades foi proposto a Pascal pelo célebre cavaleiro de 

Méré. Esse problema surgiu na corte dos reis de França, onde os nobres se divertiam a 

jogar. Méré não conseguia compreender os resultados observados num jogo com três 

dados e colocou a dúvida a Pascal. Pascal e Fermat, encontraram a solução para o 

problema. Estes dois estudiosos, através de correspondência, chegaram à “(…) solução 

correta do célebre problema da divisão das apostas” (Murteira, 1979: 3), dando um 

passo decisivo no desenvolvimento da teoria das probabilidades e na fundamentação 

teórica da Inferência Estatística (Murteira, 1979; Reis, Melo, Andrade & Calapez, 

2001). Struik (1948) também refere que Pascal e Fermat foram os fundadores da teoria 

matemática das Probabilidades, quando resolveram o problema do cavaleiro de Méré, 

designado problème des points. Barros e Palhares (1997: 106) acrescentam que esta 

descoberta “(…) marca o primeiro modelo formal e sistemático para a ciência da 

probabilidade”. 

Em 1667, Christian Huygens (1629 – 1695) publicou um livro designado De 

rationcinnis in Ludo Aleae, que é considerado o primeiro sobre o cálculo das 
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Probabilidades (Struik, 1948; Murteira, 1979; Crisafuli, 2006). Além disso, introduziu a 

noção de esperança matemática (Murteira, 1979; Barros & Palhares, 1997). 

As ideias de Pascal, Fermat e Huygens sobre a teoria das Probabilidades foram 

bastante trabalhadas ao longo dos séculos XVII e XVIII, sendo vários os interessados 

no tema. No entanto, a Teoria das Probabilidades evoluiu mais rapidamente graças as 

três grandes figuras: Jacques Bernoulli (1654 – 1705), Thomas Bayes (1702 – 1761) e 

Pierre Laplace (1749 – 1827) (Struik, 1948). 

O suíço Jacques Bernoulli foi um dos pensadores que deu continuidade aos 

estudos, aperfeiçoando a teoria. A sua obra Ars conjectandi, publicada apenas após a 

sua morte, em 1713 (Struik, 1948), continha o primeiro teorema limite da Teoria das 

Probabilidades, o que permitiu elevá-las ao posto de ciência (Murteira, 1979). Barros e 

Palhares (1997: 106) declaram que este foi “(…) o pai da investigação operacional, 

criando condições para o desenvolvimento da Estatística”.  Entretanto, o assunto é 

abordado por outros matemáticos, tais como, Pierre-Rémond de Montmort (1678 – 

1719) e Abraham de Moivre (1667 – 1754), que publicam as suas obras, sendo o último 

responsável pela publicação do segundo teorema limite da Teoria das Probabilidades 

(Murteira, 1979; Ferreira, Tavares & Turkman, s/d.). 

Thomas Bayes foi responsável pelo conceito de Probabilidade Inversa, 

relacionada com situações em que se caminha do particular para o geral. Bayes nunca 

publicou um trabalho com o seu nome, no entanto, formulou um teorema que 

apresentou uma tentativa de matematização da Inferência Estatística, sendo, por isso, 

reconhecido (Murteira, 1979). No entanto, esse reconhecimento só se fez 

postumamente, em 1763/1764, quando Laplace retomou a sua teoria esboçada e a 

publicou (Struik, 1948). 

O estudo sobre Probabilidades culmina com o trabalho de Laplace (1749 – 1827), 

publicado em 1812 e designado Théorie Analytique des Probabilités (Murteira, 1979). 

Neste trabalho, Laplace definiu “(…) probabilidade como o número de vezes em que 

um dado acontecimento pode ocorrer, dividido pelo número total dos casos que podem 

acontecer, considerando-se que estes têm possibilidades iguais de acontecer” (Ferreira, 

Tavares & Turkman, s/d: 19). Para além disso, uniu a teoria dos jogos de azar aos 

fenómenos relacionados com a população, fazendo alusão ao cálculo da duração média 

de vida dos habitantes e estudou o uso das Probabilidades em contextos de assembleias 

e julgamentos, aplicando esta ciência a outras áreas do saber (Crisafuli, 2006). 
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Outra figura importante para a evolução da Teoria das Probabilidades foi Adolph 

Quetelet (1796 – 1874), quando começou com a aplicação das Probabilidades aos 

fenómenos sociais, tais como a Demografia (Crisafuli, 2006). Santos (1996: 6) refere 

que Quetelet fez estudos sobre “(…) factos demográficos, como população existente, 

nascimentos, grupos etários, índices de mortalidade”. Também Ferreira, Tavares e 

Turkman (s/d.) enunciam que Quetelet trabalhou na análise estatística de dados que 

envolviam crime, mortalidade, Geofísica e Astronomia. Este astrónomo introduziu o 

conceito de homem médio e alertou os investigadores para a consistência dos 

fenómenos sociais, mostrando, por exemplo, que a criminalidade estava intimamente 

relacionada com diferentes países e com classes sociais distintas (Murteira, 1979). O 

primeiro congresso de Estatística também se deu graças a este matemático, em 1853 

(Crisafuli, 2006). 

Também Carl Gauss (1777 – 1855) se dedicou ao estudo das Probabilidades 

alargando o campo de aplicação do cálculo, quando apresentou, em 1809, a obra 

Theoria Combinationis Observatorium Erroribus Minimis Obnoxia. Esta expunha uma 

teoria sobre a análise de observações que se podiam aplicar em qualquer ramo da 

ciência (Murteira, 1979; Barros & Palhares, 1997). Gauss também formulou uma lei, 

designada Lei de Gauss, “(…) que trata da distribuição de certos valores ao longo de 

uma curva em forma de sino” (Ferreira, Tavares & Turkman, s/d.: 20). 

Outro matemático que deu um grande contributo para o desenvolvimento da 

Estatística foi Cournot (1801 – 1877), que estudou os meios de dar um tratamento 

matemático aos fenómenos económicos, utilizando a Teoria das Probabilidades na 

análise estatística (Crisafuli, 2006; Murteira, 1979). 

Durante a segunda metade do século XIX, o inglês Edgeworth (1845 – 1926) 

também escreveu sobre o uso da Estatística em aspetos ligados à Economia, obtendo 

valiosos resultados que só mais tarde foram totalmente compreendidos (Crisafuli, 2006; 

Murteira, 1979). Enquanto isso, Chebychev (1821 – 1894), fundou a Escola Russa, 

elaborou trabalhos no âmbito da Teoria das Probabilidades e contou com representantes 

dos quais se destacaram Markov (1856 – 1922), Lyapunov (1857 – 1918) e 

Kolmogorov (1903 – 1987) (Murteira, 1979; Crisafuli, 2006). 

É a partir da segunda metade do século XIX que se dá a viragem da Estatística 

Descritiva para o estudo metodológico. Até esta época, considerava-se que esta ciência 

era apenas uma mera compilação de dados, apresentados em tabelas, com recurso a 

alguns cálculos (Ferreira, Tavares & Turkman, s/d.). No início do século XX, aparecem 
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novos matemáticos que abrem caminhos a outros tantos que dão origem à Estatística 

Moderna. 

Sir Francis Galton (1822 – 1911) iniciou o desenvolvimento da Estatística 

associado a fenómenos biológicos (Crisafuli, 2006), fazendo a invenção da análise da 

correlação linear. Este foi um dos grandes fundadores da ciência moderna e da ciência 

humana; foi fundador da Antropologia e do estudo da natureza humana; foi autor de 

muitos estudos sobre Meteorologia; deu início ao estudo da Genética. Galton ansiava 

conseguir provar que o caráter e os talentos dos indivíduos eram transmitidos pela 

reprodução, através das sucessivas gerações. Também examinava diversos dados de 

pessoas que visitavam o seu laboratório, em Londres, retirando dados, tais como, a 

altura, o peso, a força e a envergadura do palmo, e analisava-os, elaborando gráficos, 

curvas de probabilidade e médias (Ferreira, Tavares & Turkman, s/d.). Associado a este 

matemático estiveram também Pearson (1857 – 1936) e Weldon (1860 – 1906), que 

decidiram fundar a revista Biometrika (Murteira, 1979). 

Karl Pearson (1857 – 1936), um aficionado de Darwin, publicou diversos 

trabalhos que desenvolveu sobre a ciência que trata os dados da observação, nos quais 

demonstrou a aplicação de métodos estatísticos aos problemas biológicos relacionados 

com a evolução e hereditariedade (Murteira, 1979; Crisafuli, 2006). Este estudioso 

tornou-se um dos fundadores da Estatística Moderna, devido à invenção dos testes de 

Qui-Quadrado e do conceito de desvio-padrão (Crisafuli, 2006). Pearson “(…) foi um 

dos defensores do reconhecimento da Estatística como disciplina autónoma e 

introduzida no ensino secundário” (Ferreira, Tavares & Turkman, s/d.: 25). Santos 

(1996: 6) menciona que Pearson projetou definitivamente a Estatística, “(…) 

introduzindo-lhe uma base científica, apresentando comparações entre amostras reais e 

teóricas”. Segundo Ferreira, Tavares e Turkman (s/d.: 25), Pearson é conhecido 

atualmente como o “criador da Estatística Aplicada”. 

Sealey Gosset (1876 – 1937), quando se encontrava a trabalhar como químico 

numa cervejaria – a Guiness –, elaborou um estudo acerca da manipulação de dados 

provenientes de pequenas amostras de cerveja, com o objetivo de melhorar a sua 

qualidade. Nesse estudo, desenvolveu o teste t de Student sendo os resultados 

publicados na revista Biometrika, sob o pseudónimo de Student, uma vez que o dono da 

Guiness não queria que os concorrentes soubessem quais eram os métodos estatísticos 

que estava a empregar no controlo da qualidade da cerveja. Este tratamento de pequenas 
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amostras foi inovador, dando-se, portanto, uma nova fase nos estudos da Estatística 

(Murteira, 1979; Crisafuli, 2006; Ferreira, Tavares & Turkman, s/p.). 

Tal como escreveram Reis, Melo, Andrade e Calapez (2001: 31), “muitos outros 

nomes poderiam ser referidos neste percurso”, uma vez que todos contribuíram para 

evolução da Estatística. No entanto, nesta fase mais próxima da atualidade, ainda no 

início do século XX, pode-se destacar o grande contributo de Ronald Fisher (1890 – 

1962). Fisher, que chegou a trabalhar com Karl Pearson, criou o Laboratório de 

Estatística e trabalhou na Estação Agronómica de Rothamsted (Murteira, 1979; Ferreira, 

Tavares & Turkman, s/d.). Interessou-se pela teoria da evolução e seleção, 

principalmente em Genética, sendo grande parte dos seus trabalhos de Estatística 

relativos a esse tema. Fez a distinção entre média amostral e média da população. Fisher 

preocupou-se sempre em utilizar amostras relativamente pequenas (Ferreira, Tavares & 

Turkman, s/d.). Durante a sua vida, escreveu em revistas várias investigações, deixando 

um numeroso legado ao nível da Estatística. Em 1922, publicou uma obra designada On 

the Mathematical Foundations of Theoretical Statistics, na qual “(…) pretendeu 

estabelecer a estrutura da moderna Estatística Matemática” (Murteira, 1979: 6). Em 

1925, publicou o livro Statistical Methods for Research Workers, que demonstrava aos 

investigadores como aplicar os métodos estatísticos (Murteira, 1979). Em 1938, o 

célebre matemático recebeu a Medalha Real da Royal Statistical Society. Dez anos 

depois, recebeu a Medalha de Darwin. Em 1952, foi nomeado Cavaleiro pela Rainha 

Isabel e, em 1955, conquistou a Medalha de Copley, também da Royal Statistical 

Society (Ferreira, Tavares & Turkman, s/d.). Fisher foi um dos fundadores da Estatística 

Moderna (Ferreira, Tavares & Turkman, s/d.; Murteira, 1979), sendo, por isso, um dos 

últimos estudiosos a trazer um novo impulso ao que conhecemos da Estatística 

atualmente. 

De acordo com Cardoso (1963) e Murteira (1979), podem-se distinguir ao longo 

desta lenta e gradual evolução quatro períodos/fases. 

Cardoso (1963) faz a distinção entre o período primitivo, o histórico, o pré-

científico e o científico. Segundo o autor, o primeiro período diz respeito há época em 

que apenas se realizava o recenseamento da população (dos nascimentos, dos vivos), a 

chamada Demografia. Também Murteira (1979: 1) se refere a este período dizendo que 

essa fase “(…) consistiu no estudo dos ‘assuntos de estado’ dai derivando o sentido 

etimológico da palavra”. O segundo período – período histórico – remete para os povos 

egípcios, gregos, romanos e chineses, que se interessavam pela enumeração das suas 
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populações e já utilizavam a Estatística para fins agrícolas, divisão de territórios, 

contagem de propriedades rurais, contagem de forças militares e riquezas dos Impérios 

(Cardoso, 1963). Murteira (1979) também comenta esta fase dizendo que já se fazia a 

análise de grupos de observações numéricas respeitantes à saúde pública, aos 

nascimentos e ao comércio. O período pré-científico, de acordo com Cardoso (1963), 

inicia-se durante a Idade Média e estende-se até ao século XVII. É neste período que a 

definição de Estatística se desenvolve, pela Escola Alemã, e se torna então uma 

disciplina de caráter autónomo, sendo utilizada na universidade com objetivo de 

descrever assuntos do Estado. Esta fase decorre até ao aparecimento de Bernoulli, 

Laplace, Moivre e Gauss. O último período inicia-se, portanto, nesta altura, mas é a 

Quetelet que atribui a origem da Estatística Moderna (Cardoso, 1963). Murteira (1979) 

associa o terceiro período ao desenvolvimento do cálculo das Probabilidades e as suas 

aplicações a partir do século XVI. Já o quarto período dirige para o século XIX, dado 

que há o desenvolvimento da Estatística estudada nas duas fases anteriores, o que a 

permite “(…) tornar-se uma poderosa alfaia científica de aplicação corrente nos mais 

diversos ramos do saber” (Murteira, 1979: 1). 

Com este desenvolvimento da Estatística, esta tornou-se um instrumento de 

análise poderoso aplicado a todas as áreas do saber. Atualmente, ocupa um lugar 

importante em disciplinas muito variadas, tais como, as ciências políticas, económicas e 

sociais, as ciências psicológicas e pedagógicas, as ciências biológicas, químicas e 

físicas, as técnicas industriais, entre outros (Dagnelie, 1973). No entanto, e apesar de já 

termos sintetizado o seu progresso, para a compreendermos melhor, cabe-nos a função 

de apresentar diversas definições, dado o seu campo de aplicação ser vasto e complexo. 

Mesmo assim, Murteira (1994: 1) expõe que não vai ser “(…) um par de definições 

iniciais (…) [que transmitirão] de forma acabada os contornos e o conteúdo de tão 

importante ramo do conhecimento”. Acrescenta ainda que “(…) apenas o estudo e o 

aprofundamento progressivo podem fornecer uma ideia razoável do que é a estatística” 

(1994: 1). Porém, finaliza, dizendo que não lhe “(…) parece descabido avançar com 

algumas ideias”, sem esquecer que se tratam de “(…) noções preliminares, sempre 

precárias” (1994: 1). 

Segundo Guimarães e Cabral (1997), a palavra Estatística, num sentido mais 

amplo, é uma disciplina cujo principal objetivo é a recolha, compilação, análise e 

interpretação de dados. De acordo com Pedrosa e Gama (2004: 2), a Estatística “é uma 

área científica cujo objectivo principal é observar um fenómeno, recolher, analisar e 
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interpretar os dados e auxiliar a formulação de decisões”. Para Murteira (1994: 1), a 

Estatística é “(…) um repositório de instrumentos adequados para: recolher   explorar 

e descrever   interpretar um conjunto de dados numéricos”. É um método quantitativo 

e um ramo da Matemática Aplicada, sendo munida de rigor e atuando “(…) num quadro 

de noções, princípios e premissas bem definidas” (Murteira, 1994: 2).  O autor 

acrescenta ainda que é 

 

(…) uma família de conhecimentos instrumentais que permite apreender e 

quantificar diferentes tipos de fenómenos mais ou menos complexos do mundo que 

nos rodeia, delimitando as suas fronteiras, avaliando as suas dimensões, destacando 

e relacionando alguns dos seus aspetos ou variáveis pertinentes, auxiliando até a 

formulação de proposições (1994: 2). 

 

Por sua vez, Miranda (1998: 11) declara que a Estatística é 

 

(…) interpretada como um conjunto de princípios e de métodos que tem como 

objectivo organizar e conduzir o processo constituído pelas seguintes fases: recolha 

de dados   representação de dados   descrição e/ou exploração dos dados   

interpretação dos dados e conclusões   estabelecer generalizações   tomar 

decisões. 

 

O mesmo autor explica que as fases estão interligadas e que não é necessário 

passar por todas para resolver uma determinada questão. 

Também Martins, Loura e Mendes (2007: 9), referem que a Estatística é uma 

ciência que se pode aplicar em todos os campos do conhecimento, sendo normalmente 

considerada como a “(…) ciência que trata dos dados”. Na mesma obra, deparamo-nos 

com a distinção de dois ramos da Estatística, sendo eles: Estatística Descritiva (ou 

Análise Exploratória) e Análise Inferencial (ou Inferência). 

A Estatística Descritiva é aquela que “(…) procura sintetizar e representar de uma 

forma compreensível a informação contida num conjunto de dados” (Guimarães & 

Cabral, 1997: 1). Normalmente, quando há uma grande quantidade de dados, procede-se 

a uma organização e análise da informação através de tabelas, gráficos e do cálculo de 

medidas (Guimarães & Cabral, 1997). Martin, Loura e Mendes (2007) proferem que a 

Estatística Descritiva é a fase em que os dados são organizados em tabelas e analisados, 

sendo calculadas algumas caraterísticas sumativas, tais como, a moda, a mediana, a 

média e o desvio-padrão. 

A Análise Inferencial trata da análise de dados nos quais “(…) se propõem 

modelos probabilísticos para a forma como os dados referentes a toda a população se 
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distribuem e se interligam”, inferindo-se da parte para o todo (da amostra para a 

população) (Martins, Loura & Mendes, 2007: 12). Segundo Guimarães e Cabral (1997), 

a Inferência Estatística – outro nome dado à Inferência – tem um objetivo mais 

ambicioso do que a Estatística Descritiva, apresentando-se, portanto, com métodos e 

técnicas mais sofisticados. Parte-se da amostra (um sub conjunto de dados da 

população) para caraterizar o todo a partir do qual os dados foram obtidos, ou seja, a 

população. 

No que concerne à opinião de Dagnelie (1973: 10), este diz-nos que a Estatística 

Descritiva tem por objetivo “(…) resumir e apresentar os dados observados sob uma 

forma tal que possam ser facilmente recolhidos, por exemplo, sob a forma de quadros 

ou de gráficos”. A Inferência Estatística possibilita “(…) estender ou generalizar em 

certas condições as conclusões assim obtidas” (Dagnelie, 1973: 10). 

De acordo com Murteira (1979), o principal objetivo da Estatística Descritiva é o 

resumo de dados através de uma síntese conveniente. Pelo contrário, a Inferência é 

aquela que pretende que, através de um conjunto de dados, se alargue as “(…) 

conclusões a um conjunto mais vasto através da formulação de proposições mais gerais” 

(Murteira, 1979: 10). Com esta definição, facilmente se compreende que através da 

investigação se possam tirar conclusões sobre o universo, partindo de factos observados 

na amostra (Murteira, 1979). 

Miranda (1998: 11) também faz a diferenciação entre estes dois tipos de 

Estatística, referindo-se à Estatística Descritiva como aquela que tem por objetivo “(…) 

representar colecções de dados relativos a determinada característica aleatória, 

denominada por variável estatística, e descrever a informação contida nesses dados”. 

Por outro lado, considera que a Estatística Inferencial é utilizada para inferir resultados 

de outros elementos não observados, que apresentem em comum a caraterística aleatória 

em estudo. 

Para finalizar, sem querer retirar ao conceito de Estatística a sua ampla 

complexidade à qual nos referimos mesmo antes da apresentação da sua definição, 

achámos por bem enunciar a descrição de Araújo, Cebolo e Vieira (2006: 93), dado 

explicar sucintamente o que foi falado ao longo deste ponto. Assim sendo, a Estatística 

“é um ramo da Matemática que nos ajuda, através de processos apropriados, a recolher, 

a organizar, apresentar e interpretar dados para tirar conclusões e fazer previsões.” 

Em Portugal, a Estatística também começou a ser utilizada, tal como nos restantes 

países da Europa, como forma de registar e conhecer as caraterísticas da população. 
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Segundo Ferreira, Tavares e Turkman (s/d.), no século XVI havia necessidade de o rei 

conhecer o exército e a sua população, sendo estes indivíduos e armas quantificados. 

Além disso, a Igreja, na Idade Média, fazia registos relativos à realidade 

socioeconómica das áreas por ela controladas, realizando inventários de bens e 

rendimentos, que lhes permitia dominar melhor a situação dos senhorios e prever os 

rendimentos de cada ano. Entre os séculos XVIII e XIX, são feitos diversos registos 

relativos a contribuições municipais, ao movimento das alfândegas de Lisboa e do 

Porto, a áreas demográficas, a transportes, movimentos bancários, entre outros (Ferreira, 

Tavares & Turkman, s/d.). Entre 31 de dezembro de 1863 e 1 de janeiro de 1864 

realizaram-se os primeiros censos no país (censos estes com princípios estatísticos 

credíveis), que se basearam em orientações do Congresso Internacional de Estatística 

realizado em Bruxelas, em 1853. Os censos seguintes deram-se em 1878 e em 1890. 

Entretanto, salvo algumas exceções, realizaram-se de dez em dez anos, tal como 

atualmente. 

No entanto, é apenas no século XX que se começa a realizar uma eficaz utilização 

dos dados recolhidos, com a criação do Instituto Nacional de Estatística, em 1935. É 

esta instituição que passa a realizar os censos a partir de 1970, concretizando também, 

nessa altura, o I Recenseamento Geral de Habitação. Nestes censos, foi adotada uma 

nova metodologia de execução, que incluía caraterísticas económicas definidas com 

maior rigor e consideradas como um elemento importante de observação (Ferreira, 

Tavares & Turkman, s/d.). 

 

No que diz respeito ao ensino da Estatística, importa salientar que esta, já no 

século XX, foi introduzida apenas num ensino mais avançado, uma vez que era 

essencial formar pessoas com conhecimentos de Estatística, dada a sua enorme 

aplicabilidade nos vários ramos científicos, na indústria e em atividades governamentais 

nessa época. No entanto, sentiu-se a necessidade de “(…) proporcionar à população em 

geral um sistema coerente de ideias estatísticas e de capacidades para usar essas ideias, 

com naturalidade, numa sociedade cada vez mais baseadas em dados e informação 

numérica” (Ferreira, Tavares & Turkman, s/d.: 36), pelo que a Estatística surgiu como 

tema curricular em Portugal na década de sessenta (Ponte & Fonseca, 2001), sendo 

introduzida no ensino secundário. Ao mesmo tempo, iniciou-se o processo de 

implementação do ensino da Estatística nas licenciaturas de Matemática. A primeira 

licenciatura no âmbito da Estatística foi criada em 1982, na Faculdade de Ciências de 
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Lisboa (Ferreira, Tavares & Turkman, s/d.). Só posteriormente, na década de noventa, a 

Estatística foi introduzida no currículo do Ensino Básico, sendo abordada apenas 

explicitamente nos 2.º e 3.º ciclos. 

No programa de Matemática do 1.º ciclo do ensino básico, de 1990, a Estatística 

não aparece referenciada como um tópico a abordar, apresentando apenas alguns 

conteúdos a serem trabalhados. Esta aparece apenas de forma elementar, sendo 

relacionada com a organização e apresentação de dados. A primeira referência é feita 

aquando da descrição dos objetivos gerais da matemática: “recolher dados simples e 

organizá-los de forma pessoal recorrendo a diferentes tipos de representação” 

(Ministério da Educação, 1990: 173). Outra referência à Estatística é apresentada, 

quando o Ministério da Educação (1990: 176) diz que  

 

Quando o aluno explora uma situação deverá traduzi-la na representação mais 

adequada para evitar ambiguidades ao referir-se a um objecto, a uma grandeza, a 

uma relação. A utilização de setas, diagramas, tabelas, esquemas e gráficos, por 

exemplo, contribuirão para: 

 comunicar e registar ideias de forma mais simples e clara; 

 ler e interpretar informação com maior facilidade. 

 

No mesmo Programa é feita referência ao desenvolvimento de atividades, tais 

como, a exploração de situações através de diagramas, a construção de utilização de 

tabelas e a construção e utilização de gráficos de barras. 

No Programa de Matemática do Ensino Básico (PMEB), datado de 2007, as 

Probabilidades e a Estatística encontram-se inseridas na unidade de Organização e 

Tratamento de Dados que está presente nos três ciclos do Ensino Básico, afigurando-se 

com uma importância acrescida em relação ao anterior. Pretende-se, com esta temática, 

que os alunos sejam capazes de ler e interpretar dados organizados em tabelas e gráficos 

e sejam também capazes de eles próprios recolherem, organizarem e representarem 

dados, sendo capazes de resolver os problemas do seu dia a dia (Ponte et al., 2007). Na 

educação pré-escolar, a Estatística também pode ser abordada pelo educador, para que 

as crianças façam aprendizagens simples, baseadas em situações do dia a dia, 

permitindo-lhes desenvolver a capacidade de recolha, organização, tratamento e análise 

de informação significativa (Castro & Rodrigues, 2008). É sobre este assunto – a 

Estatística no pré-escolar e no 1.º CEB – que debruçaremos seguidamente.  



   

144 
 

2. Orientações Curriculares para o Ensino da Estatística na Educação Pré-Escolar e no 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

O educador de infância e o professor de 1.º ciclo do ensino básico, ao basearem a 

sua prática nos normativos que regem a Educação Pré-Escolar e o Ensino do 1.º Ciclo – 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar e Programa de Matemática do 

Ensino Básico – devem assegurar que os tópicos referentes aos conteúdos estatísticos e 

probabilísticos sejam abordados. Relativamente ao Programa de Matemática, sempre 

que a ele nos referirmos, estaremos a mencionar o Programa de 2007, uma vez que, 

durante a prática pedagógica no 1.º CEB, era este documento que estava em vigor. 

A organização de dados deve ser trabalhada de forma simplificada na educação 

pré-escolar para que as crianças tenham oportunidade de desenvolver o seu pensamento 

lógico-matemático, através da aprendizagem de noções como classificar, seriar e 

ordenar (Ministério da Educação, 1997). Cabe ao educador estimular as crianças para a 

realização dessas aprendizagens, a partir da execução de tarefas por ele planeadas, tendo 

em conta as caraterísticas do grupo e as orientações emanadas pelo Ministério da 

Educação, ou seja, fundamentando a sua prática pedagógica na informação 

disponibilizada pelas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar. 

No 1.º CEB, os alunos devem ter oportunidade de aprender a organizar e a tratar 

dados, interpretando-os e analisando criticamente essa mesma informação. Nesta fase, o 

professor tem a responsabilidade de planear as tarefas a realizar, apoiando sempre a sua 

prática pedagógica no Programa de Matemática do Ensino Básico. No final deste ciclo, 

os alunos já deverão ser capazes de ler e interpretar, recolher, organizar e representar 

dados, tornando-se aptos a resolver problemas em contextos variados relacionados com 

o seu dia a dia (Ponte et al., 2007). 

Nesta secção do relatório, apresentaremos uma síntese das orientações 

curriculares que os educadores de infância e os professores de 1.º CEB deverão seguir 

para o ensino da Estatística nos contextos acima referidos. 

 

2.1. Contexto de Educação Pré-Escolar 

 

De acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997), 

as crianças constroem noções matemáticas a partir das vivências do dia a dia. Portanto, 

cabe ao educador, a partir dessas mesmas vivências, criar experiências que propiciem o 
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desenvolvimento do pensamento lógico-matemático, “(…) intencionalizando momentos 

de consolidação e sistematização de noções matemáticas” (Ministério da Educação, 

1997: 73). Na sala de atividades, o educador pode aproveitar inúmeras oportunidades 

para trabalhar Matemática, uma vez que esta está sempre presente nas brincadeiras das 

crianças e nas suas rotinas diárias. O educador deve promover o questionamento, 

incentivar a resolução de problemas e facultar tarefas de natureza investigativa que 

combinem experiências que utilizem a linguagem matemática. 

No âmbito da OTD, as OCEPE salientam a importância da criança encontrar 

princípios lógicos que lhes permitam classificar determinados dados, tais como, objetos 

ou acontecimentos, de acordo com uma ou várias caraterísticas, sabendo definir qual a 

propriedade que relaciona esses dados. A partir deste processo de classificação, a 

criança torna-se capaz de formar conjuntos, isto é, aprende a agrupar objetos de acordo 

com um determinado critério (como, por exemplo, a cor e a forma), sabendo quais as 

caraterísticas semelhantes e quais as diferenças que os distingue de outros conjuntos. 

Para além disso, a criança aprende a seriar e a ordenar, ou seja, torna-se capaz de 

reconhecer as propriedades que classificam de forma ordenada determinados objetos ou 

acontecimentos. A criança aprende, por exemplo, a distinção entre grosso e fino 

(diferentes espessuras), alto e baixo (diferentes alturas), rápido e lento (diferentes 

velocidades), etc. (Ministério da Educação, 1997). 

Segundo o mesmo documento, as atividades levadas a cabo no âmbito da 

organização do grupo (por exemplo, marcação de presenças e de faltas) ou atividades 

relacionadas com a organização da sala (por exemplo, arrumação do material) podem 

dar início à realização de tarefas que envolvam seriação, classificação, formulação de 

conjuntos e contagens (Ministério da Educação, 1997). 

Durante a educação pré-escolar importa, principalmente, que as tarefas elaboradas 

para as crianças envolvam problemas que levem as crianças a situações de 

aprendizagem, a partir do estímulo dado pelo educador para a procura de soluções, de 

forma a desenvolver o raciocínio e o espírito crítico (Ministério da Educação, 1997). 

Ainda de acordo com as OCEPE elaboradas pelo Ministério da Educação (1997), 

a OTD – e a matemática em geral – pode relacionar-se diretamente com a área do 

conhecimento do mundo. Isto, porque as aprendizagens a realizar poderão implicar a 

organização de dados sobre algum problema do dia a dia das crianças, o que levará à 

necessidade de usar formas de registo que permitam classificar e ordenar esses mesmos 

dados (recorrendo a gráficos, por exemplo). 
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A brochura “Sentido de Número e Organização de Dados” elaborada por Castro e 

Rodrigues (2008: 59) também explica que o educador “(…) deve aproveitar a 

curiosidade inata das crianças para estimular a colocarem questões”, e as que não 

obtiverem resposta imediata podem ser alvo de um trabalho de organização e tratamento 

de dados. Além disso, após a apresentação de diversas tarefas relacionadas com a 

organização de dados, os alunos devem ser estimulados a formularem questões para 

análise e interpretação de resultados (Castro & Rodrigues, 2008). 

O mesmo documento aprofunda noções sobre as tarefas a serem concretizadas 

pelo educador e pelo seu grupo, focando a recolha de dados, a classificação e a 

representação a partir de tabelas e de gráficos. 

Relativamente à recolha de dados, as mesmas autoras explicam que a 

representação dos dados recolhidos deve ser realizada, por exemplo, a partir do desenho 

pormenorizado de onde se retira a informação, até às representações mais simples ou a 

quadrados de cartão nos quais as crianças podem colar imagens de cada situação. O 

educador também poderá preparar uma lista para recolha de dados, facilitando a sua 

recolha quando o grupo de crianças é maior (Castro & Rodrigues, 2008). 

Castro e Rodrigues (2008) referem que após a recolha e registo, deve-se proceder 

à organização dos dados, através da formação de conjuntos de acordo com as 

propriedades (ou atributos) a analisar, o que nos remete para a classificação. Durante o 

processo de classificação, é importante que o educador dê tempo para a criança pensar 

em como poderá classificar os dados recolhidos, tendo em conta a questão inicialmente 

colocada. Além disso, o educador deve estimular as crianças para o estabelecimento de 

diferentes critérios para agrupar e separar os dados, o que as ajudará a compreender a 

variedade de possibilidades (Castro & Rodrigues, 2008). Nesta fase de classificação, 

pode recorrer à utilização dos diagramas de Venn e/ou de Carroll, dado que estes 

facilitam a organização de dados de uma forma simples. 

Quanto à representação por tabelas, Castro e Rodrigues (2008) enunciam que é 

importante que as crianças construam as tabelas e compreendam as suas vantagens, uma 

vez que é habitual já utilizarem-nas no dia a dia da sala de atividades (por exemplo, 

através do recurso ao mapa de presenças, etc.) e não saberem qual é a sua 

funcionalidade (para que servem e como se leem). O educador poderá ajudar na sua 

construção, elaborando tabelas de dupla entrada, com um reduzido número de linhas e 

de colunas, para que sejam de fácil compreensão. Se este achar que as crianças já são 

capazes de trabalhar com dados mais complexos e abstratos, poderá aplicar tarefas que 
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incluam a elaboração e/ou preenchimento de tabelas de frequências (Castro & 

Rodrigues, 2008). 

Por fim, as crianças poderão representar dados através de gráficos, tendo o 

educador a função de os adaptar ao nível etário, já que o grau de abstração é mais 

elevado e as crianças mais pequenas podem ter dificuldades em percebê-los. Nesta fase 

de idade pré-escolar, os gráficos que melhor as crianças compreendem são os 

pictogramas. Todavia, outros também podem ser abordados (como, por exemplo, 

gráficos de barras e/ou gráficos circulares) (Castro & Rodrigues, 2008). 

 

2.2. Contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

No Programa de Matemática do Ensino Básico de 2007 (Ponte et al., 2007), o 

tema Organização e Tratamento de Dados é bastante valorizado desde o 1.º ciclo. Neste 

documento, é-nos possível encontrar informação que nos remete para essa importância 

acrescida, quando Ponte et al. (2007: 7) dizem que 

 

O tema Organização e tratamento de dados merece destaque neste programa e é 

explicitamente referido nos três ciclos (…). O presente programa vai mais longe que 

o anterior na complexidade dos conjuntos de dados a analisar, nas medidas de 

tendência central e de dispersão a usar, nas formas de representação de dados a 

aprender e no trabalho de planeamento, concretização e análise de resultados de 

estudos estatísticos. 

 

Para além disso, o Programa, nos objetivos gerais do ensino da Matemática, 

explicita que “os alunos devem conhecer e compreender os diferentes tipos de 

representações, [e devem] ser capazes de as utilizar em diferentes situações e de 

seleccionar a representação mais adequada à situação”, tornando-se capazes de “ler e 

interpretar representações simbólicas, pictóricas, tabelas e gráficos, e apresentar 

adequadamente informação em qualquer destas formas de representação” (Ponte et al., 

2007: 5). 

No mesmo documento, na secção específica relativa à OTD no 1.º ciclo, também 

é disponibilizada a seguinte informação: 

 

No seu dia-a-dia, os alunos lidam com vários tipos e fontes de informação (…) 

apresentada na forma de tabelas, gráficos ou através de linguagem corrente usando 

termos estatísticos. Para que a informação possa ser compreendida é cada vez mais 

necessário que os alunos comecem desde cedo a lidar com esses termos e 

representações e a desenvolver progressivamente a capacidade não só de interpretar, 

como de selecionar e criticar a informação que recebem (Ponte et al., 2007: 26). 
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No trecho citado facilmente se depreende como e quão importante é iniciar a OTD 

desde o primeiro ano de escolaridade, sendo essa mesma ideia reforçada por Ponte et al. 

(2007: 26) quando também explicam que “nos quatro primeiros anos de escolaridade os 

alunos devem ter oportunidade de realizar experiências que envolvam organização e 

tratamento de dados”. 

O propósito principal do ensino, de acordo com o PMEB de 2007, é, portanto, 

permitir que os alunos tenham capacidade de leitura e interpretação de dados 

organizados na forma de tabelas e gráficos e capacidade de os recolher, organizar e 

representar com o objetivo de resolver problemas em diversos contextos relacionados 

com a sua vida quotidiana (Ponte et al., 2007). Neste sentido, “a aprendizagem deste 

tema deve ser alicerçada em atividades ligadas a situações do dia-a-dia” (Ponte et al., 

2007: 26) e alunos devem ser capazes de ler e interpretar tabelas e gráficos simples e 

formular questões sobre um dado assunto. Também devem saber identificar os dados a 

recolher, organizá-los, representá-los e interpretá-los com o intuito de dar resposta às 

questões formuladas (Ponte et al., 2007). Para além disso, o documento sugere que a 

realização de tarefas seja baseada em aspetos relacionados com a realidade dos alunos e 

com conteúdos de Estudo do Meio, explicitando que “a abordagem de vários conceitos 

deste tema pode ser feita a partir de investigações tendo por base características dos 

alunos da turma, por exemplo: cor dos olhos, gostos (de jogos, alimentos, livros, 

filmes), número de irmãos, altura, peso” e pode aplicar-se aos conteúdos de “(…) 

Estudo do Meio” (Ponte et al., 2007: 26). 

As Probabilidades também constituem um tópico de trabalho na OTD no 1.º ciclo, 

uma vez que Ponte et al. (2007) enunciam que os alunos, no seu dia a dia, lidam com 

situações aleatórias e, por esse motivo, torna-se fundamental que contactem com 

experiências que envolvam este tipo de situações. Nestas tarefas, a ligação com 

situações da realidade desempenha um papel essencial, reconhecido pelo Programa de 

Matemática quando diz que “(…) devem ser exploradas (…) situações (…) relacionadas 

com o dia-a-dia, que ajudem os alunos a compreender que existem acontecimentos 

certos, possíveis, impossíveis, prováveis e improváveis” (Ponte et al., 2007: 27). Deste 

modo, para o Ponte et al. (2007), o trabalho em situações contextualizadas com a 

realidade é fundamental para o desenvolvimento dos conceitos e das ideias matemáticas 

por parte dos alunos, bem como para o desenvolvimento da sua capacidade de usar a 

Matemática na resolução de problemas dos mais diversos domínios. 
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No contexto de 1.º CEB, procura-se, portanto, desenvolver a leitura e a 

interpretação da informação que é apresentada em tabelas de frequência, gráficos de 

pontos e pictogramas, sendo também necessária a aprendizagem da sua construção. 

Pretende-se ainda que os alunos sejam capazes de realizar classificações, utilizando os 

diagramas de Venn e/ou de Carroll (conteúdos abordados nos 1.º e 2.º anos). Nos 3.º e 

4.º anos dá-se o seguimento dos conteúdos, inserindo a construção e interpretação de 

gráficos de barras ou de outras representações gráficas, tais como, diagramas de caule e 

folhas e gráficos circulares. Para além disso, os alunos aprendem a identificar a moda e 

contactam com a exploração de situações aleatórias, tal como já referimos 

anteriormente. 

No PMEB, os conteúdos abordados no âmbito da OTD no 1.º CEB expõem-se em 

tabelas, separados por etapas – 1.º e 2.º anos; 3.º e 4.º anos. De seguida, apresentar-se-á 

uma síntese desses mesmos tópicos a abordar em cada uma das etapas. Esta tabela 

baseia-se no que é exposto no documento acima referido. 

 

Organização e Tratamento de Dados 

(1.º e 2.º anos) 

Organização e Tratamento de Dados 

(3.º e 4.º anos) 

Representação e interpretação de dados: 

 

 Leitura e interpretação de informação 

apresentada em tabelas e gráficos; 

 Classificação de dados utilizando 

diagramas de Venn e de Carroll; 

 Tabelas de frequências absolutas, 

gráficos de pontos e pictogramas. 

Representação e interpretação de dados e 

situações aleatórias: 

 

 Leitura e interpretação de informação 

apresentada em tabelas e gráficos; 

 Gráficos de barras; 

 Moda; 

 Situações aleatórias. 

Quadro 3 – Síntese dos tópicos de OTD no 1.º CEB apresentados no PMEB de 2007 

 

Este Programa de Matemática do Ensino Básico também define os objetivos 

específicos a atingir pelos alunos em cada uma das etapas. Por isso mesmo, de seguida, 

apresentaremos uma outra tabela com a informação disponibilizada no PMEB, para que 

se possa constatar quais os objetivos específicos a atingir aquando da lecionação dos 

conteúdos. 
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1.º e 2.º anos  

Tópicos Objetivos específicos 

Representação e interpretação de dados: 

 

 Leitura e interpretação de informação 

apresentada em tabelas e gráficos; 

 Classificação de dados utilizando 

diagramas de Venn e de Carroll; 

 Tabelas de frequências absolutas, 

gráficos de pontos e pictogramas. 

 

 

 Ler, explorar e interpretar informação 

(apresentada em listas, tabelas de 

frequências, gráficos de pontos e 

pictogramas) respondendo a questões e 

formulando novas questões; 

 Classificar dados utilizando diagramas 

de Venn e de Carroll; 

 Formular questões e recolher dados 

registando-os através de esquemas de 

contagem gráfica (tally charts) e de 

gráficos de pontos; 

 Organizar os dados em tabelas de 

frequências absolutas e representá-los 

através de pictogramas. 

3.º e 4.º anos 

Tópicos Objetivos específicos 

Representação e interpretação de dados e 

situações aleatórias: 

 

 Leitura e interpretação de informação 

apresentada em tabelas e gráficos; 

 Gráficos de barras; 

 Moda; 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Ler, explorar, interpretar e descrever 

tabelas e gráficos, e, responder e formular 

questões relacionadas com a informação 

apresentada; 

 Formular questões, recolher e organizar 

dados qualitativos e quantitativos 

(discretos) utilizando tabelas de 

frequências, e, tirar conclusões; 

 Construir e interpretar gráficos de 
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Quadro 4 – Tópicos e objetivos específicos para o ensino da OTD no 1.º CEB, retirados do PMEB de 2007 

 

O objetivo deste Programa é promover o desenvolvimento da literacia estatística 

de todos os alunos desde muito cedo (Martins & Ponte, 2010; Ponte & Sousa, 2010), 

para que se tornem cidadãos capazes de tomar decisões relativamente à informação com 

as quais vão contactando na sua vida quotidiana. Martins e Ponte (2010: 12) referem 

mesmo que 

 

(…) não se pretende que os alunos, quando acabam o ensino básico, sejam capazes 

de realizar estudos estatísticos sofisticados, mas sim que compreendam e saibam 

utilizar a linguagem básica e as ideias fundamentais da Estatística, desde a 

formulação de questões a investigar à interpretação dos resultados. 

 

De acordo com os dados acima apresentados, deseja-se, portanto, que os alunos 

tenham um conhecimento e um raciocínio estatístico para que sejam capazes de resolver 

com segurança os problemas que lhes digam respeito ou que, por exemplo, vão sendo 

apresentados pelos meios de comunicação social. Com este intuito, o professor deve 

“(…) promover a capacidade dos alunos compreenderem e usarem conceitos e 

representações estatísticas na resolução de questões diversas” e deve fomentar “(…) a 

compreensão do que é uma investigação estatística, nas suas etapas fundamentais de 

formulação de questões, recolha, análise e interpretação dos dados e habilitá-los para 

realizar estudos deste tipo” (Martins & Ponte, 2010: 12). 

 

Em suma, o ensino da OTD na educação pré-escolar e no 1.º ciclo tem como 

objetivos ajudar as crianças/alunos a interpretarem a informação (apresentada em 

tabelas e gráficos) com a qual se vão deparando no dia a dia, nas mais diversas 

 

 

 

 

 

 Situações aleatórias. 

barras; 

 Identificar a moda num conjunto de 

dados e usá-la quando oportuno para 

interpretar ou comparar informação; 

 

 Explorar situações aleatórias que 

envolvam o conceito de acaso e utilizar o 

vocabulário próprio para as descrever 

(certo, possível, impossível, provável e 

improvável). 
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situações. Com essa capacidade de interpretação, as crianças/alunos poderão ser capazes 

de resolver problemas e de tomar decisões informadas. Assim sendo, essas 

crianças/alunos, futuramente, tornar-se-ão cidadãos informados, consumidores 

inteligentes e profissionais competentes (Martins & Ponte, 2010). 

 

3. Tarefas Matemáticas 

 

3.1. Conceito e Objetivos das Tarefas Matemáticas 

 

Na sociedade atual, com a quantidade de informação disponível e ao alcance de 

todos, torna-se fundamental que tanto adultos como crianças estejam aptos a analisar e a 

criticar dados estatísticos, utilizando o raciocínio e a comunicação. Assim sendo, é 

necessário que se desenvolva nos alunos a capacidade crítica e a autonomia, tornando-

os capazes de ter melhores condições para compreender os dados, elaborar reflexões, 

proferir opiniões e tomar decisões (Fernandes, Carvalho & Ribeiro, 2007). 

De acordo com Ponte e Serrazina (2009), em Portugal, as aulas de Matemática 

tendem a seguir um padrão rotineiro, em que o professor explica os novos conceitos e 

procedimentos a executar, exemplifica alguns casos, coloca algumas questões aos 

alunos e, por fim, propõe a realização de exercícios aplicando os conhecimentos 

abordados. Este método de ensino não permite que os alunos tenham uma construção 

ativa do seu próprio conhecimento. Portanto, para que esse objetivo se atinja, devem 

colocar-se em prática outras estratégias de gestão da aula, sendo o professor responsável 

por tomar decisões apropriadas quanto às tarefas a realizar ao longo da aula. Ponte e 

Serrazina (2009) explicam que para que estas se tornem mais desafiantes, o professor 

deve começar a aula, não pela apresentação dos novos conteúdos, mas pelo trabalho 

realizado pelos alunos que, quando relacionados com os conhecimentos prévios destes, 

pode levá-los a desenvolver os novos conceitos. Os mesmos autores aconselham que, 

numa primeira fase, se assegure o envolvimento dos alunos no trabalho e que se tenha 

certeza de que estes interpretam corretamente a tarefa. Seguidamente, importa que os 

alunos desenvolvam o seu trabalho, recorrendo à divisão da turma em pequenos grupos. 

Nesta fase os alunos têm que interpretar a informação, formular estratégias e apresentar 

soluções. Por fim, torna-se essencial que os alunos façam a apresentação do trabalho 

desenvolvido, num ambiente de discussão e argumentação, sendo realizada por todos os 

atores educativos uma síntese das principais ideias a reter. É com estes métodos de 
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trabalho que os alunos adquirem o conhecimento a partir da sua experiência, sem ser 

necessária a exposição dos conteúdos pelo professor. Durante o decorrer desta dinâmica 

de trabalho, o professor assume um papel fundamental na gestão das intervenções dos 

alunos e na forma como coloca a informação principal em primeiro plano (Ponte & 

Serrazina, 2009). 

O National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2007), quando se refere 

ao ambiente de aprendizagem na sala de aula, explica que o professor é o principal 

responsável pela criação de um ambiente intelectual na sala, devendo estabelecer 

situações de aprendizagem de Matemática que conduzam os alunos no sentido de 

questionar, resolver problemas, discutir as suas ideias e arranjar estratégias e soluções. 

O NCTM (2007) acrescenta ainda que se espera que os alunos justifiquem os seus 

raciocínios, formulem conjeturas, experimentem várias abordagens para a resolução de 

problemas, construam argumentos matemáticos e contra-argumentem, sendo, desta 

forma, fundamental que a criação do ambiente da sala alimente diversos tipos de 

atividades. Neste sentido, percebe-se que a utilização de diferentes tarefas será uma 

mais-valia para a criação do bom ambiente na aula de Matemática. 

A obra “Princípios e Normas para a Matemática Escolar” do NCTM (2007) 

também expõe algumas ideias essenciais, no que concerne às tarefas, que consideramos 

fundamental mencionar, sendo elas: 

 as tarefas matemáticas significativas devem ser utilizadas para introduzir 

conceitos importantes e para envolver e desafiar intelectualmente os alunos; 

 uma boa seleção de tarefas matemáticas pode despertar a curiosidade dos 

alunos e envolvê-los na Matemática; 

 as tarefas escolhidas deverão estar relacionadas com experiências da realidade 

dos alunos ou poderão surgir em contextos relacionados apenas com a 

Matemática. 

Ponte, Boavida, Graça & Abrantes (1997) referem que as orientações curriculares 

para o ensino da Matemática apontam a importância de proporcionar o desenvolvimento 

das capacidades dos alunos para a resolução de problemas, para o raciocínio, para a 

comunicação, para o pensamento crítico e, ainda, para o desenvolvimento de atitudes e 

valores, tais como, o gosto pela Matemática, a cooperação e a autonomia. Neste sentido, 

torna-se fundamental proporcionar nas aulas de Matemática um ambiente de 

aprendizagem estimulante, que pode ser criado através de experiências diversificadas 

baseadas em tarefas matemáticas. A participação e o empenho dos alunos no processo 
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de ensino e aprendizagem podem elevar-se através da integração de estratégias 

motivadoras, sendo a aplicação de diferentes tarefas apontada como uma dessas mesmas 

estratégias. 

Também Ribeiro (2005: 50) refere que Batanero (2000) e Carvalho (2001) nos 

indicam “(…) que os conteúdos a lecionar devem possibilitar o desenvolvimento da 

autonomia, da capacidade de comunicação e do rigor na análise das situações 

problemáticas”, não colocando o professor no centro do ensino. A mesma autora, 

baseando-se em Gnanadesikan et al. (1997) e em Keeler e Steinhorst (1995), explica 

que os alunos devem participar ativamente na aula, ocupando-se de atividades em que 

têm que pensar e processar informação, dado que dessa forma retêm mais 

conhecimentos, ao contrário do que acontece numa aula em que o aluno apenas escuta o 

que o professor diz. 

No relatório designado “Diagnóstico e Recomendações para o Ensino e 

Aprendizagem da Matemática”, elaborado pelo grupo Matemática 2001 da Associação 

de Professores de Matemática (1998: 78), aconselha-se que prática pedagógica levada a 

cabo pelo professor deva incluir situações de trabalho diversas, “(…) valorizando 

tarefas que promovam o desenvolvimento do pensamento matemático dos alunos e que 

diversifiquem as formas de interacção em aula, criando oportunidades de discussão 

entre os alunos, de trabalho de grupo e de trabalho de projecto”. 

Landeiro, Monteiro, Castro e Rabaça (2007: 3) mencionam no “Programa de 

Formação Contínua em Matemática para Professores dos 1.º e 2.º Ciclos: Tarefas para o 

Ensino da Estatística e Probabilidades” que é importante que as crianças, desde o 1.º 

ciclo, “(…) desenvolvam a capacidade de interpretar o mundo que as rodeia de forma 

quantitativa (…) [levando] a cabo projectos que os levem a recolher dados, interpretá-

los e representá-los de forma apropriada, através de gráficos e tabelas”. 

O Programa de Matemática do Ensino Básico de 2007, ao apresentar algumas 

observações sobre a gestão curricular do ensino da Matemática, refere que o professor, 

quando elabora a planificação das atividades, deve ter, “(…) implícita ou 

explicitamente, uma estratégia de ensino” (Ponte et al., 2007: 11). Essa estratégia 

implica que o professor tome diversas decisões, tais como: o que irá realizar na aula; o 

que pretende que o aluno faça na aula; e, por fim, a previsão do tempo a despender para 

a atividade. A partir da tomada de decisões, o professor deve, portanto, elaborar uma 

planificação detalhada das atividades a realizar que inclui a previsão de “(…) vários 

momentos de trabalho e a utilização de diferentes tipos de tarefas” (Ponte et al., 2007: 
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11) que ajudarão a criar oportunidades para os alunos se envolverem numa experiência 

de aprendizagem. No mesmo documento, nas orientações metodológicas gerais, as 

tarefas também estão mencionadas quando Ponte et al. (2007) esclarecem que a 

aprendizagem da Matemática acontece a partir do trabalho que o aluno realiza, sendo 

esse trabalho estruturado pelas tarefas que o professor propõe. Essas orientações 

pressupõem que o professor proporcione atividades diversificadas, nas quais não devem 

faltar a resolução de problemas, atividades de investigação, o desenvolvimento de 

projetos, jogos e ainda exercícios que possibilitem uma prática compreensiva de 

procedimentos. Contudo, Oliveira, Segurado e Ponte (1998) informam que as tarefas 

por si só não alteram a aprendizagem. As questões que o professor coloca e as 

interações que promove – encorajando os alunos a discutir e a explicar a Matemática –, 

favorecem o desenvolvimento da capacidade de argumentar e de comunicar 

matematicamente, sendo, por isso, fundamental o seu papel como mediador das 

aprendizagens. Este deve iniciar e dirigir o discurso, envolver cada um dos alunos e 

cativá-los para manterem o interesse pelo assunto. Também deve colocar questões 

esclarecedoras ou estimulantes, não aceitando apenas respostas corretas ou ideias 

válidas (Oliveira, Segurado e Ponte, 1998). 

Segundo Ponte, Boavida, Graça e Abrantes (1997), a natureza das tarefas 

propostas pelo professor e das atividades executadas pelos alunos constitui um fator 

decisivo na dinâmica da aula, condicionando em grande medida o processo de ensino e 

aprendizagem. De acordo com Ponte (2005), realiza-se uma certa tarefa quando se está 

envolvido numa determinada atividade. Neste sentido, uma tarefa é o objetivo de uma 

atividade. Embora estes conceitos – atividade e tarefa – sejam distintos, muitas vezes 

são confundidos entre si. 

A aprendizagem da Matemática é o produto de uma atividade. A atividade pode 

ser física ou mental e diz respeito ao aluno (Ponte, Boavida, Graça & Abrantes, 1997). 

É aquilo em que o aluno se envolve em determinado contexto, desde o que faz até à 

maneira como se envolve nas situações de aula (Ponte, 2005). 

A tarefa é o objetivo de cada uma das ações (Ponte, 2005) e “(…) é basicamente 

exterior ao aluno” (Ponte, Boavida, Graça & Abrantes, 1997: 73). Segundo Ponte, 

Boavida, Graça e Abrantes (1997: 74) “uma tarefa envolve sempre uma dada situação 

de aprendizagem e aponta para um certo conteúdo matemático”. A situação de 

aprendizagem reporta-se para o domínio da Matemática ou para alguma situação do 
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quotidiano do aluno. Já o conteúdo matemático refere-se aos aspetos matemáticos 

envolvidos no currículo, tais como, conceitos, ideias e processos. 

Ponte (2005) considera que as tarefas determinam em grande medida as 

oportunidades de aprendizagem oferecidas aos alunos, pois, através da sua formulação, 

o professor materializa em conhecimento os conteúdos que pretende lecionar. Assim 

sendo, as tarefas estão intimamente ligadas ao processo de construção do conhecimento. 

Segundo Ponte, Boavida, Graça e Abrantes (1997: 73) as tarefas matemáticas nas 

quais os alunos se envolvem “(…) proporcionam o ponto de partida para o 

desenvolvimento da sua actividade matemática”. Segundo os mesmos autores, as tarefas 

devem despertar a curiosidade e o entusiasmo do aluno, apelando aos seus 

conhecimentos prévios e às suas intuições. 

As tarefas assumem, portanto, um papel importante na sala de aula, uma vez que, 

quando bem construídas, podem suscitar a atividade do aluno (Ponte, 2005). Ponte 

(2005) acrescenta ainda que um único tipo de tarefa dificilmente atingirá todos os 

objetivos curriculares valorizados pelo professor. Deste modo, o professor deve variar o 

tipo de tarefas, escolhendo-as em função dos acontecimentos e da resposta que vai 

obtendo dos alunos. 

A realização de uma tarefa pode surgir de diversas formas: pode ser formulada 

pelo professor e proposta ao aluno; pode partir da iniciativa do próprio aluno; ou pode 

resultar de uma negociação entre o aluno e o professor. Pode ainda ser enunciada 

explicitamente no início de um qualquer trabalho ou pode ir sendo construída à medida 

que o trabalho decorre, sendo apresentada de forma implícita (Ponte, 2004; Ponte, 

2005). 

Segundo Correia (s/d.: 17), hoje em dia temos à nossa disposição um leque 

variado de tarefas matemáticas de natureza diversa e com múltiplos papéis no processo 

de ensino e aprendizagem, sendo exemplos: “exercícios, problemas, formulação de 

problemas, investigações, construções, projectos, relatórios, ensaios escritos, 

monografias, produções orais e representações visuais”. Porém, também refere que a 

diversidade de tarefas a propor deve ser “(…) doseada, contextualizada e adequada aos 

objectivos que se pretende perseguir” (Correia, s/d.: 17). De acordo com a distribuição, 

a autora apresenta uma matriz de critérios que serve para ajudar na seleção de tarefas 

matemáticas. Assim sendo, em primeiro lugar, considera que a tarefa deve ser 

compatível com o currículo de Matemática, adequando-se aos conteúdos e objetivos do 

ensino. Além disso, deve ser alinhada com o contexto da sala de aula, o que pressupõe 
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que se tenha em conta o tempo disponível para trabalhar, os alunos a quem se destina e 

o momento adequado da aula. Por outro lado, a tarefa deve permitir que o aluno utilize o 

raciocínio, tanto indutivo como proporcional, espacial, dedutivo e análise de situações e 

de modelos. Deve também incluir a possibilidade de expressão de ideias matemáticas 

por parte do aluno, através da escrita e da oralidade, da leitura e da escuta, sempre com 

o recurso a vocabulário e simbologia específicos da Matemática. Por outro lado, uma 

boa tarefa também deve proporcionar uma diversificação de posturas do aluno perante 

procedimentos a realizar e deve permitir o estabelecimento de conexões entre conceitos, 

entre conceitos e procedimentos, entre áreas distintas da Matemática, entre a 

Matemática e outras áreas, entre a Matemática escolar e a Matemática do quotidiano. A 

tarefa também deve apelar para o enriquecimento do aluno, permitindo-o atingir uma 

sensibilidade estética. Por fim, uma tarefa bem selecionada deve integrar aptidões e 

motivações dos alunos que lhes suscitem imaginação, criatividade, um pensamento 

crítico, um pensamento visual e intuição (Correia, s/d.). 

Ponte et al. (2007: 11) explicam que o recurso às tarefas no seu conjunto deve 

permitir que os alunos façam um 

 

(…) percurso de aprendizagem coerente que permita (…) a construção dos conceitos 

fundamentais em jogo, a compreensão dos procedimentos matemáticos em causa, o 

domínio da linguagem matemática e das representações relevantes, bem como o 

estabelecimento de conexões dentro da Matemática e entre a disciplina e outros 

domínios. 

 

O Programa de Matemática para o Ensino Básico (Ponte et al., 2007) prevê, 

portanto, que o aluno deva ter oportunidade de viver diversos tipos de experiências 

matemáticas, entre as quais, resolver exercícios e problemas e realizar atividades de 

exploração e investigação. Além da seleção de tarefas diversificadas, o professor 

também deve ter em conta o tempo de realização, o contexto da tarefa e os materiais a 

usar. 

 

3.2. Tipos de Tarefas Matemáticas 

 

São muitas e diversificadas as tarefas matemáticas que o docente tem ao seu 

alcance. Quando este escolhe uma tarefa, deve analisar as suas potencialidades no 

desenvolvimento das capacidades dos seus alunos, tais como, a resolução de problemas, 

o raciocínio matemático, a comunicação, o estabelecimento de conexões e o 
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desenvolvimento de conceitos ou de procedimentos. Deve ainda ter em conta se opta 

por propostas mais ou menos problemáticas, mais abertas ou mais fechadas, de 

investigação, de exploração ou de treino, rotineiras ou não, bem como a oportunidade 

do trabalho de projeto. 

A natureza das tarefas varia consoante os contextos de aprendizagem, podendo 

ser: mais ou menos desafiantes, abertas ou fechadas, contextualizadas com a realidade 

ou formuladas a partir de Matemática pura, de curta, média ou longa duração. Neste 

sentido, segundo a categorização de Ponte (2005), as tarefas podem organizar-se tendo 

em conta o grau de abertura, o grau de desafio, a relação com a realidade e a duração da 

realização.  

O grau de desafio está relacionado com a perceção da dificuldade da tarefa e varia 

entre “reduzido” e “elevado”. Se o aluno conhecer o processo de resolução da tarefa, 

pode-se considerá-la de grau reduzido. Caso o aluno não conheça imediatamente o 

processo de resolução da tarefa, estamos perante uma tarefa de grau de desafio elevado. 

Esta dimensão é há muito tempo utilizada para graduar as questões que se propõem aos 

alunos, tanto em sala de aula como em momentos de avaliação (Ponte, 2005). 

O grau de estrutura diz respeito ao nível de abertura da tarefa, variando entre os 

polos “aberto” e “fechado”. Uma tarefa fechada é aquela em que claramente é dito o que 

é dado e o que é pedido. Uma tarefa aberta é aquela que não define claramente o que é 

dado e/ou o que é pedido (Ponte, 2005). 

Ponte (2005) apresenta-nos um cruzamento destas duas dimensões – grau de 

desafio e grau de estrutura – as quais nos permitem definir quatro tipos de tarefas: 

 Exercícios (1.º quadrante); 

 Problemas (2.º quadrante); 

 Explorações (3.º quadrante); 

 Investigações (4.º quadrante). 

De seguida, apresentar-se-á a visualização desse cruzamento num referencial 

sugerido por Ponte. Esta categorização tem recolhido bastante consenso, sendo 

considerada mesmo a nível de orientações curriculares oficiais (Pires, 2011). 
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Figura 3 – Relação entre diversos tipos de tarefas, consoante o grau de desafio e o grau de estrutura (adaptado de Ponte, 2005) 

 

Como podemos constatar, os problemas e os exercícios são tarefas fechadas. No 

entanto, um problema deve ter um certo grau de desafio (2.º quadrante), enquanto um 

exercício constitui um desafio reduzido (1.º quadrante). As investigações e as 

explorações são tarefas mais abertas. Todavia, as explorações são menos desafiantes (3.º 

quadrante), podendo os alunos começar a trabalhar sem grande planeamento. Já as 

investigações constituem um desafio mais elevado (4.º quadrante), promovendo um 

grande envolvimento dos alunos (Ponte, 2005). 

Segundo Ponte (2005), estas tarefas de natureza mais fechada (exercícios e 

problemas) são importantes para desenvolver o raciocínio matemático nos alunos, que é 

uma das capacidades transversais que a Matemática deve promover. As tarefas de 

natureza mais aberta (explorações e investigações) são fundamentais para a promoção 

de capacidades nos alunos, tais como, a autonomia, a capacidade de refletir para 

alcançar uma estratégia de resolução, a capacidade de lidar com situações mais 

complexas, etc. As tarefas de desafio reduzido (exercícios e explorações) possibilitam o 

desenvolvimento da autoconfiança dos alunos, dado permitirem que todos tenham um 

elevado grau de sucesso na sua resolução. Por fim, as tarefas de natureza mais 

desafiante (problemas e investigações) permitem que os alunos tenham uma efetiva 

experiência matemática, aparecendo como expressão do trabalho de natureza não 

rotineira, referindo-se a processos matemáticos complexos, tal como nos indica Pires 

(2011). 

Relativamente ao contexto, a tarefa pode “(…) remeter para um campo da vida 

quotidiana em que o aluno tem maior ou menor experiência pessoal, ou remeter para o 

Desafio reduzido 
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Realidade Semirrealidade Matemática pura 

universo matemático” (Ponte & Quaresma, 2012: 196). Ponte e Quaresma (2012) 

consideram que no ensino e aprendizagem da Matemática, o trabalho pode desenvolver-

se utilizando apenas a linguagem da Matemática, os seus conceitos e representações, 

sem qualquer referência à realidade ou, pelo contrário, pode-se recorrer a situações 

extramatemáticas como ponto de partida para as tarefas a realizar. Os autores 

acrescentam que, entre as situações de Matemática pura e de Matemática 

contextualizada com a realidade, existe uma grande variedade de situações intermédias, 

sendo que nuns momentos é mais valorizado o trabalho num dos universos e noutras 

vezes no outro. Ponte (2005), baseando-se em Skovsmose (2000), refere-se a este 

terceiro contexto, designando-o de semirrealidade. Este contexto de semirrealidade 

carateriza-se por apresentar situações reais, que quase não são tidas em conta na 

realização da tarefa, tratando-se, portanto, de situações com um contexto mais abstrato 

para o aluno. Para além disso, as questões que incluem uma semirrealidade podem não 

existir na vida diária, mas ser construída apenas para fins educativos, sendo construídas 

situações artificiais inventadas apenas para levar o aluno a praticar certos 

conhecimentos, não tendo em conta uma situação da realidade diária do aluno (Ponte & 

Quaresma, 2012).  

Tanto os exercícios como os problemas, as investigações e as explorações podem 

ser formulados tendo em conta contextos reais, semirreais ou puramente matemáticos 

(Ponte, 2005). 

 

 

 

 
Figura 4 – Tipos de tarefas, quanto ao contexto, segundo a classificação de Ponte (2005) 

 

Boavida, Paiva, Cebola, Vale e Pimentel (2008: 38) consideram que “ligar a 

Matemática à vida real permite realçar a sua importância no desenvolvimento da 

sociedade actual, quer do ponto de vista científico, quer social”. No nosso ponto de 

vista, associar a Matemática à realidade das crianças, principalmente nas faixas etárias 

mais baixas, permite-lhes compreender melhor os conteúdos, dado que estes terão maior 

sentido na sua vida. Além disso, esta associação à realidade fará com que as crianças 

percebam o quão importante é desenvolver um pensamento lógico-matemático, para 

que, ao longo da sua vida, possam dar resposta aos problemas com as quais se irão 
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Curta Média Longa 

Problemas 

Tarefas de Exploração 

Tarefas de Investigação 

Projetos Exercícios 

confrontando, tomando decisões de natureza matemática adequadas. Por isso, as tarefas 

nas quais nos iremos debruçar no capítulo seguinte focarão temas do interesse dos 

alunos, ligados ao seu quotidiano. Esta estratégia também foi utilizada na prática 

pedagógica, quer em contexto de educação pré-escolar, quer no 1.º ciclo. Na educação 

pré-escolar, a Matemática foi sempre abordada a partir de problemas relativos às 

vivências das crianças e aos conteúdos da área do mundo, relacionados, por exemplo, 

com contagem do grupo e com a seriação, classificação e formulação de conjuntos a 

partir dos elementos do grupo ou de materiais de trabalho. No 1.º CEB, sempre que 

planificámos os conteúdos matemáticos, tivemos o cuidado de relacioná-los com as 

restantes áreas disciplinares. Isto é, a Matemática não se abordava isoladamente, mas 

sim, a partir dos conteúdos lecionados na área do Estudo do Meio e/ou na área de 

Português. Em ambos os contextos, estas tarefas permitiam que as crianças procurassem 

soluções, questionando-se e tomando decisões que implicavam o desenvolvimento do 

raciocínio e de um espírito crítico. 

Quanto à duração da tarefa, Ponte (2005: 9) explica que a tarefa “(….) pode 

requerer poucos minutos ou demorar dias, semanas ou meses”. Assim sendo, a tarefa 

pode ser de curta, média ou de longa duração. Uma tarefa de longa duração pode ser 

considerada um projeto e tem a vantagem de ser mais rica, dado permitir aprendizagens 

mais profundas e interessantes. No entanto, tem um elevado risco de os alunos 

dispersarem, podendo perder tempo com coisas desnecessárias ou mesmo desmotivarem 

(Ponte, 2005). Uma tarefa de curta duração é, por exemplo, um exercício, uma vez que 

o aluno rapidamente é capaz de aplicar um processo para a sua resolução. Já os 

problemas, as explorações e as investigações são tarefas de média duração. 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Tipos de tarefas, quanto à duração, segundo a classificação de Ponte (2005) 

 

 Exercícios 

Os exercícios são um tipo de tarefa em que a informação é apresentada de uma 

forma clara, sendo que o que se dá e o que é pedido se encontra perfeitamente indicado, 
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sem quaisquer ambiguidades (Ponte, 2004; Ponte, 2003a). Assim sendo, na sua 

resolução, o aluno apenas aplica diretamente os conhecimentos e procedimentos que 

conhece – aplica o método ou algoritmo já conhecido –, tratando-se de um processo de 

resposta rápida. Os exercícios servem, portanto, para colocar em prática os 

conhecimentos já adquiridos e ajudar a consolidá-los (Ponte, 2004). Estes podem ser de 

grau de dificuldade mais fácil ou mais difícil, requerendo, por exemplo, a aplicação de 

vários métodos (Ponte, 2003a).  

Correia (s/d.: 23) refere que na procura de uma definição, pode-se dizer que 

exercício é uma tarefa que em que se “deita a mão” “(…) a um processo rotineiro ou 

previamente conhecido para o resolver”. A mesma autora (s/d.: 23) acrescenta ainda que 

os exercícios têm como função “(…) criar nos alunos hábitos e automatismos úteis”. 

Também Vale e Pimentel (2004: 13) explicam que estamos perante um exercício 

quando a “(…) questão não tem surpresas e pode ser resolvida confortavelmente 

utilizando procedimentos rotineiros e familiares, não interessando quão complicados 

sejam”. Neste sentido, as autoras (2004: 13) finalizam dizendo que um exercício se 

resolve “(…) habitualmente por processos mecanizados e rotineiros”. 

Este tipo de tarefa matemática, pelas suas caraterísticas específicas, é utilizado 

com regularidade pelos professores, sendo indispensável no ensino de Matemática. 

Correia (s/d.) explica que resolver exercícios é imprescindível para o domínio 

consciente de procedimentos e de técnicas. Esse “(…) domínio de 

procedimentos/técnicas aumenta quando compreendidos os conceitos que os suportam e 

quando está presente a lógica que os justificam” (Correia, s/d.: 23). No entanto, realizar 

exercícios em excesso não constitui uma atividade muito interessante para o aluno, dado 

que se corre o risco de empobrecer os desafios aos quais este é submetido, podendo, 

dessa forma, desmotivar. Para além disso, a constante realização de exercícios 

repetitivos pode produzir uma aparente ilusão de segurança no aluno, que considera que 

compreende corretamente os conceitos quando isso pode não se suceder. Assim sendo, é 

importante que não se reduza o ensino da Matemática à resolução deste tipo de tarefa. 

Importa que o professor tenha mais atenção à qualidade do que à quantidade, isto é, 

deve ter o cuidado de escolher cuidadosamente os exercícios a realizar na aula de 

Matemática, examinando sempre o seu grau de compreensão e os conceitos 

fundamentais a abordar (Ponte, 2004). As propostas de exercícios sobre um mesmo 

tema, assunto ou questão devem ser diversificadas de modo a serem abordadas de 

diferentes perspetivas. 
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Convém referir que uma mesma questão pode ser um exercício para um aluno e 

um problema para outro, caso este segundo não conheça os procedimentos para a sua 

resolução. Além disso, para um mesmo aluno, uma questão pode ser considerada um 

problema numa fase inicial de aprendizagem e, posteriormente, considerar-se um 

exercício, uma vez que o aluno já conhece o processo de resolução (Vale & Pimentel, 

2004). Por este motivo, podemos considerar que há uma grande subjetividade na 

classificação de uma dada questão, sendo fundamental que o educador/professor 

considere sempre o contexto (grupo de alunos) no qual se irá realizar a tarefa. 

Os exercícios devem ser propostos pelo professor em momentos distintos da aula 

e devem ser realizados individualmente ou a pares, constituindo momentos de trabalho e 

de reflexão. Este tipo de tarefa também pode servir para realizar trabalho individual em 

casa, como forma de consolidação de conhecimentos. 

 

 Problemas 

A resolução de problemas é uma das capacidades transversais que o atual 

Programa de Matemática consagra. Neste documento podemos encontrar a seguinte 

informação acerca deste tipo de tarefa: 

 

A Resolução de problemas é vista neste programa como uma capacidade matemática 

fundamental, considerando-se que os alunos devem adquirir desembaraço a lidar 

com problemas matemáticos e também com problemas relativos a contextos do seu 

dia-a-dia e de outros domínios do saber. (…) A resolução de problemas não só é um 

objectivo de aprendizagem em si mesmo, como constitui uma actividade 

fundamental para a aprendizagem dos diversos conceitos, representações e 

procedimentos matemáticos (Ponte et al., 2007: 8) 

 

No mesmo documento, Ponte et al. (2007) consideram que a resolução de 

problemas é uma atividade que permite que os alunos consolidem, ampliem e 

aprofundem os seus conhecimentos. 

A partir da resolução de problemas os alunos devem ser capazes de “(…) 

compreender problemas em contextos matemáticos e não matemáticos e de os resolver 

utilizando estratégias apropriadas” e devem ser capazes de “apreciar a plausibilidade 

dos resultados obtidos e a adequação ao contexto das soluções a que chegam” (Ponte et 

al., 2007: 5). Para além disso, devem ser autónomos para monitorizarem o seu próprio 

trabalho e para refletirem sobre a adequação das estratégias utilizadas, reconhecendo 

situações em que podem ser aplicadas outras. Por fim, os alunos devem ser capazes de 

formular problemas (Ponte et al., 2007). 
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Embora ao longo dos anos tenham sido elaboradas diversas publicações com a 

finalidade de definir problema e criar categorias, ainda subsiste alguma indefinição 

quanto à relação existente entre o processo de resolução de problemas e o processo 

investigativo. Vale e Pimentel (2004) referem que a palavra “problema” é utilizada 

tanto para caraterizar uma tarefa com enunciado bem definido e estruturado como 

também é usada para significar investigação, projeto ou qualquer outra tarefa de 

natureza mais aberta. Isto, porque a resolução de problemas e as investigações 

pressupõem processos complexos de pensamento que possibilitam desafiar os alunos. 

No entanto, há caraterísticas que nos permitem classificar estes dois conceitos como 

diferentes tipos de tarefas. Por um lado, considera-se que os problemas são questões de 

caráter mais fechado, apresentando, normalmente, questões formuladas pelo professor, 

ao contrário das investigações, que são de caráter aberto, com questões menos 

elaboradas e em que o aluno pode participar na sua formulação. Por outro lado, a 

resolução de problemas pressupõe sempre uma solução e as investigações poderão ter 

ou não, uma vez que pretende-se que o aluno explore todos os caminhos possíveis da 

questão, sendo o objetivo o percurso percorrido e não a solução final (Vale & Pimentel, 

2004). Também Pires (2011) se refere à semelhança entre os dois conceitos – problema 

e investigação – fazendo a distinção entre estes. O autor explica que o termo “resolução 

de problemas” se refere “(…) a uma atividade convergente, recorrendo a técnicas e a 

estratégias adequadas” (Pires, 2011: 32). Já o termo “investigação” diz respeito a uma 

atividade mais divergente “(…) em que se incentiva a ser curioso, a procurar estratégias 

alternativas, a considera o que sucederia se se alterassem certas condições ou a 

generalizar a situação” (Pires, 2011: 33). Com estas caraterísticas, consideraremos, 

portanto, que um problema é uma tarefa mais estruturada e com questões bem definidas, 

onde apenas é necessário descobrir o caminho para alcançar a solução. Assim sendo, tal 

como os exercícios, os problemas apresentam claramente o que é dado e o que é pedido 

(Ponte, 2005). No entanto, este tipo de tarefa comporta um grau de desafio elevado (tal 

como as investigações), ou seja, o grau de dificuldade na procura da solução é maior do 

que nos exercícios. 

Segundo o Ministério da Educação (2001: 68), “os problemas são situações não 

rotineiras que constituem desafios para os alunos e em que, frequentemente, podem ser 

utilizadas várias estratégias e métodos de resolução”. Portanto, tem-se um problema 

quando se está perante uma situação em que não se pode recorrer a processos já 
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conhecidos e estandardizados, sendo necessário encontrar um caminho para alcançar a 

solução, isto é, tornando-se necessário recorrer a estratégias de resolução. 

Segundo Vale e Pimentel (2004: 13), estamos perante um problema quando não 

possuímos “(…) um algoritmo que conduza directamente à solução”. As autoras (2004: 

12) dizem também que “(…) um problema é uma situação para a qual não se dispõe, à 

partida, de um procedimento que nos permita determinar a solução, sendo a resolução 

de problemas o conjunto de acções tomadas para resolver essa situação”. Com esta 

definição podemos concluir que deparamo-nos com um problema quando nos 

confrontamos com uma questão para a qual não conhecemos uma solução imediata, ou 

seja, o problema não é resolvido apenas pela aplicação direta de um algoritmo 

conhecido. A solução é determinada a partir da mobilização de conhecimentos já 

adquiridos e da utilização de estratégias de resolução, podendo ser necessário recorrer a 

alguns procedimentos rotineiros e a algoritmos (Vale & Pimentel, 2004). 

De acordo com Ponte (2005: 13), este tipo de tarefa é uma questão que “(…) 

comporta sempre um grau de dificuldade apreciável”. Este grau de dificuldade tem que 

ser sempre bem analisado pelo professor para que se adeque ao contexto no qual será 

aplicada a tarefa. Se o problema for demasiado fácil para o aluno em questão, não 

estaremos diante de um problema, mas sim de um exercício. Se o problema for 

demasiado difícil, o aluno poderá desistir rapidamente de encontrar a solução (Ponte, 

2005). Neste sentido, importa que se elabore ou adapte a tarefa aos alunos a quem é 

destinada. Ponte (2005: 14) profere que a questão fundamental para saber se se trata de 

um problema é o “(…) saber se o aluno dispõe, ou não, de um processo imediato para o 

resolver”. Se o aluno for capaz de encontrar a solução, tal como referimos acima, 

estaremos perante um exercício. Caso o aluno encontre o processo de resolução, sem 

que esse mesmo processo seja imediato, podemos dizer que se trata de um problema. 

Embora existam diversos métodos de resolução de problemas, foi George Pólya 

(1887-1985) que deu um grande impulso nesta área com a criação do seu próprio 

método, composto por quatro fases, que atualmente ainda é uma enorme referência para 

todos os investigadores na área da resolução de problemas. Segundo Pólya (1973), o 

professor deve propor problemas aos seus alunos para que estes se sintam desafiados e 

para que experimentem o gosto pela descoberta. De acordo com o mesmo autor, a 

resolução de um problema passa pelas seguintes etapas: 

 Compreender o problema – pretende-se que se identifique o que é conhecido, o 

que é desconhecido (o objetivo) e que condições são apresentadas; 
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 Delinear um plano – com este passo, pretende-se que se pensem em estratégias 

para chegar à solução; 

 Executar o plano – pretende-se que se coloque em prática as estratégias 

delineadas no passo anterior. Caso se chegue a um impasse, deve-se voltar à 

fase da planificação; 

 Verificar – nesta fase é fundamental que se reflita sobre o resultado obtido, 

comparando com os dados apresentados no enunciado (Pólya, 1973). 

Estas etapas são fundamentais tanto para os alunos tentarem por si só chegarem à 

solução, como também são uma proposta para ensinar a resolver problemas, podendo os 

professores guiarem-se por elas (Vale & Pimentel, 2004). 

 

 Investigações e Explorações 

Segundo Silva, Veloso, Porfírio e Abrantes (1999: 71), “a aprendizagem de 

matemática não deve (…) ser encarada como um processo em que os alunos apenas têm 

contacto com o ‘produto final’”. A aprendizagem de matemática deve, sim, criar 

oportunidades de os alunos se envolverem em processos “(…) genuínos de atividade 

matemática” (Silva, Veloso, Porfírio & Abrantes, 1999: 71), que potenciem não só o 

desenvolvimento matemático como também o desenvolvimento pessoal dos alunos, 

contribuindo dessa forma para a “(…) concretização dos valores da integração e da 

diferenciação, decisivos na escola para todos” (Silva, Veloso, Porfírio & Abrantes, 

1999: 75). Este tipo de trabalho apresenta-se tal como o trabalhado de um matemático 

profissional, uma vez que consiste, essencialmente, no processo de experimentar. Tal 

como nos indica Brunheira e Fonseca (1996: 195), “uma investigação matemática é uma 

viagem até ao desconhecido (…) [que] torna possível aproximarmo-nos da matemática 

do mesmo modo que os matemáticos o fazem, porque seremos nós a escolher quais as 

direcções a seguir”. Porém, enquanto um matemático profissional tenta fazer avançar a 

matemática como ciência, os alunos apenas realizam atividades de investigação com o 

objetivo de aumentar o conhecimento de natureza matemática e os seus principais 

processos de desenvolvimento (Silva, Veloso, Porfírio & Abrantes, 1999). Os alunos 

refletem sobre as investigações que realizam, tomando consciência dos processos que 

executam até começarem a identificá-los com a própria Matemática (Silva, Veloso, 

Porfírio & Abrantes, 1999). 

Segundo Mason (1996: 76), “sempre existiram alguns professores que abordaram 

a Matemática como uma disciplina, como uma forma de investigar, explorar o mundo, 
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encorajando os estudantes a raciocinar matematicamente”. No entanto, ainda são muitos 

os que continuam a realizar aulas mais expositivas, com recurso a tarefas de estrutura 

fechada, como exercícios e problemas. Esta atitude pode ocorrer pela falta de segurança 

do professor em apresentar e orientar uma tarefa tão aberta, receoso de não saber dar-lhe 

resposta. No entanto, esta atitude, gradualmente, tem vindo a ser superada, porque os 

novos Programas de Matemática têm vindo a realçar, em todos os níveis escolares, 

“(…) a ideia de que os objectivos a alcançar não se podem limitar à aquisição de 

conhecimentos, devendo abranger o desenvolvimento de capacidades/aptidões e de 

atitudes/valores” (Abrantes & Oliveira, 1996: 165). É necessário que se utilize na sala 

de aula tarefas de natureza diversificada, proporcionando assim o contacto dos alunos 

com investigações e explorações. Silva, Veloso, Porfírio e Abrantes (1999: 78) referem 

que os professores de matemática, “independentemente do currículo e do programa (…) 

a ‘cumprir’”, têm sempre a possibilidade de integrar nas suas aulas um “espírito 

investigativo”. O docente deve, portanto, recorrer a tarefas de caráter investigativo que 

permitam que as crianças possam fazer conjeturas, avaliar a sua plausibilidade, escolher 

testes adequados para a sua validação ou rejeição, procurar argumentos para demonstrar 

as suas conjeturas e levantar novas questões (Silva, Veloso, Porfírio & Abrantes, 1999). 

Com as investigações, o aluno também pode desenvolver o seu processo de ensino e 

aprendizagem, através de uma constante participação ativa e de uma gestão autónoma e 

responsável desse processo, sendo este tipo de tarefa uma experiência facilitadora da 

aprendizagem. 

As tarefas de natureza investigativa incluem questões iniciais abertas, pouco 

estruturadas e podem ser resolvidas seguindo caminhos imprevisíveis (Tudella et al., 

1999). Ponte, Oliveira, Cunha e Segurado (1998: 15) explica que as questões iniciais 

são, geralmente, vagas, “(…) necessitando de ser trabalhadas, tornadas mais precisas e 

transformadas em questões concretas pelo próprio aluno”. Estas podem ser sugeridas 

pelos alunos, pelo professor ou podem surgir a partir de alguma atividade desenvolvida 

pelos alunos (Tudella et al., 1999; Porfírio & Oliveira, 1999). Devem partir dos 

interesses dos alunos, despertando-lhes a curiosidade e o entusiasmo e proporcionando 

experiências diversificadas e desafiantes (Tudella et al., 1999). 

Ponte e Matos (1996) também explicam que as atividades de investigação 

caraterizam-se por partir de enunciados pouco estruturados, obrigando os alunos a 

definir os objetivos a atingir, a conduzir as experiências, a formular e a testar conjeturas. 

Estas implicam que o aluno utilize processos de raciocínio complexos e requerem um 
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grau exigente de empenhamento e criatividade (Ponte & Matos, 1996). Ponte, Oliveira, 

Cunha e Segurado (1998: 16) esclarecem que “numa investigação parte-se de uma 

situação que é preciso compreender ou de um conjunto de dados que é preciso organizar 

e interpretar”. A partir dessa situação, o aluno deve formular questões para as quais 

procura fazer conjeturas. Este processo envolve que o aluno justifique e prove as suas 

afirmações, explicando matematicamente e argumentando perante os seus colegas e o 

professor. A diferentes conjeturas apresentadas por uma turma permitem que se 

constitua na sala de aula uma “(…) pequena comunidade matemática, na qual o 

conhecimento matemático se desenvolve em conjunto” (Ponte, Oliveira, Cunha & 

Segurado, 1998: 16). 

Varandas e Nunes (1999: 169), baseando-se no NCTM (1991), explicam que toda 

a atividade investigativa proporciona aos alunos o contacto “(…) com uma parte 

essencial da Matemática, ao se defender que o aprender Matemática se transforme em 

fazer Matemática”. As investigações promovem um maior envolvimento dos alunos, 

dado requererem a sua participação ativa desde a primeira fase do processo, ou seja, a 

fase da formulação das questões a resolver (Ponte, 2005). 

Segundo diversos autores, tais como, Tudella et al. (1999), Oliveira, Ponte, Santos 

e Brunheira (1999) e Ponte, Oliveira, Cunha e Segurado (1998), a estrutura de uma aula 

com investigações deve dividir-se nas seguintes etapas: introdução da tarefa, 

realização/desenvolvimento da tarefa e discussão/balanço final. 

Na introdução da tarefa, o professor deve fazer a apresentação da proposta, 

expondo a tarefa apenas por escrito aos alunos (através do fornecimento de um 

enunciado) ou expondo por escrito e oralmente para toda a turma. O professor deve 

confirmar se os alunos compreendem a proposta e se estão realmente envolvidos no 

trabalho (Tudella et al., 1999; Oliveira, Segurado, Ponte & Cunha, 1999). 

Na fase de desenvolvimento decorre a realização da tarefa por parte dos alunos. O 

professor deve evitar imitir opiniões concretas e deve estimular os alunos a 

questionarem-se, a observarem e a analisarem situações, a formularem conjeturas, a 

procurarem explicações e argumentações. Deve orientar, estimular o confronto de 

opiniões, incentivar para um sentido crítico e ajudar sempre que sigam “caminhos” os 

quais não lhes permitam continuar a realizar a tarefa de forma autónoma, dando pistas 

mais diretas ou relembrando situações anteriormente exploradas cujas estratégias sejam 

idênticas (Tudella et al., 1999). Assim sendo, nesta fase é importante que o professor 

esteja sempre atento aos êxitos e problemas dos alunos, ajudando sempre que 



   

169 
 

necessário, sem que dê respostas às questões (Oliveira, Segurado, Ponte & Cunha, 

1999). 

Na última fase – discussão/balanço final – faz-se a reflexão sobre a atividade 

desenvolvida. Os alunos são incentivados a explicarem as suas estratégias e a refletirem 

sobre hipóteses, estratégias e justificações diferentes das que tinham pensado. O 

professor deve ser um moderador e orientador do debate, estimulando a comunicação 

entre os alunos. Deve também clarificar ideias, sistematizar algumas conclusões, validar 

resultados e estabelecer conexões do trabalho desenvolvido com outros conhecimentos 

dos alunos (Tudella et al., 1999; Oliveira, Ponte, Santos & Brunheira, 1999). Nesta fase, 

é frequente que surjam novas questões para futuras investigações (Ponte, Oliveira, 

Cunha & Segurado, 1998). 

A aula de caráter investigativo deve privilegiar o trabalho conjunto, tanto em 

pequenos grupos como em grande grupo (turma). O trabalho em pequeno grupo permite 

que se promova a comunicação entre os alunos. O trabalho em grande grupo permite 

que todos os alunos se expressem para a turma e para o professor, impondo uma maior 

formalização do raciocínio e incentivando os alunos a terem uma postura mais madura 

ao longo da discussão (Ponte, Ferreira, Varandas e Brunheira, 1999). 

Porfírio e Oliveira (1999: 111) consideram que o termo investigar é utilizado 

muitas vezes num sentido mais amplo, descrevendo sempre uma atividade que se 

associa a determinadas caraterísticas, “(…) tais como, descoberta, exploração, pesquisa, 

autonomia, tomada de decisões, espírito crítico”. Também Ponte (2003b) se refere ao 

facto de, muitas vezes, não se distinguirem tarefas de exploração das tarefas de 

investigação, sendo todas elas apenas designadas de “investigações”. Provavelmente, 

isto acontece, porque, à partida, é complicado perceber-se se a tarefa será difícil ou 

acessível para um determinado grupo de alunos. Porém, dado que o grau de dificuldade 

das tarefas pode ser diferenciado, torna-se fundamental que se faça a distinção entre 

tarefas abertas de desafio reduzido e de desafio elevado. Se o aluno for capaz de 

trabalhar desde que lhe é apresentada a tarefa, sem que requeira muito planeamento, 

estamos perante uma tarefa de exploração. Caso contrário, estamos perante uma tarefa 

de investigação. Assim sendo, uma tarefa aberta de desafio reduzido designa-se, 

portanto, de exploração e uma tarefa aberta de desafio elevado designa-se de 

investigação (Ponte, 2005). Convém salientar que entre as tarefas de exploração e os 

exercícios também não existe uma linha de demarcação bem definida, assim como não 

existe entre um problema e uma investigação, tal como falámos no ponto anterior 
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quando definimos problema. Um mesmo enunciado pode ser uma tarefa de exploração 

para um aluno e pode ser um exercício para outro, consoante os conhecimentos prévios 

de cada um deles (Ponte, 2005). Em comum, os dois tipos de tarefa apresentam o grau 

de desafio reduzido. 

Tanto as explorações como as investigações têm como preocupação fundamental 

incutir nos alunos a responsabilidade de descobrir e de justificar as suas descobertas 

(Ponte, 2003b). Nestas tarefas, o professor não procura explicar tudo, deixando aos 

alunos o trabalho de descoberta e de construção do seu próprio conhecimento. Além 

disso, estas tarefas promovem momentos de reflexão e de discussão de toda a turma, 

sendo normalmente realizados a partir do trabalho prático desenvolvido pelos alunos, e 

que permitem que haja uma sistematização de conceitos, a formalização e o 

estabelecimento de conexões (Ponte, 2005). Nestes momentos, os alunos apresentam 

conjeturas e conclusões, expõem as suas justificações e têm oportunidade de se 

questionarem uns aos outros, tornando estas ocasiões em oportunidades de participação 

ativa, nas quais se negoceiam significados matemáticos e em que há construção de novo 

conhecimento (Ponte, 2005). 

Se suma, as tarefas de exploração e de investigação, ao exigirem um elevado grau 

de experimentação, exploração, reflexão e comunicação, permitem que os alunos 

realizem aprendizagens significativas, sendo, portanto, uma ferramenta educacional 

muito importante na atividade de sala de aula. As explorações e as investigações 

matemáticas, ao envolverem a explicitação de objetivos e a formulação de questões, ao 

obrigarem a que se formulem conjeturas e se procurem argumentos que validem as que 

resistem a sucessivos testes e ao incentivarem a comunicação de resultados, permitem 

que os alunos tenham uma visão mais ampla da Matemática, muito próxima da 

verdadeira prática de um matemático profissional. 

 

 Projeto 

Ponte, Ferreira, Brunheira, Oliveira e Varandas (1999: 134) referem que “as 

investigações matemáticas estão fortemente relacionadas com outros tipos de tarefas 

usadas no ensino desta disciplina, tais como, (…) projetos”. Ponte (2003b: 5) diz que 

um projeto pode considerar-se uma tarefa de investigação com um caráter relativamente 

prolongado, explicando o seguinte: “um projeto é algo que demora sempre o seu 

tempo”. Esta é maior caraterística que o distingue de outras tarefas matemáticas. 

Segundo o autor (2003b: 6), um projeto é uma tarefa de estrutura aberta e tem um 
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elevado grau de dificuldade “(…) na procura de uma metodologia de trabalho, na 

superação das dificuldades, na organização do material recolhido, em tirar conclusões, 

etc.” 

Um projeto permite que as aprendizagens realizadas pelos alunos sejam mais 

ricas, uma vez que todo o processo implica que estes se confrontem constantemente 

com problemáticas para as quais vão conjeturando na procura de soluções. Isto é, todo o 

projeto tem como objetivo o desenvolvimento de diversas atividades práticas baseadas 

no processo de experimentação e na resolução de problemas, os quais serão 

solucionados pelos alunos através da realização de um trabalho de descoberta, sem que 

o professor explique tudo. Este tipo de tarefa, tal como as investigações, permite que os 

alunos tenham uma participação muito ativa na construção do seu conhecimento, sendo 

eles os principais responsáveis pela sua aprendizagem. Cada um dos alunos assume-se 

como responsável pela construção do seu conhecimento e, ao mesmo tempo, todos se 

tornam responsáveis pelo sucesso dos seus colegas de grupo ou da turma, uma vez que 

todo o trabalho é colaborativo e exige uma autonomia coletiva, que resulte de debates, 

comparação de pontos de vista, negociações e chegada a consensos. Com o 

desenvolvimento de um projeto, é-nos possível perceber que há uma promoção da 

aprendizagem autónoma, em que o professor apenas se assume como orientador. Este 

último deve, ainda, estimular a curiosidade dos alunos, colocando-lhes novas questões e 

fomentando a existência de um espírito crítico sobre o trabalho em desenvolvimento. 

De acordo com Ponte (2005), os projetos devem ser considerados pelo menos na 

planificação anual do trabalho do professor, dado serem indispensáveis no 

desenvolvimento de diversos objetivos curriculares. Para além disso, estes projetos 

devem incluir o desenvolvimento de atividades numa perspetiva multidisciplinar, 

abrangendo conteúdos de todas as áreas de aprendizagem. No entanto, na sala de aula 

não se realiza uma prática regular deste tipo de atividades, uma vez que a maioria dos 

professores não se sente à vontade com esta metodologia de trabalho. Segundo Fonseca, 

Brunheira e Ponte (1999), há vários constrangimentos que levam a que o professor não 

realize projetos em sala de aula, sendo alguns deles os seguintes: conhecimento mais 

reduzido sobre alguns conteúdos; pouca experiência na realização de trabalho de 

carácter investigativo; algum receio relativamente às questões matemáticas e às 

questões da dinâmica da aula. Além disso, segundo os mesmos autores, há outros 

motivos que levam à não utilização deste tipo de tarefa, sendo elas, por exemplo, a falta 

de espaços de trabalho que permitam que haja troca de experiências entre colegas e a 
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falta de livros e de materiais que sugiram tarefas, orientações curriculares e relatos de 

experiências. Contudo, o professor deve tentar aplicar diversas metodologias, a partir da 

experimentação controlada, refletindo continuamente sobre as aulas já realizadas para 

que possa melhorar a sua prática. Para além disso, o professor deve trocar experiências 

com outros colegas, para que todos possam melhorar as suas dinâmicas de aula, e deve 

produzir materiais que expliquem a sua prática pedagógica – tais como investigações 

matemáticas que envolvam a recolha de dados através de vídeos, observações diretas 

dos alunos, questionários, análise de relatórios dos alunos –, não consumindo apenas os 

materiais produzidos pelos colegas (Fonseca, Brunheira & Ponte, 1999). Desta forma, 

poderá melhorar enquanto profissional, contribuindo, consequentemente, para o 

desenvolvimento dos seus alunos. 

 

4. Reflexão Crítica sobre a Fundamentação Teórica 

 

Atualmente, é essencial que as crianças aprendam Matemática desde a educação 

pré-escolar para que satisfaçam as necessidades de “(…) construírem e recriarem 

conhecimentos, desenvolverem a imaginação e a criatividade, bem como, […] 

instrumentalizá-la para a vida no mundo” (Lopes, 2007: 88). Por este motivo, torna-se 

fundamental que em contexto escolar se desenvolva o pensamento estatístico e 

probabilístico, que permita que as crianças façam aprendizagens significativas, 

ampliando o seu “(…) universo de competências e (…) [acentuando o] seu potencial 

criativo” (Lopes, 2007: 88). Assim sendo, para que qualquer criança aprenda 

Matemática, é necessário que se proporcione “(…) um espaço pedagógico que valorize 

o processo, ao invés do produto, as ideias, ao invés da técnica, e que [se] proponha uma 

grande diversidade de contextos do mundo real onde a criança ocupa um espaço como 

cidadão” (Lopes, 2007: 90). 

O educador/professor deve proporcionar momentos em que as crianças 

raciocinem, apresentem as suas ideias, libertem o seu imaginário, troquem opiniões para 

solucionar um qualquer problema do seu dia a dia, e, ao mesmo tempo, deve incentivá-

las a ouvirem críticas e a valorizarem os seus próprios trabalhos, bem como os dos 

colegas. Por esse motivo, é importante que se realize, na sala de atividades/aula, um 

bom trabalho no âmbito da Estatística, na medida em que a sua “(…) natureza 

problematizadora (…) [proporcionará] o enriquecimento do processo reflexivo” (Lopes, 

2007: 90). Esse bom trabalho não pode remeter para a realização de tarefas iguais às de 
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outros tempos, sendo apresentados apenas conceitos e procedimentos automáticos e 

semelhantes. Antes pelo contrário, como explicam Migueis e Azevedo (2007: 18), deve-

se “(…) esquecer os exercícios repetitivos e cansativos (…), e empreender uma nova 

forma de ensinar, motivadora e desafiante”. O educador/professor deve orientar a 

criança a (re)criar um conceito com significado próprio, através de uma abordagem 

lúdica e afetiva, dando resposta às necessidades sentidas e atribuindo significação à 

aprendizagem matemática (Migueis & Azevedo, 2007). 

Porém, embora a Estatística mereça maior atenção no Programa de Matemática do 

Ensino Básico de 2007, este tema continua a ser negligenciado pelos professores. Ponte 

e Fonseca (2000: 179), confirmam que, apesar das alterações do currículo de 

Matemática, a Estatística tende a “(…) ser ainda um tema marginal do currículo, 

facilmente relegável para segundo plano”. 

Os conteúdos são abordados através da resolução de exercícios rotineiros (que 

apenas incidem sobre a aplicação de procedimentos mecânicos e cálculos) e à 

Organização e Tratamento de Dados é dedicado pouco tempo, uma vez que os 

professores consideram que os outros conteúdos merecem uma maior importância e que 

os deste tema não devem gastar muito tempo, dado serem simples de lecionar e de fácil 

compreensão por parte dos alunos. Esta afirmação é confirmada por Sousa (2002: 31), 

quando refere que “(…) a aparente simplicidade dos conceitos estatísticos (…) e a 

facilidade com que os alunos aderem a este tema fazem com que muitos de nós, 

professores, descuremos a procura de estratégias pedagógicas ricas para o seu ensino, 

acabando por fazê-lo através da resolução de exercícios de rotina”. 

Para além disso, alguns professores têm ainda uma visão negativa do uso da 

Estatística para interpretação do mundo envolvente e consideram que esta não é 

essencial no seu quotidiano, assumindo que não a usam, porque é algo que não 

necessitam e porque não é um tema do seu interesse (Martins, Nascimento & Estrada, 

2013). Esta atitude influencia drasticamente a forma como os educadores/professores 

lecionam as aulas relativas a este tema, pelo que é importante mudar a mentalidade dos 

educadores/professores que devem adquirir uma postura diferente relativamente à 

Estatística, uma vez que, tal como nos indica Martins, Nascimento e Estrada (2013: 

111), as suas atitudes “(…) podem ter um impacto significativo na sua formação, na sua 

prática letiva no que se refere ao ensino da Estatística, bem como na atitude dos futuros 

seus alunos”. 
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Nesta medida, torna-se fundamental que educadores e professores tenham 

oportunidades de receber formação, tanto inicial como contínua, ao nível da Estatística, 

reforçando, essencialmente, a literacia estatística, para que tenham consciência da sua 

importância e reconheçam o seu potencial no trabalho em sala de aula (Martins, 

Nascimento & Estrada, 2013: 118).   

Esta mudança de atitudes poderá permitir “(…) ultrapassar definitivamente a 

noção que a Estatística se reduz a umas quantas formas de representar dados em 

gráficos e tabelas e à execução de certos cálculos (…)” (Ponte & Fonseca, 2000: 194). 

O professor poderá valorizar o desenvolvimento da literacia estatística dos alunos, 

deixando de lado a mecanização de procedimentos e enriquecendo as suas 

aprendizagens, a partir de tarefas significativas e motivantes. Esta ideia também é 

partilhada por Martins e Ponte (2010: 7) que explicam que “o objectivo do Ensino da 

Estatística, a nível elementar, é, antes de mais, promover a literacia estatística, 

ensinando os alunos a ler e interpretar dados”. Os mesmos autores acrescentam que, 

hoje em dia, é importante que se formem os alunos para a leitura e interpretação de 

números e gráficos com os quais se deparam no seu quotidiano.  

Neste sentido, nós, enquanto futuros educadores/professores, não devemos cruzar 

os braços. Devemos propor-nos a melhorar as práticas, permitindo que os alunos 

tenham uma atitude mais investigativa e crítica, que são fatores essenciais na sua 

aprendizagem. Para isso, devemos planear novas estratégias de organização de aulas e 

novas tarefas, criando dinâmicas de aula diversificadas e atrativas. Contudo, 

consideramos que devemos, especialmente, refletir sobre todas as nossas práticas para 

podermos melhorar, a cada dia, a atividade pedagógica, permitindo que se faça um 

ensino com qualidade que forme as crianças para as atuais e futuras necessidades da 

sociedade. Nós próprios devemos adquirir um espírito crítico relativamente a toda a 

prática, refletindo e avaliando constantemente a pertinência das tarefas propostas, as 

metodologias adotadas na sala de aula, a organização do grupo, a metodologia de 

avaliação, a gestão do tempo, e outros aspetos que se incluem nas ações do 

educador/professor enquanto profissional. 

Segundo Ponte (2001), para que um professor consiga levar os alunos à realização 

de aprendizagens significativas, é necessário que estejam reunidas diversas condições, 

as quais passam pelo desenvolvimento do seu conhecimento profissional (que incluiu o 

conhecimento ao nível da Matemática, do currículo e dos processos de aprendizagem) e 

pelas suas atitudes e valores (elementos importantes da sua identidade profissional). 
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De acordo com Ponte (1999), para ensinar não basta pensar bem. É necessário 

conhecer um vasto conjunto de saberes e competências que se podem designar, por 

conhecimento profissional. Este conhecimento profissional implica que o 

educador/professor compreenda bem os conteúdos que ensina, sabendo também as 

formas como os deve tornar compreensíveis e relevantes para os alunos. Estes aspetos 

relativos à prática letiva podem ser designados por conhecimento didático. O mesmo 

autor explica que este conhecimento se pode desdobrar em quatro grandes domínios, 

sendo eles: (1) o conhecimento dos conteúdos de ensino, que se podem interrelacionar 

dentro da própria disciplina ou com outras, as suas formas de raciocínio, de 

argumentação e de validação; (2) o conhecimento do currículo, reconhecendo as suas 

grandes finalidades e objetivos e a sua articulação; (3) o conhecimento do aluno, dos 

seus processos de aprendizagem, dos interesses, necessidades e dificuldades, bem como 

dos aspetos culturais e sociais que podem influenciar o desempenho escolar; (4) o 

conhecimento do processo instrucional, que implica o conhecimento de como se deve 

preparar, realizar e avaliar a prática letiva. 

Ponte (2012) também se refere ao conhecimento profissional, dividindo-o também 

em quatro vertentes idênticas às anteriores: (1) o conhecimento da Matemática; (2) o 

conhecimento do currículo; (3) o conhecimento do aluno e dos seus processos de 

aprendizagem; (4) o conhecimento dos processos de trabalho na sala de aula. 

O autor afirma que a primeira vertente (conhecimento da Matemática) recai sobre 

a interpretação que o professor faz da Matemática enquanto disciplina escolar e incluiu 

os conceitos e procedimentos fundamentais da disciplina (Ponte, 2012). Ponte e 

Serrazina (2000) explicam que o professor, para realizar um planeamento adequado do 

seu trabalho, precisa de se sentir à-vontade na Matemática que ensina, conhecendo os 

conteúdos, técnicas e processos matemáticos. Para além disso, também precisa de ter 

uma boa noção do que são as grandes ideias da Matemática e de qual é o seu papel no 

mundo atual. 

A segunda vertente – o conhecimento didático respeitante ao currículo –, trata do 

que o professor sabe sobre as finalidades e objetivos do ensino da Matemática, bem 

como da organização dos conteúdos, do conhecimento dos materiais didáticos e das 

formas de avaliação a utilizar. Este conhecimento é bastante importante na tomada de 

decisões, uma vez que é a partir dele que o professor decide quanto tempo deve dedicar 

a cada conteúdo ou tema a abordar em aula, por isso, deve ser constantemente renovado 

e deve caminhar a par da evolução das perspetivas curriculares (Ponte, 2012). Ponte e 
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Serrazina (2000: 15) também se referem a este conhecimento, explicando que o 

professor precisa “(…) de ter uma noção clara de todo o desenvolvimento do currículo 

de Matemática (…), [pois] só assim pode ser capaz de considerar diversas opções de 

organização, consoante as necessidades do trabalho da turma”. 

Relativamente à terceira vertente (conhecimento do aluno e dos seus processos de 

aprendizagem) importa perceber que o professor deve conhecer bem os seus alunos, 

reconhecendo interesses, gostos, forma habitual de reagir, valores, referências culturais, 

entre outros dados, que lhe permitem tomar decisões quanto ao tipo de metodologias 

que pode utilizar numa turma. 

Por fim, a quarta vertente – o conhecimento dos processos de trabalho na sala de 

aula – remete para o conhecimento que Ponte (2012) considera o núcleo do 

conhecimento didático, dado que remete para a prática letiva em si, que implica planear 

a longo e médio prazo, planear cada aula em específico, conceber tarefas e tudo o que 

diga respeito ao decorrer das aulas de Matemática (formas de organização do trabalho 

dos alunos, desenvolvimento e regulação da comunicação, ambiente da sala de aula, 

avaliação das aprendizagens dos alunos e ensino do próprio professor). 

Corroborando a ideia anterior, também Pires (2006) explica que o conhecimento 

profissional do professor de Matemática inclui diversas dimensões, as quais lhe exigem 

um enorme empenho. O autor declara que para se ser professor de Matemática é 

essencial que se conheça a forma como esta disciplina integra o currículo, que haja 

segurança nos conteúdos a tratar e na maneira como os deve ensinar, que se escolha os 

recursos mais adequados a utilizar, que se reflita sobre as atuações como docente, que se 

valorize a colaboração com outros colegas e que se intervenha na escola e na 

comunidade. 

Indo ao encontro das ideias de Ponte (1999), de Pires (2006) e de Ponte (2012) 

pensamos que neste capítulo relativo à fundamentação teórica, seria importante 

apresentar alguns aspetos que nos direcionassem para os conhecimentos que obtivemos 

com a nossa formação académica, com a realização da prática de ensino supervisionada 

e com a elaboração deste relatório, especificando mais concretamente os conhecimentos 

obtidos com a elaboração deste capítulo.  

Decidimos começar a fundamentação teórica do relatório com uma revisão da 

literatura sobre a história da Estatística, o que nos remete para o conhecimento da 

Matemática e dos conteúdos de ensino. Focámo-nos neste aspeto, porque queríamos 

saber mais sobre o surgimento da Estatística e o porquê da sua acelerada evolução nas 
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últimas décadas. Assim sendo, este trabalho de pesquisa permitiu-nos adquirir 

conhecimentos sobre a utilidade da Estatística nos primórdios da civilização e sobre a 

sua evolução ao longo dos tempos, percebendo que todos os passos dados partiram das 

necessidades com os quais alguns investigadores se foram deparando e tentando 

resolver. Compreendemos que, cada vez mais, esta ciência é essencial na sociedade, 

fazendo todo o sentido a sua introdução ainda na educação pré-escolar. Com este 

trabalho de pesquisa tornámo-nos, portanto, capazes de ver com outros olhos a 

Estatística, compreendendo melhor a sua utilidade na vida quotidiana no passado e na 

atualidade. Percebemos que não a podemos lecionar tendo em conta apenas a 

explanação dos conteúdos, desgarrados da sua aplicação prática, dado que esta apenas 

faz todo o sentido ligada a aspetos reais e utilitários do dia a dia. 

O facto de também lermos diversas informações sobre a Estatística, sobre a sua 

história e os seus conteúdos, facultou-nos a possibilidade de crescer relativamente ao 

conhecimento matemático, que nos auxiliará no à-vontade durante a nossa futura prática 

pedagógica. Na nossa opinião, na lecionação de uma aula relativa a conteúdos 

estatísticos, se possuirmos conhecimentos sólidos de natureza teórica, provavelmente 

seremos capazes de os interligar melhor, mostrando facilmente às crianças a sua 

aplicação em contextos reais, o que lhes permitirá adquirir aprendizagens mais 

estruturadas. Poderemos, ainda, como forma de introdução de conteúdos, abordar um 

pouco da história da Estatística, demonstrando às crianças o porquê do seu surgimento, 

cativando-as para o seu ensino-aprendizagem. Com este tipo de atividades, as crianças 

perceberão a sua aplicação prática e perceberão que os conhecimentos relativos a esta 

área são instrumentos de enorme aplicabilidade nas tarefas do quotidiano. 

Também decidimos focar o conhecimento do currículo (mais propriamente as 

OCEPE e o Programa de Matemática do Ensino Básico – 1.º ciclo), uma vez que as 

aulas não fariam qualquer sentido se não tivéssemos estes normativos em conta. No 

entanto, apresentámos apenas os conteúdos abordados no âmbito da Estatística nos 

contextos de educação pré-escolar e de 1.º CEB, que era o que realmente importava 

focar no âmbito deste trabalho. 

Sem estes documentos, não iríamos saber o que transmitir e de que forma o fazer. 

Não saberíamos quais os objetivos a atingir pelos alunos, desconheceríamos o que 

deveria ser dado em cada etapa escolar, o tempo que poderíamos dedicar a cada 

conteúdo e as metodologias de avaliação que poderíamos utilizar. Consideramos, 

portanto, este tópico de grande relevância, uma vez que é com os programas que, ao 
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longo da prática letiva, conseguimos estruturar toda a atividade pedagógica, preparando 

tarefas a partir do que neles é mencionado. Por isso, podemos considerá-los como linhas 

de partida de todas as nossas ações. No nosso ponto de vista, não importa, portanto, que 

tenhamos um bom domínio teórico (conhecimento matemático e dos conteúdos), se não 

o soubermos articular com o que é essencial lecionar dentro de um determinado grupo 

de alunos. Convém salientar que o currículo não deve ser visto como um conjunto de 

normas rígidas a cumprir, mas sim, deve ser adaptado a cada grupo de crianças/alunos, 

pelo que o educador/professor deve conhecer bem o seu grupo/turma. Neste capítulo, 

não nos iremos referir ao conhecimento do aluno e dos seus processos de aprendizagem, 

uma vez que estes dados já se apresentaram na primeira parte do relatório. 

Os conteúdos no âmbito da Estatística, apresentados no tema Organização e 

Tratamento de Dados, já nos eram bastante familiares, dada a utilização constante das 

Orientações Curriculares e do Programa de Matemática do Ensino Básico durante os 

estágios. Contudo, consideramos essencial referir que para conhecer estes documentos 

não basta lê-los, mas sim percebê-los, interpretá-los e aplicar o que lá é apresentado de 

forma coerente. Portanto, neste relatório também não nos quisemos reduzir à simples 

exposição dos conteúdos a abordar em cada etapa; optámos antes por interpretar a 

informação apresentada nos normativos, consultando também outros documentos 

elaborados pelo Ministério da Educação (brochuras) que nos esclareceram sobre 

determinados aspetos ou deram novas sugestões de metodologias de trabalho relativas 

ao tema. 

Pela análise destes documentos, percebemos que é possível observar uma 

evolução constante de etapa para etapa, relativamente ao grau de complexidade, que vai 

aumentando gradualmente. Ao mesmo tempo, lendo, por exemplo, os conteúdos 

relativos aos 3.º e 4.º anos do Programa de Matemática do Ensino Básico, é-nos possível 

perceber o que foi dado em anos anteriores, pelo que este documento demonstra que há 

uma progressão constante no planeamento dos conteúdos a abordar em cada etapa 

escolar. Entre cada ciclo de ensino é feita, portanto, uma articulação de conteúdos, para 

que numa qualquer etapa estes não apareçam desgarrados das ideias prévias dos alunos 

e dos conhecimentos já adquiridos. 

Em suma, é importante reter que o currículo é uma ferramenta extremamente 

importante para que o professor transmita na prática pedagógica os conhecimentos 

certos a cada faixa etária. 
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Relativamente ao conhecimento dos processos de trabalho na sala de aula, neste 

relatório apresentámos, ainda na primeira parte relativa à prática de ensino 

supervisionada, um capítulo referente à atividade educativa levada a cabo nos estágios, 

que nos permite demonstrar que o educador/professor deve saber planificar 

atividades/aulas, tendo em conta os objetivos de ensino, os conteúdos a abordar, a 

gestão do tempo e do grupo e a avaliação dos alunos. Todavia, e dado o âmbito deste 

trabalho, optámos por criar um tópico relativo às tarefas matemáticas, que também se 

incluem no conhecimento do processo instrucional. Decidimos apostar na apresentação 

da diversidade de tarefas que o educador/professor pode utilizar na sua prática 

pedagógica, porque considerámos que, na nossa experiência de estágio, esta procura de 

aplicação de um leque variado de tarefas foi uma necessidade. Inicialmente, não 

sabíamos o que poderíamos realizar… planificávamos apenas exercícios e problemas, 

todos eles de caráter mais fechado. No entanto, percebemos que era essencial criar mais 

oportunidades de realização de trabalhos diferenciados, que permitissem aos alunos ser 

mais criativos, mais inovadores, que lhes desenvolvessem mais a capacidade de 

raciocinar, de comunicar e, essencialmente, de trabalhar com outros colegas, trocando 

ideias, formulando conjeturas, apresentando soluções. No entanto, sentimos que não 

estávamos preparados para tal trabalho. Faltavam-nos bases teóricas para a aplicação de 

novas tarefas e, por isso, daí adveio esta necessidade de procurar, pesquisar e refletir 

sobre novas metodologias de planificação de tarefas a aplicar em sala de 

aula/atividades. Assim sendo, nesta revisão da literatura apresentámos diversos tipos de 

tarefas matemáticas, as quais nos permitiram aumentar o nosso conhecimento 

relativamente aos processos de trabalho. 

Quanto à explicitação dos tipos de tarefas apresentadas neste capítulo, debruçámo-

nos especificamente sobre a sua diversidade, uma vez que, tal como já fomos referindo 

ao longo desta reflexão, é imprescindível que educador/professor utilize na prática 

pedagógica metodologias de trabalho diversificadas, tornando as aulas entusiasmantes e 

dinâmicas. É deveras importante que o educador/professor utilize diferentes estratégias 

de organização da prática letiva, recorrendo não só a variadas propostas de tarefas 

matemáticas, como também a distintas disposições do grupo e a diferentes metodologias 

de apresentação dos conteúdos, servindo-se de materiais didáticos diversos. 

O educador/professor deve planar tarefas desafiantes, tais como investigações e 

explorações, as quais permitam que os alunos formulem as suas próprias questões, 

raciocinem, formulem conjeturas, testem e reformulem essas mesmas conjeturas, 
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argumentem e demonstrem os seus raciocínios. No entanto, também deve optar pela 

resolução de problemas de estrutura mais fechada, que permitam que os alunos 

desenvolvam o raciocínio matemático. Por outro lado, como forma de sistematizar 

conteúdos, aprofundar e relacionar conceitos, o professor pode recorrer a exercícios, o 

que permite aos alunos aplicar conhecimentos anteriormente aprendidos. Deve, 

portanto, existir um equilíbrio entre a aplicação das diferentes propostas de tarefas, 

permitindo que os alunos recebam diferentes estímulos e desenvolvam variadas 

capacidades. 

Concentrámo-nos, por isso, na categorização de Ponte (2005), dado 

considerarmos a classificação das tarefas bastante coerente. A aplicação prática dos 

diversos tipos apresentados pelo autor – exercícios, problemas, explorações, 

investigações e projetos – pode permitir ao educador/professor a realização de aulas 

dinâmicas, estimulantes, incitadoras, todas elas distintas, com diferentes metodologias, 

com diferentes organizações do grupo, com diferentes estratégias de trabalho e com 

recurso a materiais diversificados. Esta aplicação prática pode permitir que o aluno seja 

um agente ativo do seu próprio conhecimento, realizando tarefas que impliquem 

diferentes níveis de envolvimento e de diversos graus de dificuldade. Nesta medida, o 

aluno terá gosto em aprender e o seu conhecimento poderá aumentar consideravelmente. 

Com o que atrás referimos, convém referir que, relativamente à aula, importa, 

portanto, que o professor aplique diversas propostas de trabalho aos alunos, com um 

caráter mais problemático e investigativo, não realizando apenas o que ainda acontece 

em grande parte das salas de aula/atividades. Muitos professores, atualmente, ainda 

realizam aulas em que apenas se faz uma explicitação e clarificação das conceções 

pedagógicas dominantes, havendo pouca interação entre alunos. As aulas decorrem da 

apresentação de conteúdos em momentos alternados de exposição (essencialmente a 

cargo do professor) e de prática (essencialmente a cargo dos alunos), sendo a maioria do 

tempo despendido na resolução de exercícios de aplicação mais ou menos direta (Ponte, 

1995). É necessário que esta atividade deixe de ocorrer no ensino atual, uma vez que 

“cada turma é um caso que precisa de uma estratégia própria e, em cada turma, cada 

aluno precisa da atenção individual do professor (Ponte & Serrazina, 2000: 15). O 

professor deve estabelecer objetivos de acordo com o currículo em vigor, deve planear e 

realizar com os alunos experiências de aprendizagem diversificadas e estimulantes, deve 

organizar momentos de debate e de reflexão e deve fazer com que os alunos se 
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comportem de acordo com as normas sociais valorizadas na comunidade (Ponte & 

Serrazina, 2000). 

Ponte e Serrazina (2000: 14) explicam que o segredo de um bom ensino da 

Matemática “(…) não está na aplicação de métodos de alcance universal, prontos a usar 

e de sucesso garantido”, mas sim “(…) num trabalho (…) de preparação de aulas, de 

experimentação cuidadosa de novas tarefas e materiais, de identificação de possíveis 

problemas na comunicação e no ambiente da aula, de reflexão sobre os resultados 

obtidos pelos alunos (…)”, tendo em conta os seus “(…) interesses, conhecimentos e 

dificuldades”. 

Este trabalho de preparação de aulas implica, sobretudo, que o educador/professor 

seja um ser reflexivo e investigador da sua própria prática e que renove os seus 

conhecimentos regularmente. Na nossa opinião, este deve ser um crítico perante o que é 

constatado na prática e nunca deve considerar que todo o trabalho decorre sempre da 

melhor forma. Isto, porque, quando o educador/professor se torna confiante, tem 

tendência a pensar que já sabe tudo acerca do ensino e essa segurança inibe-o de se 

continuar a desenvolver profissionalmente, pensando que as técnicas que melhor 

resultaram num dado momento são as mais adequadas em toda a prática letiva (Ponte & 

Serrazina, 2000). O educador/professor deve, portanto, estar sempre atento aos 

problemas que surgem na prática e deve procurar novas estratégias de resolução. Esta 

procura de estratégias não se pode desvanecer com uma intervenção bem-sucedida, pelo 

que deve ser uma constante da vida profissional de qualquer docente. Consideramos, 

então, que “investigar” é a palavra-chave de um educador/professor que procure ser 

melhor a cada dia. 

Para que haja este processo de investigação, é essencial que o professor tenha uma 

atitude de abertura em relação à inovação e à experimentação, possibilitando-lhe a 

procura de novas abordagens. Para além disso, é essencial que este seja sempre um 

profissional motivado e empenhado, que trabalhe com entusiasmo e energia, permitindo 

que os seus alunos aprendam (Ponte & Serrazina, 2000). Por isso, quando se escolhe 

esta profissão, deve-se fazê-lo por gosto: gosto pelas áreas (em especial, pela 

Matemática) e pelos alunos, sabendo que no futuro se terá que entregar totalmente à 

função de ensinar. 

É este o nosso sentimento após a nossa formação académica e após a experiência 

prática nos contextos de estágio. Numa sociedade em constante transformação, 

pensamos ser necessário que nos adaptemos aos desafios do presente, não ficando 
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reclusos do que aprendemos na formação inicial. A procura constante de respostas será 

a única forma de evoluirmos. É com esta perspetiva que pretendemos olhar para o nosso 

futuro profissional, o qual terá desafios constantes para superar, sendo a nossa 

preparação um processo inacabado. Também consideramos fundamental partir para a 

prática com a ideia de que não existe apenas uma forma de lecionar. Por isso, 

futuramente, com cada grupo de crianças que contactarmos, tentaremos sempre adaptar-

nos à nova realidade. Para além disso, dentro desse mesmo grupo optaremos por não 

realizar sempre aulas semelhantes, monótonas e de pouca participação dos alunos. 

Idealizamos, portanto, uma preparação de aulas diversificadas, ativas e entusiastas, com 

a criação experiências enriquecedoras para as crianças. Para isso, teremos que ser 

bastante empenhados. Tentaremos constantemente atualizarmo-nos, partindo da 

literatura disponível (já elaborada por outros educadores/professores e/ou 

investigadores) e da nossa própria investigação-ação, para que tomemos sempre 

decisões adequadas perante os problemas encontrados. 

Para finalizar, importa-nos referir que o trabalho do educador/professor não se 

esgota com o bom conhecimento dos currículos, dos conteúdos matemáticos ou das 

estratégias a utilizar em sala de aula e com a preparação, lecionação e reflexão sobre as 

aulas. É essencial que este tenha como preocupação essencial os alunos, que são os 

principais responsáveis pela nossa preferência por esta profissão. É para eles que 

teremos que trabalhar todos os dias, dando o nosso melhor, através de um total empenho 

e dedicação. Tornar-se-á imprescindível que nos dediquemos de corpo e alma para o seu 

sucesso nesta sociedade cada vez mais exigente. Por esse motivo, ao longo de toda a 

vida profissional deveremos refletir sobre a nossa prática, realizando projetos que 

investiguem a prática e cujos resultados possam contribuir para o nosso progresso 

enquanto educadores/professores e da educação em geral. 
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CAPÍTULO II 

UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
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Neste capítulo apresentaremos propostas de tarefas matemáticas que poderão ser 

aplicadas nos contextos de educação pré-escolar e de 1.º ciclo do ensino básico. Todas 

as propostas apresentadas incluirão uma introdução à tarefa onde faremos algumas 

considerações sobre a mesma. Para além disso, cada uma delas contemplará uma 

justificação sobre a classificação atribuída, segundo a categorização de Ponte (2005) e 

de acordo com o que considerámos mais adequado para as faixas etárias implicadas nas 

atividades. Também exporemos as planificações das tarefas que incluirão os 

conteúdos/tópicos a abordar, os objetivos a atingir, as capacidades transversais a 

desenvolver, os recursos a utilizar e a duração prevista. Por fim, apresentaremos a tarefa 

em si, explicando ao professor/educador como a pode preparar e implementar na sala de 

aula/atividades. 

 

1. Contexto de Educação Pré-Escolar 

 

Seguidamente, descreveremos duas tarefas matemáticas para a educação pré-

escolar, sendo elas designadas de “Os nossos Tangrams… que figuras?” e 

“Alimentação Saudável”. Tal como acima indicámos, estas incluirão uma introdução 

que fará referência ao que consideramos mais importante mencionar – a quem se destina 

a tarefa, quais os objetivos, se decorrerá em grande grupo, pequeno, a pares ou 

individualmente, entre outros aspetos. Também incluirão as suas classificações segundo 

a categorização de Ponte (2005), as planificações e uma proposta de implementação na 

sala de atividades. 

 

1.1. Tarefa 1 – “Os nossos Tangrams… que figuras?” 

 

1.1.1. Introdução à Tarefa 

 

Esta tarefa matemática tem como principal objetivo que as crianças de 3, 4 e 5 

anos, reunidas numa sala de atividades, possam apreender alguns conteúdos sobre OTD, 

tais como, aprender a comparar e classificar segundo determinadas caraterísticas, 

organizar dados e formar conjuntos, fazer contagens (desenvolvendo o sentido de 

número), preencher corretamente esquemas de contagem gráfica, tabelas de frequências 

e gráficos de pontos. Para além disso, pretende-se, essencialmente, que as crianças 
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sejam capazes de interpretar e retirar destas representações gráficas informações 

significativas, para que se tornem capazes de compreender e produzir informação 

estatística relativa ao seu dia a dia, estabelecendo-se conexões com a vida real. 

Para dar início à tarefa, pressupõe-se que o grupo de crianças já tenha realizado 

diversas tarefas relativas ao Tangram, tais como: manusear as peças e construir figuras 

livremente; selecionar uma figura e construir um Tangram de raiz (pintar as peças, 

recortar, dispor de acordo com a figura, colar em cartolina); utilizar o Tangram como 

fantoche, brincando livremente e em tarefas orientadas. O Educador pode incluir outras 

tarefas que considere pertinentes, permitindo a interdisciplinaridade entre as diversas 

áreas de conteúdo. 

Durante o decorrer do projeto, privilegiar-se-ão momentos de trabalho individual 

e em grande grupo. O educador de infância deverá permitir que as crianças tenham 

sempre uma participação ativa, apresentando os seus raciocínios aos colegas e 

comunicando matematicamente. Além disso, com este trabalho, privilegiar-se-á a 

resolução de problemas. 

 

1.1.2. Classificação da Tarefa 

 

Esta tarefa matemática, para crianças em idade pré-escolar, pode ser considerada 

como um problema, dado que o grau de desafio da tarefa é elevado. Consideramos esta 

tarefa de desafio elevado, uma vez que as crianças não são capazes de obter a resposta 

de forma instantânea, desconhecendo processos rápidos e estandardizados que a levem à 

solução. Ou seja, a criança não conhece um procedimento que permita determinar a 

resposta correta, sendo necessário recorrer à aplicação de diversas estratégias. Por esse 

motivo, podemos afirmar que não se trata de um processo rotineiro e de resolução 

rápida. Por outro lado, também nos poderemos referir à estrutura da tarefa, que 

consideramos ser de caráter fechado, dado as questões serem formuladas sempre pelo 

Educador, com objetivos bem definidos. Assim sendo, as crianças percebem facilmente 

o que é dado e o que se pretende atingir e são levadas as seguir um caminho para a 

solução final. 

Nesta tarefa pretender-se-á também que as crianças participem ativamente na 

construção do seu conhecimento, apresentando um elevado envolvimento no decorrer 

da atividade. Embora o Educador deva indicar o caminho a seguir na resolução do 

problema, o grupo será levado a conjeturar, a experimentar algumas estratégias de 
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resolução e a refletir e a avaliar a plausibilidade dos resultados alcançados, tentando 

perceber se os mesmos se adequam ao contexto em que se apresentam.  
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1.1.3. Planificação da Tarefa 

  

 

Planificação da Tarefa 1 – “Os nossos Tangrams… que figuras?” 

 

Tema: 

Organização e Tratamento de 

Dados 

Propósito Principal do 

Ensino 

Desenvolver nos alunos a capacidade de compreender e de produzir informação estatística, 

bem como de a utilizar para resolver problemas e tomar decisões informadas e argumentadas. 

Objetivos Gerais 

1. Explorar, analisar, interpretar e utilizar informação de natureza estatística; 

2. Selecionar e usar técnicas adequadas para recolher, organizar e representar 

dados; 

3. Interpretar resultados, utilizando linguagem estatística. 

Conteúdos Objetivos Específicos Tarefa Matemática Capacidades Transversais Recursos Duração 

 

Representação e Tratamento de 

Dados 

 

 Formação de conjuntos 

(classificação); 

 Recolha de dados através de 

diferentes representações; 

 Tabelas de dupla entrada; 

 Tabela de frequências; 

 Gráfico de pontos. 

 

 Reconhecer propriedades; 

 Comparar propriedades; 

 Formar conjuntos, considerando 

diferentes propriedades; 

 Recolher dados, a partir da observação; 

 Recolher dados recorrendo a diferentes 

representações; 

 Preencher tabelas de dupla entrada; 

 Interpretar dados em tabelas de 

frequências; 

 Representar dados num gráfico de pontos; 

 

Problema. 

 

 Resolução de problemas; 

 Comunicação matemática; 

 Raciocínio matemático. 

 

 

 Tangrams 

construídos pelas 

crianças; 

 Papel de cenário; 

 Cartolinas com 

dados preparados 

previamente; 

 Marcadores; 

 Canetas; 

 Cola; 

 Arcos; 

 

Uma 

semana. 
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 Interpretar dados num gráfico de pontos; 

 Resolver problemas; 

 Retirar conclusões sobre os dados 

representados. 

 Ficha de trabalho 

individual; 

 Lápis de cor; 

 Pioneses; 

 Canetas; 

 Tampas de garrafas 

de plástico. 
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1.1.4. Preparação/Implementação da Tarefa 

 

1. Após a construção livre de figuras a partir do Tangram, inicie esta nova tarefa, com 

as crianças sentadas em grande grupo, questionando-lhes o seguinte: 

 Quais foram as figuras que construíram? 

 Quais foram as figuras que mais construíram? E menos? 

 Como é que podemos organizar a informação para ser mais fácil responder 

a estas perguntas? 

Peça-lhes que apresentem sugestões de resolução da tarefa e dos resultados 

esperados (recolha das ideias prévias) e anote esses dados numa cartolina que será 

anexada, posteriormente, a um papel de cenário que apresentará toda a atividade 

realizada. 

 

2. Apresente às crianças a proposta de construção de um gráfico que lhes permita 

constatar rapidamente as respostas às questões iniciais. Explique que para construir 

um gráfico, em primeiro lugar, é necessário organizar os dados. Proponha-lhes a 

seguinte tarefa: 

 E se formássemos diferentes grupos de Tangrams? 

 Podemos organizar os Tangrams de acordo com que caraterísticas? 

 Quem é que pode dar uma sugestão de classificação de acordo com uma 

caraterística? Qual é a caraterística? 

 Quantos grupos poderemos obter de acordo com essa caraterística? 

 Cada grupo será constituído por quantos elementos? 

 E se os organizarmos apenas de acordo com a figura que decidimos 

escolher (separar gatos, barcos, …)? 

Ouça a opinião de cada criança e deixe-as agrupar os dados como acharem 

pertinente (ou seja, formar conjuntos segundo determinadas propriedades). Essa 

organização deve partir da manipulação dos Tangrams, que podem ser distribuídos 

pela mesa de grande grupo conforme as crianças o entenderem. Nesta fase, pode 

facultar-lhes arcos que permitam fazer os agrupamentos. Permita ao grupo que 

dialogue entre si, trocando ideias. No entanto, intervenha na sua participação, não 

deixando que todas as crianças participem ao mesmo tempo no debate. Quando se 

chegar ao consenso de qual será a melhor forma de organizar as figuras (a partir da 
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construção de grupos apenas com Tangrams iguais), peça-lhes que façam a 

contagem de elementos em cada grupo criado. 

 

3. Proponha às crianças que, à vez, desenhem os seus Tangrams numa cartolina 

própria para esse fim, que posteriormente será afixada no cartaz anteriormente 

referido. A cartolina deverá ser preparada a priori por si e deve ser preenchida da 

seguinte forma: 

 

Organizámos os dados da seguinte forma: 

 

Gatos  
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4. Afixe a cartolina num local visível a todas as crianças. De seguida, peça a cada uma 

que, individualmente, preencha a seguinte ficha de trabalho, que deve ser preparada 

por si previamente, de forma a incluir apenas as figuras construídas pelo grupo. 

 

 

 “Os nossos Tangrams... que figuras?” 

Contagem dos dados 

 
Pinta os quadradinhos que correspondem à quantidade de figuras 

que tu e os teus amigos construíram. Preenche o resultado final. 
 

Figuras Pinto os quadradinhos... Coloco o número… 
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5. Proporcione outro momento de grande grupo em que peça às crianças que 

preencham uma nova cartolina, preparada previamente por si, que conterá uma 

tabela para retirar conclusões sobre os resultados obtidos na realização dos trabalhos 

individuais. Nesta fase, deve dar a possibilidade às crianças que tiverem maiores 

dificuldades na realização da tarefa anterior de participarem mais ativamente, para 

que as suas dúvidas desapareçam. A cartolina será uma tabela de contagem gráfica e 

com posterior contagem dos dados, incluindo, portanto, também as frequências 

absolutas. As crianças deverão escolher entre si a forma como irão assinalar a 

contagem de cada elemento. 

 

Os nossos Tangrams Contamos... Registamos o número... 
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Total 

 

 

 

 

 

6. Explique ao grupo que após a organização dos dados se deve proceder à construção 

do gráfico. Distribua por todas as crianças tampas de garrafa iguais (uma por 

criança), apresente-lhes a representação gráfica e questione-lhes o seguinte:  

 Quem é que consegue explicar de que forma se preencherá o gráfico? 

 O que colocaremos no gráfico para representar os vossos Tangrams? 

 Em que locais colaremos as tampas? 

 É necessário dar um título ao gráfico. Quais são as vossas sugestões? 

 Também é preciso colocar uma legenda, para sabermos o que representa 

cada tampinha. O que será necessário escrever? 

 

7. Peça a cada elemento do grupo que cole no gráfico a sua tampinha, no local 

respetivo. Explique que as distâncias entre tampas devem ser sempre iguais. Peça às 

crianças mais velhas que escrevam o título e a legenda do gráfico (ajude-as, 

escrevendo as palavras numa folha de rascunho para que depois copiem 

corretamente). 
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Título: ________________________ 

 

Legenda: _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     
 

 

8. Proporcione um momento de debate em grande grupo para que se retirem 

conclusões sobre o gráfico final. Peça às crianças que formulem e respondam às 

suas próprias questões. Leve-as a perceber quais foram os Tangrams mais e menos 

escolhidos pelo grupo, qual o número total de respostas dadas (fazendo-lhes ver que 

corresponde ao total de crianças presentes na sala de atividades) e quantos 

elementos teve cada uma das figuras, comparando os dados com a tabela de 

frequências elaborada anteriormente. Faça questões, tais como:  

 Quantos meninos escolheram o gato e o ganso? 

 Quantos meninos escolheram figuras humanas? 
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 Quantos Tangrams de ganso precisaríamos de construir para atingir o 

mesmo número de elementos dos Tangrams de gato? 

 Qual das figuras foi escolhida pelos meninos duas vezes mais do que a do 

ganso? 

 Quantas peças do Tangram foram utilizadas para construir os três barcos? 

E se fossem quatro barcos? 

 

9. Faça questões que permitam comparar as ideias iniciais das crianças com as 

conclusões retiradas. Registe todas as conclusões, colocando a informação numa 

cartolina. Escreva as informações dadas pelas crianças e, sempre que possível, peça-

lhes que façam desenhos explicativos do que argumentaram. 

 

10. Peça ao grupo que cole todas as cartolinas no papel de cenário, por ordem de 

elaboração das tarefas, para que assim se finalize o trabalho de grupo. 

 

11. Se possível, proponha e organize a apresentação do trabalho aos pais das crianças ou 

a um outro grupo de crianças da mesma faixa etária. 

 

12. Também poderá dar uma continuação à proposta de trabalho, sugerindo ao grupo 

que questione os colegas de outra sala sobre quais os seus gostos em relação à figura 

que iriam fazer, sendo a questão-problema a seguinte:  

 Será que os meninos da outra sala também iriam preferir a mulher? 

Esta nova tarefa poderá dar origem a uma investigação que leve o grupo de crianças 

a criar, em pequenos grupos, novas representações gráficas e a adquirir mais 

conhecimentos sobre OTD a partir da sua própria experiência na resolução da tarefa. 

 

1.2. Tarefa 2 – “Alimentação saudável” 

 

1.2.1. Introdução à Tarefa 

 

Esta tarefa tem como principal objetivo permitir que as crianças que frequentem 

uma sala de educação pré-escolar sejam capazes de compreender e de produzir 

informação estatística com temas relativos ao seu quotidiano, estabelecendo conexões 

com a vida real. 
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Para dar início à tarefa, pressupõe-se que o grupo de crianças já tenha identificado 

a necessidade de trabalhar aspetos relacionados com a alimentação. Assim sendo, o 

educador de infância poderá dar origem a um projeto que será realizado ao longo de 

todo o ano letivo. Como neste relatório apenas selecionámos a OTD, iremos apresentar 

algumas propostas de tarefas a realizar num contexto de sala de atividades, com um 

grupo de crianças entre os 3 e os 5 anos. Não incluiremos as restantes propostas (de 

outras áreas de aprendizagem) que o educador poderá planear. A tarefa está dividida em 

diversas fases, as quais implicam que entre elas haja a realização de outras atividades 

acerca da alimentação (por exemplo, conhecer a roda dos alimentos). 

Durante o decorrer do projeto, privilegiar-se-ão momentos de trabalho individual, 

em pequenos grupos ou em grande grupo. O educador de infância deverá apelar sempre 

à utilização da comunicação matemática e do raciocínio matemática, através da 

constante resolução de problemas com os quais o grupo se irá deparando. 

Nesta fase, pressupõe-se que as crianças já tenham apresentado as suas ideias 

prévias acerca dos conhecimentos que têm sobre a alimentação saudável. 

 

1.2.2. Classificação da Tarefa 

 

A tarefa apresentada pode ser classificada como um projeto, uma vez que 

decorrerá a longo prazo e incluirá um grau de dificuldade considerável para a faixa 

etária considerada (3-5 anos). Para além disso, a tarefa pressupõe a realização de 

atividades, principalmente em pequeno e em grande grupo, que poderão tomar 

caminhos distintos para a resolução do problema com os quais as crianças se vão 

deparando, tendo, portanto, uma estrutura aberta. 

Durante o decorrer das atividades, as crianças poderão formular conjeturas, 

experimentar e explorar situações, refletir sobre as suas decisões e comunicar as suas 

ideias aos restantes colegas e ao educador. Ao mesmo tempo, para além de adquirirem 

conhecimentos, com este tipo de tarefa as crianças poderão desenvolver atitudes e 

valores relativos à vida em comunidade na sala de atividades. 
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1.2.3. Planificação da Tarefa 

 

 

Planificação da Tarefa 2 – “Alimentação saudável” 

 

Tema: 

Organização e Tratamento de 

Dados 

Propósito Principal do Ensino 
Desenvolver nos alunos a capacidade de compreender e de produzir informação 

estatística. 

Objetivos Gerais 

Com a sua aprendizagem, no âmbito deste tema, as crianças devem ser capazes de: 

1. Explorar, analisar, interpretar e utilizar informação simples de natureza estatística; 

2. Realizar estudos que envolvam procedimentos estatísticos, interpretar os 

resultados obtidos e formular conjeturas a partir deles, utilizando linguagem 

estatística. 

Conteúdos Objetivos Específicos 
Tarefa 

Matemática 

Capacidades 

Transversais 
Recursos Duração 

 

Representação e 

Tratamento de Dados 

 

 Recolha de dados através 

de diferentes representações; 

 Tabela de frequências; 

 Formação de conjuntos 

 

 Reconhecer propriedades; 

 Comparar propriedades; 

 Recolher dados recorrendo a diferentes 

representações (desenhos, esquemas de 

contagem gráfica, etc.); 

 Preencher tabelas de dupla entrada; 

 Construir tabelas de frequências absolutas; 

 

Projeto. 

 

 Resolução de 

problemas; 

 Raciocínio 

matemático; 

 Comunicação 

matemática. 

 

 

 Lanches; 

 Círculos (amarelos, verdes e 

vermelhos); 

 Flanelógrafo; 

 Velcro; 

 Imagens de alimentos 

saudáveis e não saudáveis; 

 Folhas de registo; 

 Lápis de carvão e de cor; 

 

A tarefa deverá 

decorrer ao longo de 

um ano letivo, em 

diferentes 

momentos. 

Deve ser trabalhada 

pelo menos um dia 
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(classificação); 

 Diagrama de Venn; 

 Gráfico de pontos; 

 Gráfico de barras; 

 Situações aleatórias; 

 Gráfico circular; 

 Pictograma. 

 Interpretar dados em tabelas de frequências; 

 Classificar alimentos, objetos ou animais; 

 Formar conjuntos, recorrendo a diagramas de 

Venn; 

 Representar dados num gráfico de pontos; 

 Interpretar dados num gráfico de pontos; 

 Construir um gráfico de barras; 

 Reconhecer situações aleatórias; 

 Utilizar o conceito de acaso; 

 Utilizar vocabulário próprio de situações 

aleatórias (impossível, certo, provável); 

 Interpretar dados num gráfico circular; 

 Representar dados num pictograma; 

 Formular conjeturas a partir dos resultados 

obtidos em gráficos. 

  

 

 Tesouras; 

 Arcos pequenos e grandes; 

 Patafix; 

 Papel de cenário; 

 Cartolinas; 

 Revistas; 

 Desenhos de alimentos; 

 Saco; 

 Ficha de reflexão; 

 Recipientes grandes; 

 Água das chuvas; 

 Copos de plástico (pequenos); 

 Apito; 

 Cola; 

 Cartão; 

 Frutos; 

 Folhas brancas; 

 Marcador; 

 Computador; 

 Almofadas e picos; 

 Tecidos e papel de crepe. 

 

por semana. 
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1.2.4. Preparação/Implementação da Tarefa 

 

1.ª Fase: 

 

1. Num determinado dia, ao início da manhã, peça a todas as crianças para trazerem o seu 

lanche para a sala de atividades. A partir desse lanche, em grande grupo, crie um debate 

com as crianças acerca dos alimentos levados para o jardim de infância. Cada criança 

deverá classificar o seu lanche, fazendo a diferenciação entre os constituintes que se podem 

considerar como alimento “saudável” e alimento “não saudável”. Nesta fase pode levantar 

algumas questões sobre os diversos alimentos presentes no grupo, tais como: 

 Será que um bolo com chocolate é saudável? 

 Qual será o melhor leite? Leite achocolatado ou leite simples? 

 A fruta será um bom alimento? 

Faculte o tempo necessário para que cada uma delas, individualmente, possa refletir sobre 

a classificação que irá fazer. A partir deste ponto, peça a cada criança que, à vez, apresente 

as suas conclusões ao restante grupo. Enquanto a criança estiver a apresentar o seu lanche, 

as restantes deverão estar atentas para poderem argumentar sobre a classificação feita pelo 

colega. Conforme os alimentos irão sendo apresentados, pode sempre colocar questões 

relacionadas com a constituição ou a origem de cada alimento, perguntando, por exemplo: 

 Onde encontramos os bolos? Como é feito um bolo? Que ingredientes pode 

incluir? 

 Será melhor comer um pão com queijo ou um bolo com chocolate? 

 E de onde vêm os frutos? 

 Os sumos têm mais ou menos quantidade de açúcar do que o leite? 

 

2. À medida que cada criança apresentar, o grupo definirá se o lanche é “saudável”, “não 

saudável” ou “mais ou menos saudável”. A cada lanche deve ser atribuído um círculo 

verde (para “lanche saudável”), vermelho (para “lanche não saudável”) ou amarelo (para 

“lanche mais ou menos saudável”). Cada círculo deverá ser afixado pela criança num 

flanelógrafo de forma a construir um gráfico de pontos. Convém que coloque no 

flanelógrafo uma linha horizontal (por exemplo, em velcro) e que acrescente uma imagem 

correspondente a cada lanche (uma imagem com alimentos saudáveis, outra com alimentos 

não saudáveis e a última com um conjunto de alimentos saudáveis e não saudáveis) para 
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que assim se faça a legenda do gráfico. No final da sua construção, deverão ser retiradas 

conclusões gerais acerca do mesmo. Isto é, as crianças deverão ser capazes de 

compreender que tipo de lanche é predominante no grupo. Nesta fase, pode pedir às 

crianças que descrevam oralmente o que veem no flanelógrafo, dando resposta a questões 

como: 

 Quantos “lanches saudáveis” trouxeram? E “lanches não saudáveis”? E 

“lanches mais ou menos saudáveis”? 

 A maioria dos meninos não se alimenta corretamente. Verdadeiro ou falso? 

Porquê? 

 O que fazer para mudarmos estes dados, tornando o lanche saudável? 

Independentemente do lanche ser ou não saudável, cada criança comerá os alimentos que 

trouxer para a escola. No entanto, serão sempre dados reforços positivos para que as 

crianças tragam apenas alimentos saudáveis. 

 

2.ª Fase: 

 

1. Forneça a cada criança uma folha de registo que lhes permita desenhar ou recortar de 

revistas alimentos que levaram para o lanche. Nesta fase deve orientá-los no sentido de 

desenharem os alimentos num tamanho considerável, podendo a folha de registo incluir 

uma área específica para essa função. 

 

2. Forme pequenos grupos e proponha-lhes que façam algumas classificações consoante as 

propriedades que encontrarem nos seus alimentos. Caso seja necessário, o educador poderá 

dar um exemplo inicial e fazer outras questões que suscitem a atividade das crianças:  

 Conseguem separar alimentos líquidos de alimentos sólidos? 

 Que outras caraterísticas encontram que vos permitam organizar de diferentes 

formas, separando alguns alimentos de outros? 

A cada grupo deverão ser fornecidos pequenos arcos, para que cada desenho seja colocado 

no local respetivo, consoante a propriedade apresentada. A partir desta atividade, os alunos 

deverão ser capazes de, por exemplo, classificar os seus desenhos quanto à cor, ao 

tamanho, ou a outras propriedades relacionadas com os próprios alimentos. 
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3. Proponha aos grupos a apresentação oral aos colegas das diferentes propostas de 

classificação realizadas. Convide-os a descrever cada um dos desenhos, tendo em atenção a 

cor, o tamanho, a forma e o tipo de alimento. Levante questões sobre as propriedades 

analisadas nos alimentos e sobre o atributo que as fez diferenciar uns dos outros. 

Encaminhe-os no sentido de perceberem que cada um dos desenhos pode ter mais do que 

uma propriedade, questionando: 

 Porque separaram dessa forma? O que diferencia um conjunto do outro? 

 Quantos desenhos há em cada conjunto? 

 Será que se pode criar mais algum conjunto com esses desenhos? Quem é capaz 

de sugerir outra forma de os agrupar? 

 

4. Após a realização da atividade anterior, com os mesmos desenhos, incentive as crianças a 

fazerem diversas classificações em grande grupo, podendo haver elementos que 

apresentem, em simultâneo, duas propriedades. Ou seja, os arcos poderão ser intersetados. 

Estes mesmos arcos, agora de maiores dimensões, deverão estar afixados numa parede da 

sala de atividades, acessíveis a todas as crianças para que estas possam afixar os desenhos 

de forma a criarem diagramas de Venn. Nesta fase, deve dar espaço e tempo para que as 

crianças explorem o diagrama livremente. Enquanto mediador da atividade, tente promover 

uma participação equilibrada de todas as crianças na organização do diagrama, para que 

não sejam sempre as mesmas a dar novas ideias e a manusear os desenhos. 

 

3.ª Fase: 

 

1. A priori, construa em papel de cenário e com auxílio de cartolinas de diferentes cores, uma 

roda dos alimentos de grandes dimensões. Preencha cada um dos grupos alimentares da 

roda com apenas um exemplo de alimento, colocando-o no local correto (preencha também 

o centro com a água e debata a sua importância). Para além disso, selecione desenhos de 

alimentos distintos, correspondentes a todos os grupos da roda dos alimentos. Em sala de 

atividades, distribua os desenhos – pelo menos dois por cada criança – para que os 

recortem e pintem. Esses desenhos, depois de concluídas as pinturas e o recorte, deverão 

ser colocados num saco. Em grande grupo, à vez, as crianças serão estimuladas a retirar, ao 

acaso, uma imagem do saco, colando-a no local correspondente da roda dos alimentos. 

Durante esta atividade, todo o grupo poderá debater sobre a correta afixação dos alimentos. 



   

203 
 

Durante a colagem no local respetivo da roda dos alimentos, formule questões, como por 

exemplo: 

 Será que o local é o correto? Porquê? Quem não concorda? Porquê? 

 Por que é que a cenoura não pode ser colocada no grupo dos frutos? 

 Porque é que se coloca a água no centro da roda? 

 Será que os ovos estão num grupo maior ou mais pequeno? Devemos comer 

muitos ou poucos por semana? 

Nesta fase, explore a diferença entre tirar ao acaso e não tirar ao acaso, permitindo que as 

crianças conheçam algumas noções sobre situações aleatórias. Coloque questões às 

crianças, tais como: 

 Será impossível tirar um desenho sem pintar? Ou acham que é certo que retire do 

saco um desenho pintado? 

 Será mais provável sair um dos  desenhos da Maria ou um dos do João? 

 Será possível tirar dois desenhos ao mesmo tempo? 

 

2. Após a conclusão do preenchimento da roda dos alimentos, estimule as crianças a 

conjeturar sobre o espaço que cada grupo de alimentos ocupa na roda, fazendo-as perceber, 

por exemplo, que a área dos frutos é maior que a área da carne, pescado e ovos, o que lhes 

permitirá concluir que deverão consumir mais uns alimentos que outros. Peça-lhes que 

comparem os diferentes tamanhos de cada setor circular levando-os a conjeturar sobre se 

se tratassem de fatias de um bolo. Esta atividade possibilitará que as crianças sejam 

capazes de ler os dados, tal como se estivessem perante um gráfico circular. 

 

3. Construa uma ficha de reflexão que tenha um espaço disponível para um registo gráfico e 

para um registo escrito. Em sala de atividades, peça a cada criança para fazer, 

individualmente, um registo gráfico acerca do que aprendeu sobre os alimentos e uma 

alimentação saudável. No final, reúna com a criança, individualmente, e peça-lhe que 

exponha o que desenhou sobre o tema. Faça o registo escrito do que a criança explicou. 

 

4.ª Fase: 

 

1. Organize uma atividade de expressão motora, no espaço exterior do jardim de infância, que 

consistirá em formar equipas e dar origem a uma prova de estafetas. Deve ter o cuidado de 
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que as equipas formadas fiquem equilibradas (quanto às capacidades físico-motoras). Para 

dar início à atividade, deve explicar as regras do jogo: 

– As equipas estarão a dez metros de um recipiente vazio, com as crianças organizadas 

em filas. 

– Na partida existirá um recipiente cheio de água. 

– Cada criança terá consigo um copo de plástico pequeno. 

– A prova iniciar-se-á ao apito do educador. 

– Cada criança deverá encher o seu copo no recipiente que está no ponto de partida, de 

acordo com a sua vez de realizar a prova. 

– A criança deverá transportar o copo até ao jarro vazio, vertendo neste o conteúdo. 

Deverá tentar levar sempre a máxima quantidade, deslocando-se o mais rápido 

possível. 

– Sempre que fizer o trajeto de regresso, cada criança deverá passar a vez ao colega 

seguinte, que estará já com o seu copo cheio e pronto para iniciar o trajeto. 

– Após três minutos, o educador finaliza o jogo com um apito. 

Nota: a água utilizada para a atividade deverá ser recolhida a partir da água das chuvas, 

para não gerar desperdícios de água potável e para incutir nas crianças o sentido positivo 

pretendido pela educação ambiental. 

Após bem definidas as regras, dê início ao jogo. 

 

2. Após a realização do jogo, conte, juntamente com as crianças, quantos copos de água 

cheios cada equipa acumulou no recipiente. Esses dados devem ser recolhidos por cada 

grupo para posterior análise. A recolha de dados pode fazer-se numa folha de registo 

previamente fornecida e explicada às crianças. O registo pode ser feito a partir dos 

desenhos de copos de água, em que cada copo desenhado corresponderá a um copo cheio 

acumulado no recipiente, ou através de esquemas de contagem gráfica. Enquanto cada um 

dos grupos estiver a contar os copos de água incluídos no seu recipiente, as restantes 

crianças deverão estar sentadas à volta do recipiente a ajudar a fazer a contagem. A recolha 

dos dados deverá ser feita a partir da colheita de copos de água bem cheios do recipiente 

utilizado durante o jogo, esvaziando o conteúdo desses copos novamente para o recipiente 

do ponto de partida. 
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3. Já em sala de atividades, peça às crianças para se dividirem pelas mesas de forma a 

trabalharem novamente em equipas. Forneça a cada equipa copos de plástico pequenos 

previamente preparados para a atividade (tapados na sua abertura para permitir que se 

fixem uns aos outros). Peça aos grupos que, de acordo com a folha de registo elaborada 

após o jogo, colem um copo por cima do outro até que fique completa a sua barra de copos. 

 

4. Convide os grupos a juntarem as suas barras, colando-as, lado a lado, numa superfície dura 

(por exemplo, cartão) que servirá de base. Obter-se-á, desta forma um gráfico de barras a 

três dimensões. 

 

5. A partir da atividade anterior, estimule o grupo a formular conclusões gerais. Questione-o 

sobre: 

 Quem ganhou? 

 Quem recolheu menos copos de água? 

 A equipa A precisava de transportar mais quantos copos cheios para obter o 

resultado da equipa C? 

 Que outros dados podem retirar sobre o gráfico? 

 Qual a importância de se fazer um jogo com a água? 

 

5.ª Fase: 

 

1. Peça às crianças para levarem para o jardim de infância um fruto da época à sua escolha 

para o lanche. Ao início da manhã do dia escolhido para a realização da atividade, em 

grande grupo, estimule as crianças para a realização de conjeturas acerca dos frutos 

apresentados, analisando e discutindo, por exemplo: 

 Quantos frutos diferentes trouxeram? 

 Quais serão os frutos predominantes? 

 Qual será o fruto menos escolhido? 

 Que outros frutos poderiam ter trazido para o lanche? 

 

2. Proponha ao grupo a escolha de uma metodologia para organizar os dados, encaminhando-

os no sentido de identificarem uma forma de fazerem um registo único para todo o grupo. 

Pode levá-los a construírem, por exemplo, um esquema de contagem e uma tabela de 
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frequências em que se colocarão todos os frutos (sem repetições) em linhas – expostos a 

partir de um desenho elaborado pelas crianças –, uma coluna com os registos das 

contagens e outra coluna com o registo das frequências. Este registo deverá ser feito numa 

cartolina. Cada um dos elementos do grande grupo deverá colocar um pauzinho com 

marcador no local respetivo ao seu fruto. Enquanto cada criança estiver a preencher, as 

restantes deverão observar, confirmando se o colega está a realizar corretamente a sua 

função e tendo a oportunidade de auxiliar caso precise de ajuda. Se achar que o grau de 

abstração do grupo é elevado o suficiente, poderá pedir-lhes que desenhem quatro 

pauzinhos na vertical e o quinto na horizontal, para que a leitura dos dados seja mais fácil e 

mais rápida. No final de se preencher a coluna das contagens, peça ajuda a algumas das 

crianças para preencher a coluna das frequências. Por fim, oriente o grupo no sentido de 

fazer uma análise dos dados recolhidos, aproveitando para fazer uma comparação com as 

previsões iniciais. Faça questões, tais como: 

 Afinal qual foi o fruto mais escolhido? E o menos escolhido? 

 Quais são as diferenças para o que disseram inicialmente? 

 Quantos frutos há no total? 

 Cinco meninos trouxeram bananas. Acham que está correto ou errado? Porquê? 

 

3. A partir da organização dos dados, proponha ao grupo a construção de um pictograma. 

Consoante o número de frutos existente, deverão ser constituídos pequenos grupos. Cada 

um desses grupos ficará responsável por preparar um desenho do fruto a ele atribuído na 

mesma quantidade do que os dados apresentados na tabela de frequências. Pode permitir 

que as crianças escolham o desenho a partir de pesquisa na Internet, com a sua ajuda. Deve 

imprimir diversas cópias. As crianças picotarão a figura e decorá-la-ão a gosto, com 

diferentes materiais (por exemplo, tecidos, papel de crepe, etc.). 

 

4. Organize novamente as crianças em grande grupo. Solicite aos grupos a apresentação aos 

colegas das suas imagens para que todos possam saber como ficou o resultado final. 

 

5. Após a apresentação dos seus trabalhos, estimule as crianças a conjeturar sobre como 

poderão organizar os seus frutos numa cartolina. Nesta fase, leve-os no sentido de 

construírem um pictograma, em que todos os frutos estarão alinhados ou na horizontal ou 

na vertical, a partir da mesma linha de partida. Desenhe a linha e confronte-os com a 



   

207 
 

necessidade de escreverem uma legenda e um título. Deixe que todos participem, dando a 

oportunidade de cada criança colar na cartolina um fruto, no local correto, enquanto os 

restantes observam. 

 

6. Com a conclusão do pictograma, questione novamente as crianças, levando-as a interpretar 

os dados a partir do gráfico. Pergunte, por exemplo: 

 Concluímos que o fruto mais escolhido pela nossa turma é: …? 

 Como menos escolhido pela turma tivemos…? 

 Trouxeram muita ou pouca variedade de frutos, comparando com os frutos da 

época que conhecem? 

 

6.ª Fase: 

 

1. Organize as crianças em pequenos grupos e deixe-as debater sobre o decorrer do trabalho 

de projeto. Faça questões, tais como: 

 O que aprendemos com este projeto? 

 O que aprendemos sobre a alimentação? 

 Que gráficos construímos? Para que serviram? 

 

2. Peça-lhes que façam um registo gráfico de grupo acerca destas questões. Esse registo 

poderá ser realizado em primeiro lugar numa folha de rascunho e, posteriormente, deve ser 

passado para uma folha para esse efeito. Esteja atento à participação equitativa de todos os 

elementos dos diversos grupos. 

 

3. Peça a cada grupo para apresentar as suas conclusões aos restantes colegas, explicando o 

que desenharam e pintaram e o porquê de o terem feito. Promova a comunicação de ideias 

e a capacidade de explicação dos raciocínios.  

 

Sugestões: 

 

a) Reorganize um espaço da sala de atividades e construa uma área livre de Matemática 

que inclua a OTD. Nessa área poderá colocar diversos materiais, tanto construídos pelas 

crianças como por si. 
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b) Ajuste o espaço de forma a poder colocar uma mesa para duas crianças trabalharem 

em simultâneo. Dinamize a área de acordo com os recursos disponíveis. Se puder, compre ou 

crie blocos lógicos e outros materiais que permitam que as crianças procedam a 

classificações. Deixe à disposição da criança esses materiais e fios de lã ou arcos que lhes 

permitam construir diagramas de Venn. Também poderá elaborar pequenas fichas de trabalho 

e deixá-las nesse espaço para que a criança, livremente, tome a iniciativa de as realizar. 

 

c) Ao lado da mesa poderá colocar o flanelógrafo (que foi utilizado na primeira fase 

desta tarefa) afixado na parede. Peça às crianças que pintem diversos alimentos, animais e 

objetos. As imagens devem ser previamente preparadas. Posteriormente, deverá plastificar as 

imagens, colocando um velcro na parte de trás para que adiram ao flanelógrafo. Coloque há 

disposição velcro suficiente que permita às crianças definirem diagramas ou gráficos no 

flanelógrafo. Deixe também as imagens elaboradas acessíveis ao grupo. Dê espaço para que 

cada criança organize os dados de acordo com as caraterísticas que preferirem evidenciar. Vá 

questionando para saber se a dinâmica do trabalho é boa e qual a opinião do grupo sobre o 

novo espaço. Verifique regularmente se as crianças estão a evoluir. Conforme for possível, vá 

acrescentando novas figuras para que o grupo vá trabalhando diferentes temáticas. 

 

2. Contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Seguidamente, descreveremos três tarefas matemáticas para o 1.º ciclo do ensino básico, 

sendo elas designadas por “Quantos livros foram lidos?”, “Vamos jogar bowling”, 

“Confeções na cantina da escola” e “O tempo no mês de outubro”. Tal como as tarefas 

anteriores, estas incluirão uma pequena apresentação, as suas classificações de acordo com a 

categorização sugerida por Ponte (2005), respetivas planificações e os modos de preparação e 

de implementação na sala de aula. 

 

2.1. Tarefa 1 – “Quantos livros foram lidos?” 

 

2.1.1. Introdução à Tarefa 

 

Esta tarefa matemática tem como principal objetivo proporcionar aos alunos de 2.º ano 

uma situação problemática que os ajudem a compreender alguns conteúdos estatísticos, 
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nomeadamente, esquemas de contagem gráfica, tabelas de frequências e pictogramas, 

estabelecendo conexões com a vida quotidiana da faixa etária em questão. 

Caso se queira aplicar a tarefa numa turma de 1.º ano nos primeiros meses do ano letivo, 

convém que o professor a adapte, uma vez que o tema “leitura de livros” pressupõe que os 

alunos já disponham dessa competência. 

Esta tarefa pode ser realizada quando o professor abordar determinados aspetos 

relacionados com a literatura infantil ou mesmo quando sentir que a turma ou alguns alunos 

necessitam de ler mais em casa, por mostrarem maiores dificuldades nesse âmbito. Estima-se 

que a realização da tarefa demore 90 minutos. 

Ao longo da tarefa, privilegiar-se-ão momentos de trabalho em grande grupo e em 

pares. Os alunos terão que ser capazes de resolver um problema, utilizando o raciocínio 

matemático. Também apelar-se-á à utilização da comunicação matemática, tanto no decorrer 

do trabalho em pares como durante os momentos de discussão coletiva. 

 

2.1.2. Classificação da Tarefa 

 

Esta tarefa matemática, para a etapa dos 1.º e 2.º anos de escolaridade, pode ser 

considerada como um problema, uma vez que para o aluno descobrir a solução tem que 

recorrer a estratégias de resolução, dado não possuir processos conhecidos e estandardizados 

que lhes permitam encontrar a resposta de forma imediata. Assim sendo, poder-se-á dizer que 

a tarefa apresenta um grau de desafio elevado. Para além disso, a tarefa apresenta uma 

estrutura fechada e questões bem definidas, que permitem que o aluno perceba claramente o 

que é dado e o que se pretende atingir. Ao longo da realização da tarefa matemática, o grau de 

dificuldade das questões vai aumentando gradualmente. 

O trabalho desenvolvido pressupõe a discussão em grande grupo e a realização de partes 

da tarefa em pares, para que os alunos possam conjeturar e tomar decisões juntos, propiciando 

a comunicação matemática. Para além disso, com o trabalho em pares, a tarefa permite que os 

alunos que tiverem mais dificuldades possam ter algum apoio de outros colegas e perceber os 

caminhos a seguir para a procura da solução. 
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2.1.3. Planificação da Tarefa 

  

 

Planificação da Tarefa 1 – “Quantos livros foram lidos?” 

 

Tema: 

Organização e Tratamento de 

Dados 

Propósito Principal do 

Ensino 

Desenvolver nos alunos a capacidade de compreender e de produzir informação estatística, 

bem como de a utilizar para resolver problemas e tomar decisões informadas e argumentadas. 

Objetivos Gerais 

Com a sua aprendizagem, no âmbito deste tema, as crianças devem ser capazes de: 

1. Explorar, analisar, interpretar e utilizar informação de natureza estatística; 

2. Selecionar e usar técnicas adequadas para recolher, organizar e representar 

dados; 

3. Interpretar resultados, utilizando linguagem estatística.  

Conteúdos Objetivos Específicos Tarefa Matemática Capacidades Transversais Recursos Duração 

 

Representação e Tratamento de 

Dados 

 

 Esquemas de contagem gráfica; 

 Tabela de frequências absoluta; 

 Pictograma; 

 Resolução de problemas. 

 

 Interpretar esquemas de contagem gráfica; 

  Completar esquemas de contagem 

gráfica; 

 Organizar dados em tabelas de frequências 

absolutas; 

 Representar dados num pictograma; 

 Interpretar dados num pictograma; 

 Resolver problemas; 

 Responder a questões de interpretação. 

 

Problema. 

 

 Resolução de problemas; 

 Comunicação matemática. 

 

 

 Computador (folha 

de cálculo); 

 Quadro interativo; 

 Fichas de trabalho; 

 Cartolina; 

 Lápis; 

 Patafix. 

 

90 min. 
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2.1.4. Preparação/Implementação da tarefa 

 

1. Levante questões na turma sobre os seus hábitos de leitura e sobre o tipo de livros 

que gostam de ler. Seguem-se alguns exemplos de questões que pode colocar: 

 Quantos livros leram durante o verão? 

  Lembram-se dos títulos? 

  Quem eram os autores? 

 

2. Apresente, a partir de uma folha de cálculo, no quadro interativo (se existir), o 

seguinte esquema de contagem gráfica, cuja preparação deve fazer previamente. 

 

A Professora da turma do 2.º ano quis saber quantos livros leram os seus 

alunos, ao longo das férias de verão. Para não se esquecer dos dados, 

registou-os no esquema que se segue. 

 

1 livro  

2 livros 
 

3 livros 
 

4 livros 
 

 

3. Peça aos alunos que observem o esquema e que expliquem o que constatarem. Nesta 

fase convém referir que a tabela não se encontra preenchida na totalidade 

propositadamente. Coloque as seguintes questões: 

 Sabem o que significa cada tracinho? 

 Quantos meninos leram dois livros? E três livros? E quatro? 

 Quantos meninos leram livros (dos que apenas estão representados 

atualmente na tabela)? 
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4. Após a análise do gráfico, peça à turma que forme grupos de trabalho em pares e 

entregue-lhes uma ficha de trabalho com as seguintes questões:  

 

 Completa a tabela, sabendo que a turma é constituída por 20 

alunos. 

 

 Constrói uma tabela de frequências de acordo com os dados do 

esquema de contagem. 

 

 

 

 

 

 

 

5. A partir da atividade anterior, deixe cada grupo apresentar a sua tabela de 

frequências à turma. Nesta fase pretender-se-á que alguns grupos exponham 

diferentes formas de organizar a tabela e que todos os alunos percebam que não há 

apenas uma apresentação possível. 

 

6. Fixe no quadro um cartaz com o seguinte pictograma, explique que não se encontra 

completo e faça questões acerca do mesmo. 
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 Cada imagem corresponde a quantos meninos que leram livros? Justifica. 

 Quais as colunas que ainda não estão completamente preenchidas? 

 Quantas imagens faltam acrescentar na coluna relativa a um livro? E a dois 

livros? E a três? 

 

7. Estimule os alunos para que redijam questões as quais não possam ser respondidas 

com os dados do gráfico. 

 

8. Prepare, a priori, imagens iguais às representadas no gráfico. Peça a alguns alunos 

para irem ao quadro preencher o restante pictograma (afixando as imagens 

elaboradas por si com patafix) de acordo com os dados representados nas tabelas de 

frequências anteriormente construídas. Questione-os acerca do título que poderá ser 

atribuído ao pictograma. 

 

9. Forme novamente grupos de trabalho a pares na turma. Entregue a cada grupo uma 

ficha com o mesmo pictograma e peça-lhes para o completarem recorrendo a 

desenhos. De seguida, na mesma ficha, apresente a seguinte questão: 
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 Lê atentamente a afirmação que se segue: “Menos de metade da 

turma leu três ou quatro livros”. Consideras a afirmação 

verdadeira ou falsa? Explica como chegaste à resposta. Podes 

fazê-lo usando palavras, desenhos ou contas. 

 

 

 

 

 

 

 

R.:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

10. Após a resolução da ficha, oriente a turma na realização de uma discussão coletiva 

sobre a questão anteriormente colocada, pedindo aos grupos que expliquem as 

estratégias utilizadas para a resolução do problema. 

 

2.2. Tarefa 2 – “Vamos jogar bowling” 

 

2.2.1. Introdução à Tarefa 

 

Esta tarefa matemática tem como principal objetivo que os alunos do 1.º ano de 

escolaridade explorem dados de natureza estatística, a partir da construção ativa do seu 

próprio conhecimento. Com a realização desta tarefa, os alunos aprenderão a organizar, 

a representar e a interpretar dados, sob a forma de tabelas e gráficos, partindo de alguns 

conhecimentos já apreendidos na sala de aula, a partir de outras tarefas no âmbito da 

OTD. No entanto, esta tarefa pode ser utilizada com uma primeira experiência de 

construção das representações acima referidas. Assim sendo, embora os alunos já 

tenham praticado e apreendido conhecimentos sobre leitura e interpretação de tabelas e 
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de gráficos, pretender-se-á que eles próprios criem, em grupos e de forma relativamente 

autónoma, estes tipos de representação de dados a partir das suas próprias tomadas de 

decisões e da seleção de estratégias adequadas. 

A tarefa deverá decorrer ao longo de, aproximadamente, duas semanas, sendo 

despendido algum tempo todos os dias para esse fim, de acordo com o que cada 

Professor considerar mais adequado ao seu grupo. 

Com a atividade de bowling, o Professor despertará a curiosidade das crianças, 

proporcionando uma experiência mais motivante, através do jogo. Além disso, o 

Professor, a partir da realização desta tarefa, também permitirá que os alunos 

compreendam melhor os conteúdos de OTD, uma vez que todos eles – a recolha dos 

dados e a organização e construção de tabelas e gráficos – farão sentido na sua vida, já 

que se trata de uma situação real, vivida pelas próprias crianças. 

Relativamente às capacidades transversais, esta tarefa matemática implica a 

utilização do raciocínio e da comunicação matemática, uma vez que as crianças 

trabalharão em equipas e deverão apresentar sempre as suas ideias aos colegas de 

trabalho. Para além disso, as crianças deparar-se-ão com a construção de diversas 

representações de dados, as quais vão ter que realizar autonomamente, e, por isso, vão 

desenvolver a capacidade de resolver problemas. 

 

2.2.2. Classificação da Tarefa 

 

Embora a linha que separa uma investigação de uma exploração não seja bem 

definida, dado ser complicado perceber-se se o grau dificuldade da tarefa é elevado ou 

não para uma determinada turma, considerá-la-emos uma exploração para um 1.º ano ou 

2.º anos do ensino básico. Esta permite que os alunos, em contexto de sala de aula e a 

partir de uma situação real e de brincadeira, se envolvam em processos de verdadeira 

atividade matemática, desenvolvendo não só ao nível cognitivo como também pessoal e 

social. 

O envolvimento dos alunos nesta tarefa deverá ser elevado, havendo uma 

participação ativa desde que o Professor lhes apresente o problema. No entanto, apesar 

de os alunos serem intervenientes participantes da construção do seu conhecimento, 

solucionando o problema autonomamente, será necessário que o Professor dê algumas 

indicações do caminho a seguir, para que não haja dispersão do que realmente importa 

focar e para que não desmotivem. 
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Pelo facto de o Professor auxiliar os alunos e de lhes fornecer alguns instrumentos 

de trabalho, consideramos que não é necessário que cada grupo de trabalho despenda 

muito tempo no planeamento da tarefa, sendo considerada, portanto, uma tarefa de grau 

de dificuldade reduzido. Para além disso, a tarefa é de estrutura aberta, uma vez que não 

existirá apenas um caminho a seguir para a resolução do problema. Cada grupo será 

livre de escolher a forma como organizará e representará os dados, criando-se diversas 

atividades de reflexão, de apresentação de ideias e de debates que obrigaram à tomada 

de decisões. 
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2.2.3. Planificação da Tarefa 

  

 

Planificação da Tarefa 2 – “Vamos jogar bowling” 

 

Tema: 

Organização e Tratamento de 

Dados 

Propósito Principal do 

Ensino 

Desenvolver nos alunos a capacidade de compreender e de produzir informação estatística, 

bem como de a utilizar para resolver problemas e tomar decisões informadas e argumentadas. 

Objetivos Gerais 

1. Explorar, analisar, interpretar e utilizar informação de natureza estatística; 

2. Selecionar e usar técnicas adequadas para recolher, organizar e representar 

dados; 

3. Interpretar resultados, utilizando linguagem estatística. 

Conteúdos Objetivos Específicos Tarefa Matemática Capacidades Transversais Recursos Duração 

 

Representação e Tratamento de 

Dados 

 

 Esquemas de contagem gráfica; 

 Tabela de frequências absoluta; 

 Gráfico de pontos; 

 Pictograma; 

 Gráfico de barras. 

 

 Recolher dados, a partir da observação; 

 Completar esquemas de contagem gráfica; 

 Elaborar tabelas de frequências; 

 Construir gráficos de pontos; 

 Construir pictogramas; 

 Interpretar dados apresentados em tabelas 

ou gráficos; 

 Resolver problemas; 

 Retirar conclusões sobre os dados 

representados. 

 

Exploração. 

 

 Resolução de problemas; 

 Comunicação matemática; 

 Raciocínio matemático. 

 

 

 6 Pinos (ou 

garrafas de plástico 

com areia); 

 Bola (de bowling; 

ou de basquetebol, 

por exemplo);  

 Ficha de registo 

dos dados; 

 Ficha de 

organização dos 

dados; 

 

Duas 

semanas. 
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 Cartolinas; 

 Tesouras; 

 Colas; 

 Réguas; 

 Lápis de carvão e 

de cor; 

 Marcadores; 

 Folha de rascunho; 

 Ficha de trabalho 

para registo das 

conclusões de grupo; 

 Papel de cenário; 

 Patafix: 

 Ficha de trabalho 

para registo das 

conclusões 

individuais. 
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2.2.4. Preparação/Implementação da Tarefa 

 

1. Apresente a proposta de trabalho aos alunos, explicando que irão fazer um jogo de 

bowling, que lhes permitirá recolher, analisar e interpretar dados sobre as pontuações 

individuais de cada elemento e sobre as pontuações das equipas formadas. Nesta fase, 

deve fazer questões, tais como: 

 Sabem o que é o bowling? 

 Como se joga? Quais são os objetivos do jogo? 

 Gostariam de se organizar por equipas e jogar? 

 Que conclusões poderão retirar após o jogo? 

 Conseguem prever qual de vós vai obter maior pontuação? 

 

2. Após proporcionar o momento de apresentação da tarefa, organize os alunos por equipas. 

Tenha em atenção a constituição de grupos homogéneos, quer em termos de capacidades 

matemáticas, quer em termos de capacidades motoras, para que não haja grande 

disparidade entre equipas. Organize entre quatro a cinco equipas. 

 

3. Forneça uma folha de registo com um esquema de contagem gráfica aos grupos de 

trabalho. Explique de que forma se preencherá o esquema: à esquerda, colocam-se os 

nomes das crianças; à direita serão feitos os registos das pontuações de cada criança, a 

partir de segmentos de reta colocados na vertical (o quinto segmento escrito na horizontal, 

por cima dos restantes quatro para facilitar a leitura). A folha poderá ser a seguinte: 
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“Vamos jogar bowling” 

Recolha e registo de dados 

 
Questão: Qual é a equipa que mais pinos irá derrubar? 
 
Completa o seguinte esquema de contagem gráfica de acordo com as 

pontuações de cada elemento: 

 
Equipa A 

Nomes Número de pinos derrubados 

  

  

  

  

  
 

4. Peça a cada grupo que preencha, na folha de registo, o espaço para os nomes dos 

elementos das equipas. Explique as regras do jogo: 

– Jogará um aluno de cada vez, enquanto todos os restantes estarão a observar e a 

apoiar o colega; 

– O jogador lançará uma bola sem que ultrapasse a linha definida no chão; 

– O objetivo será derrubar o maior número de pinos; 

– O bowling será constituído por seis pinos; 

– Jogará um elemento da equipa A, depois um elemento da equipa B, e assim 

sucessivamente, até que todos os alunos participem em dois lançamentos; 

– Conforme cada aluno vá lançando a bola, os colegas de grupo deverão proceder ao 

registo do esquema de contagem. 

 

5. Dê início ao jogo num espaço adequado para tal efeito. Esclareça os alunos sempre que 

necessário, observe o cumprimento das regras e o preenchimento das folhas de registo de 

dados. 
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6. Após a realização do jogo, peça às crianças que se organizem na sala de aula, por equipas. 

Peça a cada grupo que analise os dados recolhidos e que os organize numa tabela. Nesta 

fase, o Professor não deve dar sugestões para a criação da tabela, fornecendo apenas uma 

folha com espaço suficiente para a organização dos dados. 

 

 “Vamos jogar bowling” 

Organização dos dados: 

Construção de uma tabela 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
7. Após todos os grupos terem concluído a fase de organização dos dados, peça-lhes que 

apresentem e expliquem aos colegas a forma como organizaram os dados. Neste 

momento, o Professor deve incentivar a que os alunos sejam críticos com as propostas de 

organização dos dados dos restantes grupos, detetando possíveis erros de organização da 

informação e verificando quais as tabelas de mais fácil interpretação. Se os dados de 

algum dos grupos estiverem mal organizados, disponibilize tempo para a sua 

reformulação. 
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8. Proporcione um momento de debate em grande grupo que permita aos alunos identificar 

quais as melhores representações gráficas para apresentar os dados aos restantes colegas. 

Lance questões, tais como: 

 Qual será a melhor forma de apresentar os vossos resultados aos colegas? 

 Porque é que não devemos simplesmente apresentar um esquema de contagem? 

 Quais são os gráficos que acham que melhor se adequa a este trabalho? Porquê? 

 Quais são os materiais necessários para a construção de um gráfico? 

 

9. Peça aos alunos que voltem a trabalhar em equipas, ou seja, em pequenos grupos. 

Proponha a realização de um gráfico que apresente os resultados obtidos pelos elementos 

de cada grupo (pode dar indicações sobre a construção de um pictograma ou de um 

gráfico de pontos). Procure orientar cada um dos grupos, dando algumas explicações e 

apoiando-os nos cuidados a ter na elaboração da representação gráfica. Os alunos devem 

iniciar a elaboração do gráfico numa folha de rascunho e só posteriormente o devem 

representar numa cartolina fornecida pelo professor. 

 

10. Convide-os a apresentar os produtos finais aos colegas. Neste momento, deve pedir que os 

alunos respondam às seguintes questões: 

 Qual foi o gráfico que decidimos utilizar? Porquê? 

 O gráfico permitiu retirar conclusões sobre as pontuações de cada aluno? Quais? 

 Quem teve mais pontos? E menos? 

 Quantos pontos obteve a equipa no total? 

 

11. Forneça uma ficha de final de trabalho de grupo que permita aos alunos registarem as suas 

conclusões finais. Peça a cada grupo que a preencha. 
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“Vamos jogar bowling” 

Conclusões 

  

Conclusões da atividade em grupo 

 
O que fizemos: 
 

 Recolhemos dados sobre... 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

 Organizámos os dados numa... 
____________________________________________________

____________________________________________________ 
 

 Apresentámos as nossas conclusões a partir de... 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Com esta atividade, concluímos que...  

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________ 
 
 

 

12. Exponha, na sala de aula, em local visível, as representações gráficas de cada equipa. Em 

grande grupo, procure colocar questões aos alunos sobre as pontuações das equipas no 

jogo do bowling. Peça-lhe que comparem os dados de todas as representações gráficas, 

lançando questões, tais como: 
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 Qual foi a equipa que obteve mais pontuação? E a que obteve menos? 

 Quantos pinos teria que derrubar a equipa que ficou em último lugar para obter a 

mesma pontuação da equipa vencedora? 

 Conseguem observar quais de vós obtiveram as mesmas pontuações? 

 Qual é o número de quedas de pinos que se repete mais vezes entre toda a turma? 

 A maioria de vós derrubou muitos ou poucos pinos? 

 

13. Sugira a produção de um gráfico de barras em grande grupo. Deverá preparar previamente 

um papel de cenário que já tenha os eixos desenhados e as escalas definidas. Peça às 

crianças que, em grande grupo, discutam quais os procedimentos a tomar para apresentar 

os dados nesta representação gráfica. Incentive-os a explicar os seus raciocínios e a 

deslocarem-se para a frente da sala, à vez, para ajudarem a construir o gráfico, aplicando o 

que já aprenderam. Após o término do gráfico de barras, fomente o diálogo em grande 

grupo para apresentação das conclusões sobre as pontuações de cada equipa. 

 

14. Entregue um questionário final que permita aos alunos responder individualmente às 

questões, por forma a perceber se os conhecimentos foram apreendidos. O questionário 

deverá ser o seguinte: 

 

 

 

“Vamos jogar bowling” 

Questionário final 

  

Nome do jogo: 

 
 

 

Qual foi a equipa que mais pontuou? E menos? 
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Para saber a respostas às questões anteriores, a turma construiu 
tabelas e gráficos, tais como: 

 
 
 

 

O que aprendi... 

 
 
 

 

O que mais gostei... 

 

 
 

 

O que menos gostei... 

 
 
 

 

Gostaria de saber mais sobre... 

 
 

 
 

15. Repita este jogo todas as segundas-feiras durante um mês e sempre com os mesmos 

grupos. No final do mês, volte a repetir todos os passos desta tarefa para verificar a 

evolução. 

 

2.3. Tarefa 3 – “Na cantina da escola” 

 

2.3.1. Introdução à Tarefa 

 

Esta tarefa matemática tem como principal objetivo proporcionar aos alunos do 4.º ano 

do ensino básico uma revisão e/ou consolidação dos conteúdos estatísticos abordados em anos 
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anteriores, tais como, esquemas de contagem gráfica, tabelas de frequências, moda, gráficos 

de pontos e gráficos de barras, estabelecendo conexões para a vida real. Num 3.º ano, esta 

tarefa também se pode aplicar para introdução de conteúdos, tais como, a moda e gráficos de 

barras. 

Dado tratar-se de uma tarefa acessível ao 4.º ano de escolaridade, privilegiar-se-ão 

momentos de trabalho individual para que todos os alunos possam colocar em prática 

conhecimentos já adquiridos. 

A tarefa deverá decorrer ao longo de 60 minutos, sendo que o professor apenas a deve 

introduzir através da entrega dos enunciados e da leitura da proposta. Todo o restante trabalho 

poderá ficar à responsabilidade do aluno, que recorrerá ao professor apenas no caso de ter 

alguma dúvida. No final da resolução da tarefa, o professor deverá realizar a sua correção, a 

partir de uma discussão coletiva e da apresentação dos resultados no quadro (atividade 

realizada pelos alunos). 

Relativamente às capacidades transversais, com esta tarefa matemática pretende-se, 

essencialmente, que o aluno saiba comunicar matematicamente. 

No âmbito do nosso estágio, esta tarefa foi colocada em prática, mostrando-se ser de 

fácil resolução por toda a turma. Surgiu no âmbito de um texto que abordava as causas da 

poluição das águas e, por esse motivo, o tema escolhido para a tarefa foi o peixe confecionado 

na cantina da escola. 

 

2.3.2. Classificação da Tarefa 

 

Esta tarefa matemática, destinada ao 4.º ano de escolaridade, pode ser considerada um 

exercício uma vez que tem uma estrutura fechada e o grau de desafio é reduzido. Como se 

poderá constatar na preparação/implementação da tarefa, a informação disponibilizada e o que 

é pedido encontram-se perfeitamente indicados. Para além disso, o aluno apenas deve aplicar 

os conhecimentos e procedimentos rotineiros que já conhece, podendo resolver a tarefa 

rapidamente e de forma intuitiva. 

Se esta tarefa se aplicar a um 3.º ano de escolaridade que ainda não tenha abordado 

todos os conteúdos relativos à representação e interpretação de dados, poderá ser um 

problema, uma vez que será de maior grau de dificuldade, dado o aluno desconhecer um 

método de resolução quase automático e mecanizado. 
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2.3.3. Planificação da Tarefa 

  

 

Planificação da Tarefa 2 – “Na cantina da escola” 

 

Tema: 

Organização e Tratamento de 

Dados 

Propósito Principal do 

Ensino 

Desenvolver nos alunos a capacidade de compreender e de produzir informação estatística, 

bem como a capacidade de tomar decisões informadas e argumentadas. 

Objetivos Gerais 

Com a sua aprendizagem, no âmbito deste tema, as crianças devem ser capazes de: 

1. Explorar, analisar, interpretar e utilizar informação de natureza estatística; 

2. Selecionar e usar técnicas adequadas para recolher, organizar e representar dados; 

3. Interpretar resultados, utilizando linguagem estatística.  

Conteúdos Objetivos Específicos Tarefa Matemática Capacidades Transversais Recursos Duração 

 

Representação e Tratamento de 

Dados 

 

 Esquemas de contagem gráfica; 

 Tabela de frequências absoluta; 

 Gráfico de pontos; 

 Moda; 

 Gráfico de barras. 

 

 Interpretar esquemas de contagem gráfica; 

  Completar tabelas de frequências 

absolutas; 

 Identificar a moda; 

 Representar dados num gráfico de pontos; 

 Interpretar dados em gráficos de pontos; 

 Representa dados num gráfico de barras. 

 

Exercício. 

 

 Comunicação matemática. 

 

 

 Ficha de trabalho; 

 Quadro de giz. 

 

60 min. 
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2.3.4. Preparação/Implementação da Tarefa 

 

1. Se a tarefa for realizada no âmbito da poluição da água, coloque questões aos 

alunos, tais como: 

 Quais os peixes que conhecem? Quais desses costumam comer? 

 O que acontece se comerem peixes contaminados pela água poluída? 

 

2. A partir do diálogo, entregue a ficha de trabalho que se segue aos alunos. Peça, a 

alguns alunos, à vez, que a leiam em voz alta. Faça com os alunos a interpretação do 

enunciado, para que assim se esclareçam possíveis dúvidas. Questione-os: 

 O que representa o esquema de contagem gráfica? 

 Quantas raparigas responderam ao inquérito? E rapazes? 

 Quantos tipos de peixes foram escolhidos pelos alunos? Quais? 

Peça-lhe então que a resolvam individualmente. 

 

Na cantina da escola 

 

O cozinheiro da cantina de uma escola decidiu realizar um inquérito 

para apurar quais as preferências dos alunos ao nível das refeições com 

peixe, para possíveis confeções na cantina. Assim sendo, nas turmas de 

4.º ano, os resultados foram os que se seguem: 

 

Esquema de contagem gráfica 

 Bacalhau Pescada Salmão Sardinha Atum 

Rapazes      

Raparigas 
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 Representa os dados recolhidos nas duas tabelas de frequências 

que se seguem. 

 

Tabela de frequências: rapazes 

Tipos de peixe Frequência 

absoluta 

Bacalhau  

Pescada  

Salmão  

Sardinha  

Atum  

     

 

 

Tabela de frequências: raparigas 

Tipos de peixe Frequência 

absoluta 

Bacalhau  

Pescada  

Salmão  

Sardinha  

Atum  
 

 Qual é a moda na tabela de frequências dos rapazes? E na das 

raparigas? 

 

R.: ___________________________________________ 

 

 De acordo com os dados apresentados nas tabelas de frequências, 

completa o gráfico de pontos que se segue. 
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 No caso dos rapazes, quais os tipos de peixe em que há um 

empate nas escolhas? 

 

R.: ____________________________________________ 

 

 Qual o tipo de peixe que as raparigas menos gostam? 

 

R.: ____________________________________________ 

 

 Observando as preferências dos rapazes e das raparigas, pode-se 

constatar que há dois tipos de peixe que são os mais escolhidos 

pelos alunos. Quais são? 

 

R.: ____________________________________________ 
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 A partir das tabelas de frequências ou do gráfico de pontos 

apresentadas anteriormente, os dados podem ser organizados num 

gráfico de barras. 

 

Completa o seguinte gráfico de barras. 

 

 

  

3. Após a resolução da tarefa, faça a correção oralmente e por escrito no quadro com a 

turma (devem ser os alunos a responder e a escrever no quadro), facultando 

momentos de discussão coletiva para saber se todos chegaram à mesma resposta. 
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2.4. Tarefa 4 – “O tempo no mês de outubro” 

 

2.4.1. Introdução à Tarefa 

 

Esta tarefa matemática poderá surgir no âmbito do Ciclo da Água, lecionado no 

4.º ano na área disciplinar de Estudo do Meio, e tem como principal objetivo 

proporcionar aos alunos uma oportunidade de adquirir informação de natureza 

estatística a partir da construção ativa do seu próprio conhecimento. Os alunos poderão 

aplicar autonomamente o conhecimento que já obtiveram com a realização de outras 

tarefas estatísticas, partindo eles próprios da definição das estratégias a utilizar na 

recolha de dados, na sua organização e na apresentação dos resultados finais. Assim 

sendo, pretende-se que os alunos saibam observar e registar a informação necessária, 

saibam utilizar tabelas de frequências para organizar os dados e sejam capazes de 

recorrer a gráficos de diversos tipos que lhes permitam apresentar os produtos finais. 

A tarefa deverá decorrer ao longo de mês e meio, sendo registados dados todos os 

dias na sala de aula e sendo despendida, pelo menos, uma hora por semana para que os 

grupos de trabalho reflitam sobre a atividade em desenvolvimento. Na fase inicial e na 

fase final será necessário dedicar alguns dias à investigação. Inicialmente, para que se 

preparem todos os instrumentos de trabalho a utilizar ao longo do mês e, no final, para 

que os alunos produzam, preparem e apresentem os resultados finais do seu trabalho. 

Ao longo da investigação, o Professor será apenas um orientador do trabalho, 

impelindo os alunos a questionarem-se e a desenvolverem um espírito crítico e 

fornecendo alguns guiões de trabalho que permitirão que os grupos se concentrem nos 

objetivos da investigação. 

Relativamente às capacidades transversais, com esta tarefa matemática pretende-

se que o aluno comunique matematicamente, expressando as suas ideias oralmente – 

com os colegas de grupo, com a restante turma e com o Professor – e através da escrita 

– sempre que registe, organize e apresente dados matemáticos. Para além disso, o aluno 

deverá ser capaz de raciocinar matematicamente, fazendo conjeturas e explicando e 

justificando as suas ideias aos colegas e ao Professor. Por fim, com esta tarefa 

matemática, o aluno também deverá resolver problemas, identificando estratégias para a 

sua resolução e verificando a adequação dessas mesmas estratégias aos resultados 

obtidos. 

 



   

233 
 

2.4.2. Classificação da Tarefa 

 

Esta tarefa matemática, destinada aos 3.º ou 4.º anos de escolaridade, pode ser 

considerada uma investigação, uma vez que tem uma estrutura aberta e um grau de 

desafio elevado. Apesar de serem dados guiões de trabalho aos alunos, estes tem 

questões abertas que não implicam que cada grupo de trabalho caminhe apenas numa 

direção para encontrar a resposta à questão. Cada grupo tem a possibilidade de escolher 

quais as direções a seguir, formulando as suas próprias estratégias e criando os seus 

próprios instrumentos de organização e de representação de dados, sem que o Professor 

interfira na escolha. Os alunos verificarão por si só se os métodos utilizados são, ou não, 

os mais adequados. Desta forma, esta tarefa é caraterizada por uma constante 

participação ativa dos alunos que fazem uma gestão autónoma e responsável da sua 

aprendizagem. 

A tarefa poderá ser simplificada para realização de uma investigação mais fácil, 

sendo apenas analisado um aspeto: ou os estados do tempo – a partir das caraterísticas 

do céu (chuva, sol, …); ou as condições das temperaturas de cada dia (registo das 

temperaturas mínimas e máximas). 

Para além disso, a tarefa pode ser adaptada tornando-se numa simples exploração. 

Para isso, basta fornecer, inicialmente, a informação a analisar aos grupos de trabalho e 

pedir-lhes que construam instrumentos de trabalho que lhes permitam apresentar os 

resultados finais aos colegas. Foi o que aconteceu com uma tarefa realizada na prática 

de ensino supervisionada: um grupo de alunos observou as condições meteorológicas 

(relativas apenas às caraterísticas do céu) do mês de novembro que lhes fornecêssemos 

e, a partir desses dados, organizaram uma tabela de frequências e construíram um 

gráfico de barras que lhes permitiu formular e apresentar as conclusões à restante turma. 
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2.4.3. Planificação da Tarefa 

  

 

Planificação da Tarefa 3 – “O tempo no mês de outubro” 

 

Tema: 

Organização e Tratamento de 

Dados 

Propósito Principal do 

Ensino 

Desenvolver nos alunos a capacidade de compreender e de produzir informação estatística, 

bem como de a utilizar para resolver problemas e tomar decisões informadas e argumentadas. 

Objetivos Gerais 

Com a sua aprendizagem, no âmbito deste tema, as crianças devem ser capazes de: 

1. Explorar, analisar, interpretar e utilizar informação de natureza estatística; 

2. Selecionar e usar técnicas e instrumentos adequados para recolher, organizar 

e representar dados; 

3. Interpretar resultados, utilizando linguagem estatística.  

Conteúdos Objetivos Específicos Tarefa Matemática Capacidades Transversais Recursos Duração 

 

Representação e Tratamento de 

Dados 

 

 Esquemas de contagem gráfica; 

 Tabela de frequências absoluta; 

 Gráfico de pontos; 

 Gráfico de barras; 

 Diagrama de caule e folhas; 

 Gráfico circular. 

 

 Identificar os dados a recolher; 

 Recolher dados, a partir da observação e 

da pesquisa; 

 Organizar os dados recolhidos; 

 Elaborar esquemas de contagem gráfica; 

  Completar esquemas de contagem 

gráfica; 

 Elaborar tabelas de frequências; 

 Organizar dados em tabelas de 

frequências; 

 

Investigação. 

 

 Resolução de problemas; 

 Comunicação matemática; 

 Raciocínio matemático. 

 

 

 Folha com 

enunciado; 

 Guiões de trabalho; 

 Ficha de trabalho 

para registo das 

conclusões; 

 Canetas; 

 Lápis de carvão e 

de cor; 

 Marcadores; 

 

Mês e 

meio. 
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 Construir gráficos diversos; 

 Representar dados em gráficos; 

 Interpretar dados apresentados em tabelas 

ou gráficos; 

 Resolver problemas; 

 Formular questões sobre os dados em 

análise; 

 Identificar a moda; 

 Retirar conclusões sobre os dados 

representados. 

 Réguas; 

 Compassos; 

 Cola; 

 Cartolinas; 

 Computador; 

 Patafix. 
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2.4.4. Preparação/Implementação da Tarefa 

 

1. Introduza o tema, pedindo aos alunos que observem as condições climatéricas desse dia. 

Faça questões, tais como: 

 Qual é o estado do tempo de hoje? O céu pode estar de que forma? E qual será a 

temperatura? 

 Será que a temperatura neste momento é exatamente igual à temperatura que se 

faz sentir ao meio do dia ou durante a noite? Quais serão as diferenças? 

 Quem é o responsável pela pesquisa e apresentação meteorológica em Portugal? 

 

2. A partir do diálogo inicial, proponha às crianças uma tarefa de investigação e diga-lhes 

que decorrerá ao longo do mês que se irá iniciar em breve. Organize-as por grupos (que 

deverão, sempre que possível, ser homogéneos em termos de competências matemáticas), 

relembre-as das regras a cumprir na realização de um trabalho em grupo e faculte-lhes o 

enunciado. Peça-lhes que o leiam dentro de cada grupo. 

 

“Vamos investigar…” 

O tempo no mês de outubro 

 

Investiga o estado do tempo que se fará sentir ao longo do mês de 

outubro, em Vila Real. 

Deves ter em conta não só as caraterísticas do céu (por exemplo, se faz 

chuva, sol ou se está nublado), como também as temperaturas mínimas e 

máximas previstas para cada dia. 

 

Passos a seguir: 

 Pensa na forma como o teu grupo se irá organizar para recolher os 

dados ao longo do mês. 
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Considera os seguintes aspetos: 

– As caraterísticas do tempo (céu limpo, nublado, …) devem ser 

recolhidas, a cada dia, na escola. 

– As temperaturas previstas para cada dia devem ser consultadas, em 

casa, no dia anterior, e devem ser registadas na escola. Assim 

sendo, por exemplo, para registares na escola as temperaturas 

máximas e mínimas do dia 1 de outubro, deves, no dia 30 de 

setembro, consultar esses dados em casa. 

– Para saberes quais as temperaturas máximas e mínimas, pede ajuda 

aos teus pais e consulta a página da Internet www.ipma.pt, do 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Consulta apenas as 

temperaturas que se fazem sentir em Vila Real. 

– Não te esqueças que também é necessário recolher os dados no fim 

de semana. 

 

 Reflete sobre a forma como irás organizar os dados recolhidos. 

 

 Pensa nos tipos de apresentações de dados que te permitam mostrar e 

explicar os resultados finais aos colegas. 

 

3. Peça aos alunos que debatam entre si a forma como se irão organizar e como recolherão, 

interpretarão e apresentarão os dados. 

Nesta fase de debate, deve percorrer a sala de aula, e contactar com todos os grupos, 

observando e analisando o que cada um deles estará a planear e auxiliando sempre que 

http://www.ipma.pt/
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necessário. Promova o levantamento de questões. Contudo, não forneça demasiada 

informação para que a resolução da tarefa passe essencialmente pela investigação dos 

alunos. 

 

4. Peça a atenção de todos os alunos para que se crie um momento de diálogo entre o grande 

grupo. Envolva os alunos na apresentação de sugestões, pedindo para que cada um dos 

grupos sugira como fazer a investigação, ou seja, peça que expliquem resumidamente as 

estratégias a utilizar. 

Faça as seguintes questões: 

 Será possível prever os resultados que obterão no final do mês? 

 Quais serão os possíveis resultados? 

 Como se processará o trabalho investigativo até ao final do mês? Podemos 

dividir a investigação em diversas fases? Quais? 

 Que tipos de representação de dados pensam utilizar? Quais os materiais que 

precisarão? 

 Como distribuirão as tarefas? 

 Na fase final do trabalho investigativo, como apresentarão os resultados?  

Nesta fase, deve permitir que os grupos troquem ideias entre si, para possível 

esclarecimento de dúvidas que até então possam aparecer entre eles. Aproveite para 

clarificar o tema da investigação e explique quais as etapas a percorrer, de forma a testar 

as ideias dos alunos. Defina concretamente o que será importante observar, pesquisar e 

registar para que não haja qualquer erro na recolha dos dados.  

 

5. Forneça um guião de trabalho a cada grupo para que sejam apresentados todos os dados 

relativos à fase de planificação da tarefa. Peça aos grupos que o preencham. Enquanto o 

fizerem, desloque-se a cada grupo de trabalho, para verificar se os alunos o estão a 

preencher corretamente, com ideias de implementação coerentes. 

O guião deverá acompanhar os alunos até ao final da realização da tarefa, para que saibam 

sempre quais as atividades a decorrer e o que ainda falta fazer. Este poderá ser o seguinte: 
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Guião de trabalho 

  

O que iremos investigar? 

 
 
 

 

 

O que sabemos sobre o tema?  

 
 
 
 
 

 

O que pensamos que irá acontecer? 

 
 

 
 
 

 

Como recolheremos os dados? Como será feita a distribuição das 
tarefas entre os elementos do grupo? 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



   

240 
 

Como vamos organizar os dados?  

 

 
 
  
 
 

 

Como apresentaremos as conclusões aos colegas? 

 
 

 
 
 
 

6. Após o preenchimento da ficha, dê tempo suficiente para que os alunos iniciem o trabalho. 

Peça-lhes que criem os instrumentos de representação que os ajudarão a recolher e a 

organizar os dados. 

 

7. No primeiro dia do mês em questão, proponha aos grupos que se organizem. Peça-lhes 

para fazerem o primeiro registo dos dados. Faculte algum tempo para que cada grupo 

verifique se as estratégias utilizadas são, ou não, adequadas à recolha e/ou organização 

dos dados. Caso algum dos grupos esteja com dificuldades, crie um momento de diálogo 

entre a turma para que os colegas dos restantes grupos possam dar sugestões de resolução. 

Dessa forma, todos os alunos comprovarão que determinadas estratégias poderão não 

funcionar em alguns casos e que, por isso, se deve ter sempre em conta quais são os dados 

a analisar para selecionar os métodos de registo mais adequados. Disponibilize tempo para 

que os grupos reformulem as estratégias. 

 

8. Explique aos alunos que só se irão juntar uma vez por semana em grupos para que haja 

um debate que promova a interpretação dos dados já recolhidos e para esclarecimento de 

dúvidas. 
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9. Sempre que se formarem grupos, semanalmente, forneça uma ficha de trabalho para 

preenchimento do seguinte questionário: 

 

Ficha de trabalho 

Conclusões da 1.ª semana 

  

O que podemos concluir sobre esta semana? 

 

 
 
 

 

Reflexão sobre os nossos métodos de recolha e organização dos 
dados… 

 
 
 

 
 

 

Outras informações… 

 
 
 
 
 
 

10. No final do mês, após a organização de todos os dados recolhidos, disponibilize tempo 

para que os grupos construam os produtos finais da investigação. Nesta fase, dedique-se à 

observação de cada grupo de trabalho, verificando se os objetivos pretendidos estão a ser 

alcançados. Se algum dos grupos se aperceber que a escolha da apresentação gráfica não 

funcionar para os dados em questão, proporcione um momento de debate entre a turma. 
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Coloque questões sobre o porquê daquela forma de apresentação não funcionar e qual a 

melhor alternativa a seguir para a resolução do problema. 

 

11. Proponha a apresentação dos produtos finais de cada grupo à turma. Peça que cada um 

deles pronuncie algumas conclusões sobre os seus resultados e sobre o processo de 

investigação. Permita que os alunos questionem e comentem o trabalho dos colegas, para 

que nesta situação se gere um momento de comunicação e discussão que promova ao 

desenvolvimento do sentido crítico de todos os alunos. Peça aos alunos que comparem as 

previsões iniciais com os resultados finais. 

 

12. Para finalizar, disponibilize aos alunos a ficha síntese que se apresentará de seguida, para 

que se escrevam as conclusões finais da investigação levada a cabo. A ficha poderá ser 

preenchida em pequenos grupos – em que cada um deles explicará as principais 

conclusões do seu trabalho – ou em grande grupo – sendo retiradas as conclusões gerais 

de todos os grupos. 

 

Conclusões finais da investigação  

  

O que podemos concluir sobre as temperaturas previstas no mês de 
outubro? 

 
 
 
 

 

 

O que podemos concluir sobre o estado do tempo no mês de outubro? 
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Há diferenças entre as previsões iniciais e os resultados finais? 
Quais? 

 
 
 
 
 

 
 

 

Os métodos e instrumentos de recolha, organização e apresentação 
dos dados foram os mais adequados? 
O que funcionou melhor? E pior? 

O que mudaríamos? 

 
 

 
 
 
 
 

 

Com a realização desta investigação concluímos que… 
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Gostaríamos de aprender mais sobre… 

 

 
 
 
 
 

 

13. Peça aos alunos que comparem o que se passou nesse mês com o que se passou no mesmo 

mês do ano anterior, dando oportunidade para que se inicie uma nova investigação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a realização da prática de ensino supervisionada nos contextos de educação pré-

escolar e de ensino de 1.º ciclo do ensino básico, em conjugação com a realização do presente 

relatório, pudemos adquirir múltiplas competências, quer ao nível prático quer no que reporta 

aos conhecimentos teóricos. 

Para concluir este relatório, faremos uma apreciação final sobre os estágios realizados 

em ambos os contextos mencionados, apresentando as principais dificuldades sentidas e 

expetativas para o futuro. Também exporemos uma apreciação final sobre a elaboração deste 

relatório, considerando o que mais importa reter de todo este trabalho de pesquisa e reflexão. 

Por fim, enunciaremos as limitações da realização deste relatório e faremos sugestões para 

trabalhos futuros. 

 

1. Apreciação Final sobre a Prática de Ensino Supervisionada 

 

“Quem ensina aprende ao ensinar (...).” 

(Freire, 2001: 25) 

 

Tal como nos indica Paulo Freire (2002), quem executa a atividade de ensinar a alguém 

alguma coisa, não transmite só conhecimentos. Qualquer indivíduo que ensine, ensina e 

aprende em simultâneo, já que quando ensina é capaz de aprender outras formas de ensinar. 

Então, no mesmo momento em que ensina, aprende. E, por isso, a atividade que um 

educador/professor realiza ao ensinar, permite-lhe constantemente aprender. Aprende com os 

erros, aprende ao aplicar novas estratégias, aprende com a reflexão, aprende com os 

conhecimentos, conceções e opiniões das crianças, aprende com os restantes colegas de 

trabalho, aprende com a comunidade educativa em geral e aprende ao consultar, pesquisar e 

investigar. E este processo de aprendizagem nunca termina… Antes pelo contrário, faz-se 

desde o início da formação e ocorre incessantemente enquanto o educador/professor fizer da 

educação a sua profissão. 

É com este sentimento que terminamos esta etapa da nossa vida… 

Após a realização da prática de ensino supervisionada nos contextos de educação pré-

escolar e de ensino do 1.º ciclo do ensino básico, sentimos que, ao ensinar, conseguimos fazer 

tantas aprendizagens quantas as que proporcionámos às crianças. Sendo a nossa primeira 
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experiência de lecionação, sabemos que cada dia e cada hora – em casa (ao preparar as aulas), 

no jardim de infância e na escola (na prática pedagógica), na universidade (ao trocar opiniões 

com colegas e professores) – foram feitas de pequenas (grandes!) aprendizagens que nos 

permitiram evoluir ao longo dos meses, até nos tornarmos no que somos atualmente. Hoje, 

consideramo-nos futuros educadores/professores sem receios, capazes de enfrentar um 

grupo/turma e restante comunidade educativa, e capazes de planear tarefas, colocá-las em 

prática e constatar o seu (in)sucesso, a partir da avaliação das aprendizagens realizadas pelas 

crianças/alunos. Porém, hoje somos também seres mais conscientes de que tudo o que 

aprendemos é muito pouco. É muito pouco comparativamente com o que teremos que saber 

quando tivermos à nossa única responsabilidade um grupo de crianças/alunos. Portanto, 

teremos que pensar que esta fase final do nosso percurso académico nos transporta para o 

início de uma nova etapa que nos obrigará a percorrer um novo caminho de formação que 

nunca se poderá dar como terminado. Teremos sempre que procurar conhecer mais, atualizar 

os nossos saberes e investigar as nossas práticas para que possamos aperfeiçoar-nos, 

acompanhando a evolução da sociedade e, mais especificamente, do ensino. E é assim que 

queremos ser… 

Relativamente às principais dificuldades sentidas no decorrer dos estágios, importa 

referir que, na educação pré-escolar, nos deparámos com um grupo de crianças bastante 

heterogéneo, o qual nos permitiu perceber que é essencial preparar meticulosamente as 

tarefas, adequando-as não só ao grupo em geral, mas tendo em conta as necessidades de cada 

criança em particular, para que todas consigam construir o seu próprio conhecimento. Parte-

se, portanto, do pressuposto que o principal aspeto que o educador de infância deve ter em 

conta para concretizar o processo de ensino-aprendizagem é o conhecimento das 

características do seu grupo (incluindo origens sociais, idades, comportamentos, ideias 

prévias, entre outros aspetos), uma vez que é a partir destas referências que poderá planificar 

toda a atividade pedagógica a realizar na sala de atividades. 

No 1.º ciclo do ensino básico, gostaríamos de salientar a importância do professor ter 

que se preparar a priori para a lecionação de qualquer aula, estudando os conteúdos das 

diversas áreas de aprendizagem. Este aspeto foi um dos que mais receios nos causou, pois 

considerávamos que ensinar com erros científicos era deixar que, por exemplo, os pais 

desacreditassem de toda a nossa formação académica e do nosso empenho na tarefa de 

ensinar, descredibilizando a nossa profissão. Portanto, sentimos que, durante a nossa 

experiência prática, era indispensável fazermos uma preparação cautelosa de todos os 
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conteúdos, para que não sentíssemos quaisquer incertezas durante a aula e para que 

conseguíssemos esclarecer todas as dúvidas dos alunos, sem cometer incorreções. Esta tarefa 

de pesquisar, preparar, refletir e estudar os conteúdos foi a que mais tempo nos ocupou, 

todavia, também sabemos que foi com esse empenho e com as tantas horas utilizadas na nossa 

preparação ao nível dos conhecimentos que nos tornámos capazes de proporcionar momentos 

de criação de aprendizagens significativas na sala de aula. E quando falámos em criação de 

momentos de aprendizagens significativas, queremos referir-nos ao facto de não termos 

optado por “ensinar” a partir de um debitar de matérias, consolidadas com a resolução de 

exercícios. Esforçamo-nos sempre por criar oportunidades que promovessem a troca de 

opiniões, o desenvolvimento do raciocínio e de uma atitude crítica, a formulação de 

conjeturas e a compreensão de conhecimentos a partir da sua aplicação em contextos práticos. 

No entanto, temos consciência que nem sempre conseguimos atingir os objetivos 

pretendidos. A prática foi feita de avanços, recuos e novos avanços, na tentativa de sermos 

cada vez melhores. Esta experiência de prática pedagógica foi, portanto, uma oportunidade de 

realizar experiências controladas de lecionação que nos facultaram momentos de verdadeiro 

contacto com a vida de um profissional de educação. 

Gostaríamos ainda de referir que esta oportunidade de experimentar a prática 

pedagógica não seria a mesma sem a cooperação e interação de outros intervenientes, para 

além das crianças. O resultado deste percurso não seria o mesmo se não tivesse o apoio do par 

pedagógico (no caso do 1.º ciclo do ensino básico) e se não obtivesse o feedback da 

Educadora e da Professora Cooperantes e das Orientadoras Científicas que nos foram dando 

sempre novas sugestões para nos aperfeiçoarmos. 

 

2. Apreciação Final sobre a Realização do Relatório 

 

“Não há ensino sem pesquisa (…).” 

(Freire, 2001: 32) 

 

Segundo as palavras de Paulo Freire (2001), não é possível ensinar sem que se execute 

um trabalho de pesquisa que leve qualquer indivíduo a conhecer o que ainda não conhece. 

Este processo do querer conhecer e pesquisar, quando realizado pelos educadores/professores, 

faz deles seres reflexivos e investigativos, recetivos a novos ensinamentos, que demonstram 

querer evoluir a cada dia da sua vida profissional. E, na nossa opinião, é isso mesmo que um 
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educador/professor deve ser. Deve procurar saber sempre mais para dar resposta a todas as 

situações, dificuldades e necessidades com as quais se depare ao longo do seu percurso. 

Tal como Alarcão (2001) nos indica, o atual currículo obriga que o professor seja não 

um simples executor do que lá se encontra definido, mas sim um decisor. Pretende-se que o 

educador/professor seja um gestor de uma situação real e um intérprete crítico das orientações 

que deve seguir. É o educador/professor que deve instituir o currículo, adaptando-o e 

reconstruindo-o com os seus colegas e os seus alunos, sem que desrespeite os princípios e 

objetivos enunciados (Alarcão, 2001). Assim sendo, e dada a enorme responsabilidade do 

educador/professor aprimorar a qualidade do ensino e aprendizagem, surge a necessidade de 

que exista um espírito de pesquisa próprio, de querer investigar, contribuindo dessa forma 

para o conhecimento que se faz sobre a educação (Alarcão, 2001). 

Ponte (2003b) também afirma que aprender, ensinar e investigar são conceitos que estão 

relacionados, na medida em que quem investiga pretende procurar aprender alguma coisa, 

pretende conhecer, compreender e encontrar soluções para os problemas com os quais se 

depara. Esta capacidade de procurar querer saber mais deve fazer parte do quotidiano de 

qualquer educador/professor que se preocupe em querer construir o seu próprio 

conhecimento, a partir da pesquisa e da investigação, para que, dessa forma, melhore o ensino 

dentro da sua sala de atividades/aula. 

Com a realização deste trabalho de pesquisa, pretendíamos ampliar o nosso 

conhecimento sobre a aplicação de diversos tipos de tarefas na sala de aula/atividades, tendo 

em conta conteúdos estatísticos, mais propriamente de Organização e Tratamento de Dados na 

educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico. Com isto, quisemos ser o que os autores 

anteriores enunciaram: futuros educadores/professores reflexivos, inquiridores, investigativos 

e críticos, na procura do conhecimento para nos tornarmos profissionais competentes. E, a 

nosso ver, estes objetivos foram atingidos: pesquisámos imenso, questionámo-nos sobre o que 

encontrámos, criticámos, encontrámos algumas respostas e aumentámos um pouco mais o 

nosso conhecimento. No entanto, este processo está longe de se dar por terminado… 

Deveremos continuar nesta busca do querer fazer novas conquistas, novas aprendizagens e 

transpor novos desafios, crescendo a cada dia da nova vida. 

Para além disso, com este relatório, pretendemos criar uma diversidade de tarefas que 

poderão ser, futuramente, aplicadas em contextos reais, com o objetivo de desenvolver a 

capacidade das crianças (da educação pré-escolar) e dos alunos (de 1.º ciclo do ensino básico) 
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de compreender e produzir informação estatística, utilizando-a para resolver problemas e 

tomar decisões informadas e argumentadas. 

Esta criação de tarefas também nos permite mostrar que qualquer educador/professor, 

apostando na sua formação e no seu desenvolvimento profissional, aprofundando o seu 

conhecimento estatístico e conhecimentos relativos à diversidade de tarefas, pode preparar e 

executar aulas dinâmicas, distintas entre si, com diferentes metodologias de trabalho, que 

permitam o envolvimento ativo dos alunos na construção da sua aprendizagem. 

Com este desenvolvimento profissional do educador/professor, a aprendizagem escolar 

da Matemática permite à criança/aluno o desenvolvimento integrado e harmonioso de um 

conjunto de competências e capacidades, as quais lhe permitirão resolver problemas, 

empregar ideias e conceitos matemáticos para lidar com as mais diversas situações, sempre de 

modo crítico e reflexivo (Ponte, 2003b). 

 

3. Epílogo 

 

Com a realização da prática de ensino supervisionada e do relatório final, podemos 

concluir que o educador de infância e o professor de 1.º ciclo devem realizar uma boa gestão 

curricular, recorrendo a diversas estratégias para a lecionação/abordagem dos conteúdos e 

deve refletir sobre a sua própria prática letiva. Estes assumem, portanto, um papel 

fundamental na criação e manutenção do ambiente da sala de aula/atividades com qualidade 

matemática. A eles cabe a função de selecionar os materiais e as estratégias, a estruturação da 

aula, a condução e a negociação de significados. Têm a responsabilidade de selecionar, 

organizar e criar propostas de trabalho para os alunos/crianças, coordenando todo o desenrolar 

da atividade. No entanto, evidenciamos o papel desempenhado pelos professores/educadores 

ao nível da seleção das tarefas. A sua utilização deve ser a mais diversificada possível na sala 

de aula, levando o aluno a conjeturar, provar, avaliar, e contribuindo, dessa forma, para o 

desenvolvimento do seu pensamento científico. Os educadores/professores devem ser capazes 

de selecionar tarefas matemáticas, as quais permitam que as crianças/alunos se envolvam nas 

descobertas individuais, grupais ou coletivas. Também a eles cabe a função de organizar 

momentos de trabalho, recorrendo tanto a tarefas de estrutura fechada como aberta, 

permitindo que os alunos/crianças possam alcançar os seus objetivos sem que haja um 

caminho concreto a seguir. Outro aspeto que devem ter em atenção é recorrer a tarefas com 

diferentes níveis de desafio, proporcionando momentos de realização de atividades rotineiras 
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e mecanizadas ou de momentos de análise, interpretação, de reflexão, de criação de conjeturas 

e de apresentação de justificações plausíveis. Os educadores/professores devem sempre 

questionar as crianças, orientando-as e levando-as a refletir sobre as questões lançadas e sobre 

as estratégias utilizadas para a resolução da tarefa. Para além disso, devem considerar o 

estabelecimento de conexões que no âmbito da Organização e Tratamento de Dados, uma vez 

que permite fazer uma boa articulação a outras áreas, sejam elas direcionadas para a vida real 

ou quotidiano do aluno ou para outras áreas disciplinares. A Organização e Tratamento de 

Dados permite que se possam também desenvolver projetos que incidam sobre questões do 

interesse dos alunos, questões relativas ao seu meio social ou até relacionadas com a escola e, 

ainda, com caraterísticas dos próprios alunos. A execução de um projeto pressupõe que os 

alunos devam ter um papel mais ativo na formulação de questões, na recolha e representação 

de dados e na sua interpretação, bem como na elaboração das conclusões finais. 

Resta-nos dizer que todo este trabalho foi importante para melhorar a nossa prática 

pedagógica, uma vez que passámos a diferenciar melhor os tipos de tarefas matemáticas e 

tivemos a oportunidade de aumentar todo o nosso conhecimento profissional. Percebemos 

que, enquanto educadores/professores, não podemos cruzar os braços e ensinar da mesma 

forma que fomos ensinados há alguns anos atrás. Não podemos ter uma visão estritamente 

utilitária da Matemática, focando-nos apenas nos conceitos e procedimentos. Importa, 

portanto, que o professor recrie o significado dos conceitos e os aborde de uma forma lúdica, 

motivante e desafiante, recorrendo à resolução de problemas, à comunicação matemática e ao 

raciocínio matemático. 

 

4. Limitações e Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

Durante a prática de ensino supervisionada, não tivemos oportunidade de aplicar toda a 

diversidade de tarefas apresentadas neste relatório. No estágio em contexto de educação pré-

escolar não realizámos qualquer atividade orientada no âmbito da Organização e Tratamento 

de Dados. Porém, no âmbito de outras áreas de conteúdo e dentro da própria Matemática, 

tivemos oportunidade de criar diferentes oportunidades de trabalho, preparando e executando 

com as crianças tarefas com diferentes níveis de dificuldade e grau de abertura distintos, 

relacionados, essencialmente, com a vida quotidiana das crianças. Na prática pedagógica no 

contexto de ensino de 1.º ciclo do ensino básico, tivemos diversas oportunidades de aplicar 

variados tipos de tarefas, nomeadamente, exercícios, problemas e explorações. Contudo, no 
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âmbito da Organização e Tratamento de Dados, apenas tivemos possibilidade de aplicar 

exercícios e de realizar um trabalho de projeto (que, embora decorresse num longo período de 

tempo, não tinha o grau de abertura que seria desejável e expectável). 

Relativamente à elaboração do relatório, resta-nos dizer que não criámos tantas tarefas 

quanto as que tínhamos previsto, pelo que ficaram conteúdos por abordar mais 

pormenorizadamente (diagramas de Venn e de Carroll, nos 1.º e 2.º anos; situações aleatórias, 

nos 3.º e 4.º anos). Todavia, esta poderá ser uma sugestão para trabalhos futuros. 

Aprendizes de educadores de infância e professores de 1.º ciclo, tal como nós, poderão 

dar uma continuidade ao trabalho desenvolvido até este momento, apresentando novas 

propostas de tarefas e aplicando-as na prática pedagógica. Também seria importante que a 

aplicação dessas novas tarefas fosse investigada a fundo para que, desse trabalho, se 

pudessem retirar conclusões que trouxessem à Educação Matemática novos conhecimentos e 

novas perspetivas de trabalho, contribuindo, dessa forma, para a evolução desta área no nosso 

país e no mundo. 

 

Decidimos terminar o presente relatório com uma citação que lemos na fase final da sua 

elaboração e que nos marcou, uma vez que resume tudo o que até agora pretendemos afirmar 

e que não queremos nunca esquecer: 

 

“(…) ensinar é algo bastante mais complexo do que apenas transmitir conhecimentos e 

a função fundamental do professor, por onde é preciso avaliar os resultados do seu trabalho, 

é a promoção da aprendizagem dos seus alunos.” 

(Ponte, 2003b: 27) 
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LEGISLAÇÃO 

 

 Circular n.º 4/DGIDC/DSDC/2011, de 11 de abril – Avaliação na educação pré-escolar. 

 Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007, de 10 de outubro – Gestão do currículo na educação 

pré-escolar. 

 Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro – Apoios especializados a prestar na educação pré -

escolar e nos ensinos básico e secundário. 

 Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de fevereiro – Estatuto das IPSS’s. 

 Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de julho – Regime jurídico do desenvolvimento e expansão 

da educação pré-escolar. 

 Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de agosto – Perfis específicos de desempenho profissional 

do educador de infância e do professor do 1.º ciclo do ensino básico. 

 Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro - Princípios orientadores da organização e da 

gestão curricular do ensino básico, bem como da avaliação das aprendizagens e do 

processo de desenvolvimento do currículo nacional. 

 Despacho Conjunto n.º 268/97, de 25 de agosto – Requisitos pedagógicos e técnicos para a 

instalação e funcionamento de estabelecimentos de educação pré-escolar. 

 Despacho Normativo n.º 50/2005, de 9 de novembro – Princípios de atuação e normas 

orientadoras para a implementação, acompanhamento e avaliação dos planos de 

recuperação. 

 Despacho n.º 139/ME/1990, a 16 de agosto (DR, n.º 202, II série de 1 de setembro) – 

Aprovação dos programas do 1.º ciclo do ensino básico. 

 Despacho n.º 9788/2011 de 4 de agosto – Calendário escolar do ano letivo 2011-2012. 

 Despacho n.º 5220/97, de 4 de agosto – Aprovação das Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar. 

 Despacho n.º 5306/2012, de 18 de abril – Aprovação da reformulação das Metas 

Curriculares. 

 Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro – Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar. 

 Lei n.º 46/86, de 14 de outubro – Lei de Bases do Sistema Educativo. 
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 Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto – Segunda alteração à Lei de Bases do Sistema Educativo 

e primeira alteração à Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior. 

 Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto – Última alteração à Lei de Bases do Sistema Educativo. 

 Lei n.º 139/2012, de 5 de julho - Princípios orientadores da organização e da gestão dos 

currículos dos ensinos básico e secundário, da avaliação dos conhecimentos a adquirir e 

das capacidades a desenvolver pelos alunos e do processo de desenvolvimento do currículo 

dos ensinos básico e secundário. 

 Portaria n.º 266/2011, de 14 de setembro – Aprovação da entrada em vigor do programa de 

português para o ensino básico. 

 


