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Resumo 
 

O presente relatório incide sobre a prática de ensino supervisionada nos contextos da 

Educação Pré-Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico, no âmbito do Curso de 2º Ciclo em 

Ensino da Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, e tem como título “A 

utilização do Go!Animate em Contexto de Trabalho de projeto: uma experiência no 1ºCiclo 

do Ensino Básico.” 

O avanço e a inovação tecnológica, com destaque para as Tecnologias de Informação 

e Comunicação, transformaram a World Wide Web numa plataforma global de partilha de 

informação e de conhecimento, dinâmica e interativa, denominada Web 2.0. Esta segunda 

geração da Web caraterizada pela interação com o utilizador, oferece aos utilizadores uma 

multiplicidade de ferramentas e aplicativos online, permitindo a possibilidade de publicar, 

editar, colaborar e partilhar experiências, informações e conhecimentos de forma fácil e 

simples. 

 Estando as escolas equipadas com meios tecnológicos e infraestruturas que permitem 

o acesso rápido à Internet, a utilização de algumas ferramentas da Web 2.0 em contexto 

educativo são um potencial para o ensino aprendizagem. Este trabalho fala sobre uma das 

variadas formas de como a Web 2.0 pode ser abordada na sala de aula, neste caso associada 

ao Trabalho de Projeto. Durante a nossa prática pedagógica desenvolvemos um Trabalho de 

Projeto, cujo grande tema era “Água, gota de vida”. No decorrer do mesmo os alunos 

trabalharam com as tecnologias e, especificamente, com o programa “Go!Animate”, sendo 

precisamente sobre este que incide a nossa reflexão. 

   

 

Palavras-chave: Go!Animate, Trabalho de Projeto, 1º CEB. 
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Abstract 

 

This report focuses on the practice of supervised teaching in the contexts of Preschool 

Education and the 1st Cycle of Basic Education in the Course 2nd Cycle in Teaching 

Preschool Education and Teaching 1st Cycle of Basic Education, and is entitled "Using the 

Go! Animate in Work project: an experiment on the 1st Cycle of Basic Education.” 

The advancement and technological innovation, especially in the Information 

Technology and Communication, transformed the World Wide Web on a global platform for 

sharing information and knowledge, dynamic and interactive, called Web 2.0. This second 

generation of Web characterized by the interaction with the user, offers users a multitude of 

online tools and applications, allowing the ability to post, edit, collaborate and share 

experiences, information and knowledge in an easy and simple. 

Schools being equipped with technology and infrastructure to enable quick access to 

the Internet, the use of some Web 2.0 tools in an educational context is a potential for 

teaching and learning. This paper discusses one of the many ways of how Web 2.0 can be 

addressed in the classroom, in this case associated with the Project Work. During our teaching 

practice developed a Project Work, whose major theme was "Water drop life." During the 

same students worked with the technologies, and specifically with the "Go! Animate" is 

precisely on this that focuses our reflection. 

During our teaching practice we developed a Project Work, whose major theme was 

"Water drop life." In the Project work the students worked with the technologies, and 

specifically with the "Go! Animate" is precisely on this that focuses our reflection.  

 

Keywords: Go! Animate, Project Work, 1st CEB. 
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Introdução 
 

Na sociedade em que vivemos, as tecnologias fazem parte integrante da nossa vida e 

são cada vez mais importantes no nosso quotidiano. No trabalho, na escola, em casa e em 

praticamente qualquer local, somos confrontados com um conjunto de ferramentas e 

atividades suportadas pelas novas tecnologias, onde a Internet assume um papel de destaque.  

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) permitem o acesso instantâneo à 

informação, possibilitam a comunicação a baixos custos e a partir de qualquer ponto do 

mundo e permitem que estejamos “presentes” em qualquer lugar, mesmo que virtualmente, 

sem termos de nos deslocar. Atualmente, é inquestionável a importância da integração das 

Tecnologias de Informação e Comunicação na educação e o papel determinante que estas 

assumem no processo de ensino aprendizagem. 

Sendo a Sociedade de Informação uma realidade, a Escola não pode ficar indiferente 

aos desafios da constante revolução tecnológica, tem que acompanhar os novos tempos, 

procurar ser inovadora integrando os recursos tecnológicos disponíveis. Continuará a ter o 

papel fundamental de tratar a informação e convertê-la em conhecimento, mas entre os 

desafios a enfrentar está certamente uma nova forma de ensinar e de aprender.  

A verdade é que o professor de hoje dispõe de uma infinidade de meios e recursos que 

não existiam há alguns anos atrás. O computador, por exemplo, é hoje utilizado em quase 

todas as escolas e permite um acesso mais rápido e fácil à informação disponível na Internet. 

Além disso, as TIC são um meio essencial e privilegiado para aceder, trocar e disponibilizar 

informação.  

O aparecimento da World Wide Web (WWW), no início da década de 90, introduziu 

um novo paradigma na forma de aceder, pesquisar e partilhar informação, cujo sucesso se 

deveu também ao avanço tecnológico. 

A primeira geração da Internet, a denominada Web 1.0, disponibilizava uma grande 

quantidade de informação, permitindo acesso livre a quase todos os conteúdos. No entanto, a 

informação que disponibilizava era estática e pouco atualizada e os utilizadores eram simples 

consumidores de conteúdos. 

Em 2004, surgiu uma segunda geração da Internet, uma Web como plataforma que 

Tim O'Reilly designou por Web 2.0. Este novo conceito de Internet, é assente em plataformas 
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suportadas na rede, páginas dinâmicas e interativas, orientadas para o desenvolvimento de 

aplicações em que o utilizador também é produtor de informação e conteúdos.  

As ferramentas Web 2.0, pela facilidade de acesso, simplicidade de utilização e grande 

componente de interatividade, constituem novas oportunidades e desafios para os professores. 

Oferecem grandes possibilidades para potenciar, através das TIC, métodos e processos de 

ensino/aprendizagem e a sua utilização pode facilitar a aprendizagem, a criação de 

conhecimento novo, cooperativo e coletivo.  

Posto isto, e porque acreditamos que as ferramentas Web 2.0 são benéficas na 

educação, durante o nosso estágio decidimos utilizá-las na turma onde decorreu a nossa 

prática de ensino supervisionada. A ferramenta Web 2.0 escolhida foi o “Go!Animate”, um 

website inovador, que permite criar vídeos simples em que os alunos assumem o papel de 

produtores de conteúdos, com a possibilidade dos vídeos que realizam serem partilhados 

online. 

Deste modo, este trabalho encontra-se dividido em duas partes e irá debruçar-se sobre 

o estágio que desenvolvemos no Infantário de Vila Real (Pré-Escolar) e no Instituto Nuclisol 

Jean Piaget de Vila Real (1º Ciclo do Ensino Básico). 

A primeira parte do presente relatório é denominada “Enquadramento teórico” e dela 

constam dois capítulos: Capítulo I – Enquadramento Curricular e Normativo e Capítulo II – 

As Tecnologias de Informação e Comunicação em contexto de sala de aula. No que diz 

respeito ao primeiro capítulo, será abordado o conceito de Currículo e a sua concretização na 

Educação Pré-Escolar e no Primeiro Ciclo do Ensino Básico. Já no que concerne ao segundo 

capítulo, falaremos sobre o tema do nosso relatório de estágio. Deste modo, abordaremos o 

que são as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), o computador, seguindo-se o 

tema Internet. Por fim, trataremos o tema “Web 2.0”, tema que é o suporte de todo o nosso 

trabalho e explicaremos como funciona a ferramenta “Go!Animate”, uma vez que esta foi a 

base de diversas atividades desenvolvidas ao longo do estágio no 1º CEB. 

Relativamente à segunda parte, intitulada “Relatos de Estágio”, esta é composta pelo 

capítulo III – Caracterização dos contextos de Estágio e pelo capítulo IV – Relatos da Prática 

de Ensino Supervisionada. No que se refere ao terceiro capítulo, e uma vez que acreditamos 

que é importantíssimo conhecer melhor o grupo de crianças com as quais existe intervenção 

durante um certo período de tempo, para assim adotar as melhores estratégias educativas, 

iremos fazer uma breve caracterização de Vila Real, cidade onde se situam as duas 

instituições onde decorreu o nosso estágio e faremos a caracterização do meio 
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sociogeográfico envolvente e do meio institucional de cada instituição. De seguida, 

caracterizaremos o grupo de crianças/turma com que estivemos a trabalhar e abordaremos 

ainda a organização/gestão dos espaços e materiais.  

Já no que diz respeito ao capítulo IV, dele fazem parte quatro pontos: o primeiro, onde 

faremos uma breve abordagem à importância de planificar; o segundo e o terceiro 

respetivamente, A Prática de Ensino Supervisionada no Pré- Escolar e A Prática de Ensino 

Supervisionada no 1º CEB, onde relataremos as atividades desenvolvidas nos dois contextos 

de estágio, procedendo a uma reflexão sobre a organização/gestão do tempo e das atividades, 

apresentando uma das planificações realizadas e a respetiva reflexão; por último, no quarto 

ponto, O GoAnimate no Projeto de Área de Projeto, onde iremos relatar a forma como 

desenvolvemos o trabalho de projeto e como integrámos o Go!Animate no desenrolar do 

mesmo.   

 De seguida, apresentaremos as conclusões de todo o trabalho desenvolvido e por fim, 

procedemos a apresentação da bibliografia a que recorremos para a realização deste relatório. 
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Parte I 

Enquadramento teórico 
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Capítulo I –Enquadramento Curricular e Normativo 

Neste capítulo irá ser brevemente tratado o conceito de currículo e a sua concretização 

na Educação Pré-escolar e no Ensino Básico (1ºCEB). 

 

1. Conceito de Currículo 

Roldão (1999:24) define o currículo escolar como sendo um “conjunto de 

aprendizagens que, por se considerarem socialmente necessárias num dado tempo e contexto, 

cabe à escola garantir e organizar”, sendo que o que transforma o conjunto de práticas num 

currículo “é a sua finalidade, intencionalidade, estrutura coerente e sequência organizadora” 

(Idem: 43). 

Segundo Ribeiro (apud Serra, 2004: 29) o currículo entende-se como “um plano 

estruturado de ensino-aprendizagem, englobando a proposta de objectivos, conteúdos e 

processos” (…) “o conjunto de experiências educativas vividas pelos alunos, sob a tutela da 

escola”. O conceito de currículo torna-se mais abrangente porque engloba todas as 

“actividades de aprendizagem proporcionadas na escola, quer elas resultem de intenções ou 

propósitos explícitos, quer decorram da própria organização e ingredientes da vida escolar na 

sua multiplicidade” (Idem :30). 

Roldão (1999: 24) diz-nos que se torna  

Claro que os programas nacionais que todos conhecemos, aprendemos e 

ensinámos, enquadrados no funcionamento uniforme da escola e do sistema que é o nosso, 

constituem currículo e corporizam uma determinada forma de o gerir, adequada às 

finalidades de um longo período da história da escolas e dos sistemas. 

Roldão (1999: 29) afirma que organizar o Currículo, “significa, acima de tudo, 

procurar respostas mais adequadas e mais bem-sucedidas face à finalidade e justificação 

essencial do currículo escolar: a aprendizagem daquilo que se considera necessário que a 

escola proporcione a todos”. 

No Ensino Básico, o programa deve ser considerado como um “guia”, que deve ser 

utilizado em função dos objetivos que se pretendem atingir. Não deve ser visto como um 

documento rígido, mas como um conjunto de práticas de gestão flexível. Posto isto, torna-se 

inapropriado continuar a pensar o Currículo apenas em termos de cumprimento de programas. 

O papel do professor passa então a ser o de construtor do currículo de acordo com a 

realidade concreta dos contextos da escola, turmas e alunos, indo ao encontro das 
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diversidades de ritmos, pertenças socioculturais, características e interesses, garantindo a 

consideração e o respeito pela diferença. 

Desta forma, a flexibilização do currículo e a adequação fundamentada, quer do 

desenho curricular, quer dos projetos curriculares de turma, são um aspeto fulcral a ter em 

conta para que todas as crianças possam aprender e se respeite a individualidade de cada uma. 

 

 

2. Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

A educação pré-escolar define-se por ser  

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 equilibrado da criança, tendo em 

vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário. (Artigo 2º, 

da lei nº 5/97 de 10 de Fevereiro)  

Após os anos 60, o nível da educação pré-escolar passou a ser visto como uma das 

primeiras etapas da educação básica, completando a ação educativa da família, pois estas duas 

componentes devem trabalhar em conjunto para que as crianças possam ser melhor 

preparadas e inseridas na sociedade. 

Em 1986 surge a Lei de Bases do Sistema Educativo que sugere a articulação 

curricular entre os diferentes ciclos do ensino básico e dá orientações para a educação pré-

escolar. Segundo Pires (apud Esteves, 2009: 8) “A educação pré-escolar é realizada em 

articulação com o meio familiar, no reconhecimento de que à família cabe um papel essencial 

neste processo de educação.” 

Em 1997 é aprovada a Lei-quadro da Educação Pré-Escolar, que apresenta os 

princípios pedagógicos que servem de base a toda a educação pré-escolar e, por isso, à 

atividade educativa a realizar com as crianças, sendo que cada educador deve adequá-los à 

realidade em que se insere.  

Segundo o Artigo 3º, da lei nº5/97 de 10 de Fevereiro “A frequência da educação pré-

escolar é facultativa, no reconhecimento de que cabe, primeiramente, à família a educação dos 

filhos, competindo, porém, ao Estado contribuir activamente para a universalização da oferta 

da educação pré-escolar.” 

 No entanto, segundo a lei nº 85/2009  



7 

 

A educação pré -escolar é universal para todas as crianças a partir do ano em 

que atinjam os 5 anos de idade. [Esta universalidade] implica, para o Estado, o dever de 

garantir a existência de uma rede de educação pré -escolar que permita a inscrição de 

todas as crianças por ela abrangidas e o de assegurar que essa frequência se efectue em 

regime de gratuitidade da componente educativa. (Artigo 4º da lei nº 85/2009 de 27 de 

Agosto) 

São objetivos da educação pré-escolar:  

Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança (…); fomentar a inserção 

da criança em grupos sociais diversos (…); contribuir para a igualdade de oportunidades 

no acesso da aprendizagem; estimular o desenvolvimento da criança no respeito pelas suas 

características individuais (…); desenvolver a expressão e a comunicação (…); despertar a 

curiosidade e o pensamento crítico; proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de 

segurança (…); proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades 

(…); incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações 

de efectiva colaboração com a comunidade. (Artigo 10º da lei nº 5/97 de 10 de Fevereiro)  

No entanto, e uma vez que cabia a cada estabelecimento definir as orientações para a 

prática educativa no Jardim de Infância, nesse mesmo ano, 1997, surge a necessidade de 

uniformizar esta prática a nível nacional. Assim foram criadas as Orientações Curriculares 

para a Educação Pré-Escolar (OCEPE), que constituem “um conjunto de princípios para 

apoiar o educador nas decisões sobre a sua prática, ou seja, para conduzir o processo 

educativo a desenvolver com as crianças” (Ministério da Educação, 1997: 13). 

As OCEPE “não são um programa, pois adoptam uma perspectiva mais centrada nas 

indicações para o educador do que na previsão de aprendizagens a realizar pelas crianças”. 

(Idem)  

Tendo em conta o facto de na Educação Pré-Escolar não existir um programa a 

cumprir, os Educadores de Infância têm muito mais liberdade de atender às necessidades e 

interesses das crianças, tomando os conteúdos em causa como a base do desenvolvimento de 

capacidades, atitudes e valores. 

É importante que o educador tenha em conta “as características individuais e do grupo 

de crianças; a forma de ser/estar e os saberes do educador, a sua disponibilidade e capacidade 

de inovação; os desejos e interesses da família e das comunidades; as problemáticas dos graus 

subsequentes de ensino; aquilo que a sociedade pede à educação pré-escolar”. (Vasconcelos, 

2000: 38).  
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As OCEPE apresentam áreas de conteúdo a serem trabalhadas de forma integrada na 

educação pré-escolar e que “deverão ser consideradas como referências a ter em conta no 

planeamento e avaliação de experiências e oportunidades educativas e não como 

compartimentos estanques a serem abordados separadamente” (Ministério da Educação, 1997: 

48). 

“Consideram-se “áreas de conteúdo” como âmbitos de saber, com uma estrutura 

própria e com pertinência sócio-cultural, que incluem diferentes tipos de aprendizagem, não 

apenas conhecimentos, mas também atitudes e saber-fazer.” (Idem: 47) 

As áreas de conteúdo são “formas de pensar e organizar a intervenção do educador e 

as experiências proporcionadas às crianças”, fundamentando-se na “perspectiva de que o 

desenvolvimento e a aprendizagem são vertentes indissociáveis do processo educativo” 

(Ibidem).  

Existem três grandes áreas de conteúdo de grande relevância na educação pré-escolar: 

 

Área da Formação Social e Pessoal 

É uma área completa que integra todas as outras áreas, pois está relacionada com a 

forma como a criança se relaciona consigo própria, com os outros e com o mundo. 

Nesta área concretizam-se objetivos que favorecem a formação da criança, tendo em 

vista a sua inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário. De acordo com as 

diferentes fases de desenvolvimento promove-se a aquisição de espírito crítico e a 

interiorização de valores espirituais, estéticos, morais e cívicos (Ministério da Educação, 

1997:51). 

 A Formação Pessoal e Social tem essencialmente uma grande ligação com a área do 

Conhecimento do Mundo, porque passa por abordagens de temas como a educação 

multicultural, prevenção de acidentes, higiene corporal, educação para a saúde, etc. 

 

Área do Conhecimento do Mundo 

Esta área caracteriza-se na curiosidade natural da criança e no seu desejo de saber e 

compreender o porquê das coisas. Não visa promover um saber enciclopédico, mas 

proporcionar aprendizagens pertinentes com significado para as crianças.  

Através desta área poderão surgir oportunidades para que as crianças possam 

experimentar situações de descoberta e exploração do mundo, por exemplo, através do 

recurso a meios informáticos, etc. 
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“Todas as áreas de conteúdo constituem, de certo modo, formas de conhecimento do 

mundo” (Ministério da Educação, 1997: 79). Assim, dada a multiplicidade de aspetos 

englobados pelo conhecimento do mundo e a diversidade de possibilidades, compete ao 

educador a escolha criteriosa dos assuntos que merecem maior desenvolvimento, tais como, 

família, higiene, natureza, educação ambiental, entre outros. 

 

Área da Expressão e Comunicação 

A Área da expressão e comunicação engloba as aprendizagens relacionadas com o 

desenvolvimento psicomotor simbólico que determinam a compreensão e o progressivo 

domínio de diferentes formas de linguagem. 

O domínio das diferentes formas de expressão implica diversificar as situações e 

experiências de aprendizagem, de modo a que a criança vá dominando e utilizando o corpo e 

contatando com diferentes materiais que poderá explorar, manipular e transformar de forma a 

tomar consciência de si próprio na relação com os objetos. Esta área divide-se nos seguintes 

domínios: Domínio da Expressão Motora, Dramática, Plástica e Musical, Domínio da 

Linguagem Oral e Abordagem à Escrita e Domínio da Matemática. Estes domínios estão 

intimamente relacionados pois todos se referem a aprendizagem e aquisição de códigos que 

permitem à criança relacionar-se com os outros e o mundo, bem como promovem a 

sensibilização estética indispensáveis para representar o mundo interior e mundo que a rodeia. 

A Expressão Motora visa o desenvolvimento físico da criança e da motricidade fina e 

global. É uma área em que, através do corpo, a criança controla os seus movimentos e, 

simultaneamente, adquire noções matemáticas. 

Por sua vez, a Expressão Dramática, através da articulação do corpo com a linguagem, 

desenvolve nas crianças o imaginário, o pensamento simbólico e também lhes permite 

adquirir noções de cultura no meio de que fazem parte e da vida quotidiana (Ministério da 

Educação, 1997: 59). 

A Expressão Plástica consiste num domínio em que a criança manipula objetos e 

utiliza um outro tipo de linguagem para exprimir ideias, opiniões, para verbalizar as 

aprendizagens sobre um determinado tema, etc (Ministério da Educação, 1997: 61). 

A Expressão Musical, tal como a Dramática e a Plástica, permite o desenvolvimento 

do imaginário, da sensibilidade estética, do sentido rítmico e, simultaneamente, é uma forma 

das crianças interiorizarem noções de cultura do meio de que fazem parte (Ministério da 

Educação, 1997:63). 
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O Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita é muito importante. A criança 

ao ver a Educadora a efetuar registos ou a reproduzir os seus registos num desenho vai 

desenvolver o pensamento simbólico e perceber que há outras formas de exprimir 

sentimentos, opiniões e ideias. A linguagem oral é a primeira forma de comunicação e deve 

haver preocupação para que a criança adquira novo vocabulário (Ministério da Educação 

1997: 75). 

No Domínio da Matemática tem-se em vista a construção de noções matemáticas 

através da “vivência do espaço e do tempo, [que] tem como ponto de partida as actividades 

espontâneas e lúdicas da criança” (Ministério da Educação, 1997:73). A resolução de 

problemas é também um aspeto fundamental da atividade educativa que o educador deve 

proporcionar. 

Em suma, a área da expressão e comunicação é considerada básica pois envolve 

aspetos fundamentais do desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

 

 

3. O Currículo do Primeiro Ciclo do Ensino Básico 

O Ensino Básico é  

            A etapa da escolaridade em que se concretiza, de forma mais ampla, o principio 

democrático que informa todo o sistema educativo e contribui por sua vez, decisivamente, 

para aprofundar a democratização da sociedade, numa perspectiva de desenvolvimento e 

de progresso, quer promovendo a realização individual de todos os cidadãos, em harmonia 

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

responsável na comunidade (Ministério da Educação, 2006:11). 

Com a massificação da educação escolar, a escola deparou-se com uma população 

heterogénea que veio trazer novas necessidades e desafios, aos quais tem de dar resposta. 

Assim, cada vez mais é necessária uma gestão curricular flexível, no que concerne ao 

processo de ensino-aprendizagem, uma vez que é fundamental observar a realidade e as 

diferentes situações existentes em cada escola. Deste modo, verificou-se que esta gestão iria 

proporcionar “aprendizagens funcionais, adquiridas através de um currículo desenvolvido de 

um modo integrado e uma estreita relação entre a Escola e a Vida e entre as diversas áreas e 

dimensões do saber (…)” (Leite, 2003: 139). Cabe ao professor, juntamente com a 

comunidade escolar, a promoção de uma educação universal equilibrada. 
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De acordo com o artigo 2º, do Decreto-Lei nº139/2012, “entende-se por currículo o 

conjunto de conteúdos e objetivos que, devidamente articulados, constituem a base da 

organização do ensino e da avaliação do desempenho dos alunos”. O currículo pode ser visto 

como o conjunto de orientações estabelecidas pelas autoridades educativas, que integra 

também o modo como o professor orienta e organiza o processo de ensino-aprendizagem e as 

tarefas que propõe aos alunos. 

O currículo diz respeito ao conjunto das aprendizagens que os alunos realizam, ao 

modo como estão organizadas, ao lugar que ocupam e ao papel que desempenham no 

percurso escolar ao longo do ensino básico. Este currículo não deve ser concebido nem 

entendido de forma rígida e prescritiva.  

As aprendizagens concretizam-se no currículo através de objetivos (gerais e 

específicos) e de conteúdos (por área e por ano letivo), que se veem explicitados no 

documento Organização Curricular e Programas, ainda utilizado para Estudo do Meio e 

Expressões, no Programa de Matemática do Ensino Básico e no Programa de Português do 

Ensino Básico. 

Para desenvolver um trabalho de clarificação de exigências quanto às aprendizagens 

cruciais e aos modos como as mesmas se processam, procedeu-se a uma Reorganização do 

Currículo do Ensino Básico, no sentido de  

Reforçar a articulação entre os três ciclos que o compõem, quer no plano curricular 

quer na organização de processos de acompanhamento e indução que assegurem, sem 

perda das respectivas identidades e objectivos, uma maior qualidade das aprendizagens. 

(Decreto-Lei nº 6/2001 de 18 de Janeiro).  

O Decreto-Lei nº 6/2001 veio trazer também alterações a nível curricular. No entanto, 

em 2012 surgiu o Decreto-Lei 139/2012 que veio revogar o anterior. Neste Decreto-Lei são 

estabelecidos os princípios orientadores da organização e da gestão curricular do ensino 

básico, bem como a avaliação das aprendizagens. Entretanto tornou-se necessário proceder a 

alguns ajustamentos ao Decreto-Lei anteriormente referido, surgindo o Decreto- Lei 91/2013 

de 10 de julho. 

Assim, de acordo com o Decreto-Lei 91/2013, deixam de existir áreas disciplinares, 

passando a existir apenas disciplinas. As componentes do currículo do 1º CEB e a carga 

horário correspondente a cada uma encontram-se expressas na tabela seguinte:  
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Tabela 1 – Componentes do currículo 

 

No que Concerne ao Apoio ao Estudo e à Oferta Complementar, estas deverão 

desenvolver-se “em articulação, integrando ações que promovam, de forma transversal, a 

educação para a cidadania e componentes de trabalho com as tecnologias de informação e 

comunicação.” (Anexo I, Decreto-Lei nº 91/2013 de 10 de julho). 

No atinente às Atividades de Enriquecimento Curricular, estas são “Atividades de 

carácter facultativo, nos termos do artigo 14.º e do n.º 1 do artigo 9.º No caso de estas 

atividades serem oferecidas por entidade exterior à escola, o que carece sempre de 

contratualização, é necessária confirmação explícita do Ministério da Educação e Ciência para 

que a sua duração exceda 5 horas.” (Anexo I, Decreto-Lei nº 91/2013 de 10 de julho). 

Já a Educação Moral e Religiosa é uma “Disciplina de frequência facultativa, nos 

termos do artigo 19.º” Anexo I, Decreto-Lei nº 91/2013 de 10 de julho). 

Assim, apesar de o currículo ser elaborado pelo Ministério, ele não é único, pois pode 

e deve ser adequado e reconstruído de acordo com os diferentes contextos sociais, 

económicos e culturais existentes, criando-se, deste modo, diferentes projetos. Assim, 

concordamos com Leite (2003: 137), quando refere que  

Um bom desenho curricular não é o que oferece aos professores soluções feitas, 

fechadas e definitivas, mas sim o que proporciona elementos úteis para que estes possam 

elaborar, em cada caso, as soluções mais adequadas em função das circunstâncias 

particulares em que têm lugar as suas actividades profissionais. 

Componentes do Currículo 

 

Português…………………………………………. 

Matemática…………………………...................... 

Estudo do Meio…………………………………... 

Expressões Artísticas e Físico –Motoras………… 

Apoio ao Estudo………………………………….. 

Oferta complementar…………………………….. 

Carga horária semanal 

 

Mínimo de 7,0 horas 

Mínimo de 7,0 horas 

Mínimo de 3,0 horas 

Mínimo de 3,0 horas 

Mínimo de 1,5 horas 

1.0 hora 

 

Tempo a cumprir 

 

Entre 22.5 e 25 horas 

Atividades de Enriquecimento Curricular (b). 

 

5.0 a 7.5 horas 

1.0 hora 
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Capítulo II – As Tecnologias de Informação e Comunicação em 

contexto de sala de aula 

 Neste capítulo iremos proceder à contextualização teórica da integração das 

Tecnologias de Informação e Comunicação no contexto escolar e a Metodologia de Trabalho 

de Projeto como forma de desenvolvimento do Currículo. 

 

1. Conceito e características das Tecnologias de Informação e Comunicação  

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) têm vindo a ocupar um lugar de 

maior destaque nos diferentes setores da sociedade. Elas são hoje, sem dúvida, um elemento 

preponderante na vida das pessoas.  

Segundo Delors (1996: 39), 

As novas tecnologias fizeram a humanidade entrar na era da comunicação 

universal; abolindo as distâncias, concorrem muitíssimo para moldar a sociedade do 

futuro, que não corresponderá, por isso mesmo, a nenhum modelo do passado. As 

informações mais rigorosas e mais actualizadas podem ser postas ao dispor de quem quer 

que seja, em qualquer parte do mundo, muitas vezes, em tempo real, e atingem as regiões 

mais recônditas. 

O acrónimo TIC resulta das seguintes palavras: 

 Tecnologia: “conjunto de instrumentos, métodos e processos específicos de qualquer 

arte, ofício ou técnica”1. 

 Informação: “ é o resultado do processamento, manipulação e organização de dados, 

de tal forma que represente uma modificação (quantitativa ou qualitativa) 

no conhecimento do sistema (pessoa, animal ou máquina) que a recebe.”2 

 Comunicação: “é um campo de conhecimento académico que estuda os processos de 

comunicação humana (…) é um processo que envolve a troca de informações, e utiliza 

os sistemas simbólicos como suporte para este fim.”3 

Na Wikipédia pode ler-se que as TIC, “correspondem a todas as tecnologias que 

interferem e medeiam os processos informacionais e comunicativos dos seres. (…) podem ser 

entendidas como um conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si (…)” 

                                                        
1 http://www.infopedia.pt/pesquisa.jsp?qsFiltro=0&qsExpr=tecnologia,consultado em 20 de setembro de 2013.  
2 http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o, consultado em 20 de setembro de 2013. 
3 http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o, consultado em 20 de setembro de 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://www.infopedia.pt/pesquisa.jsp?qsFiltro=0&qsExpr=tecnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
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Na opinião de Miranda (2007: 43), as TIC referem-se “à conjugação da tecnologia 

computacional ou informática com a tecnologia das telecomunicações e tem na internet e, 

mais particularmente, na Worl Wide Web (WWW) a sua mais forte expressão”.  

De acordo com Patrocínio (2004: 48), as TIC possuem três características únicas: 

 Universalidade, “não só porque existe uma convergência tecnológica mundial mas 

porque são utilizadas por todo o tipo de pessoas mais e menos qualificadas e também 

mais ou menos bem intencionadas proporcionando uma comunicação à escala global 

(…)”; 

 Amigabilidade, dado que “ é cada vez mais fácil utilizá-las, muitas vezes quase 

intuitivamente, sem grandes pré-requisitos de conhecimentos técnicos e de 

memorização de comandos como inicialmente se verificava”; 

 Portabilidade, pois permite a fácil transação de todo o tipo de ficheiros informáticos. 

Desta forma, as TIC vieram desafiar as conceções tradicionais de tempo e espaço, uma 

vez que permitem o acesso instantâneo à informação, possibilitam a comunicação a baixos 

custos, a partir de qualquer ponto do mundo e permitem que estejamos presentes em qualquer 

lugar, sem termos de nos deslocar. 

Atualmente, cada vez mais se fala da integração das Tecnologias de Informação e 

Comunicação na educação e do papel determinante que têm no processo de ensino e de  

aprendizagem. 

Em 1998 Skilbeck (1998: 43) já partilhava desta preocupação ao afirmar que:  

As Tecnologias de Informação e Comunicação têm uma contribuição muito 

importante a dar para a implementação de uma educação geral e especializada desde a 

pré-escola até à terceira idade, que é, no fundo o objectivo do ensino para toda a vida.  

As TIC podem ainda ser usadas como uma ferramenta de trabalho. Apresentam-se 

como ferramentas de construção dos conhecimentos através da descoberta. Surgem, aqui, 

como instrumentos que de forma livre e criativa podem ser usados por alunos e professores.  

Segundo Ponte, Oliveira e Varanda (s/d: 1), as TIC são um instrumento de trabalho 

imprescindível no mundo de hoje e é por essa mesma razão que desempenham um papel cada 

vez mais importante na educação. Na verdade, estas tecnologias 

(i) constituem um meio privilegiado de acesso à informação, (ii) são um instrumento 

fundamental para pensar, criar, comunicar e intervir sobre numerosas situações, (iii) 

constituem uma ferramenta de grande utilidade para o trabalho colaborativo e (iv) 



15 

 

representam um suporte do desenvolvimento humano nas dimensões pessoal, social, 

cultural, lúdica, cívica e profissional (Ponte, Oliveira e Varanda, s/d: 1). 

Segundo Veleda (s/d: 1), utilizar as TIC com “os alunos do 1º Ciclo pode parecer 

precoce, mas uma ideia mais precoce depressa desfaz essa ideia. Investigações recentes (…) 

demonstram que os computadores têm um impacto extraordinário no desenvolvimento da 

criança (…).” 

O mesmo autor (s/d: 1) afirma que a utilização das TIC desde cedo, contribui para que 

as crianças criem  

Hábitos de trabalho e de estudo que os acompanharão ao longo de toda a vida, ao 

mesmo tempo que sedimenta o conhecimento tecnológico, imprescindível na vida futura 

académica (…)” e que “os computadores devem ser utilizados e encarados como outra 

qualquer ferramenta de estudo (…). 

“Tendo em conta o seu carácter tecnológico e a sua natureza lúdica, cultural e 

formativa, é importante haver uma integração das TIC na exploração de conteúdos 

leccionados nas disciplinas curriculares e noutras actividades de complemento curricular.”4 

É necessário que ocorra uma transformação do ensino, uma vez que a escola deve 

promover aprendizagens num novo contexto que permitam rentabilizar todas as 

potencialidades que são proporcionadas pelas TIC. Estas não devem ser ensinadas 

separadamente, mas deveriam ser integradas na estrutura institucional e curricular geral, uma 

vez que os alunos necessitam de ter acesso adequado à tecnologia. De acordo com Coutinho 

& Lisbôa (2011: 252), o caminho para a sociedade do conhecimento impõe “uma alteração 

dos métodos tradicionais de ensino e de aprendizagem e um investimento na disponibilização 

de ferramentas, conteúdos e materiais pedagógicos adequados”.  

Melo (2005: 33) afirma que  

As interacções potenciadas pelas TIC podem tornar o ensino mais atractivo, 

cabendo ao professor estimular os alunos para aprendizagens mais activas, motivar os 

alunos para desenvolver as capacidades de utilização dos meios informáticos, encarados 

hoje como meios activos e interactivos de criação e produção de aprendizagens 

promotoras da multicompetência, da multiqualificação, autonomia e criatividade. 

                                                        
4 Fonte: 

http://escolas.madeiraedu.pt/LinkClick.aspx?fileticket=6cGsJQSE4e0%3D&tabid=7073&mid=14858, 

consultado a 6 de novembro de 2012. 

 

http://escolas.madeiraedu.pt/LinkClick.aspx?fileticket=6cGsJQSE4e0%3D&tabid=7073&mid=14858
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A integração das TIC na educação mostra-se, assim, fundamental, existindo mesmo 

vários argumentos que justificam a implementação destas, sendo eles:  

 A necessidade de preparação de cada indivíduo agora estudante para a 

vida ativa e o mundo laboral, onde as TIC estão inexoravelmente 

presentes; 

  A justiça na criação e manutenção de igualdade de oportunidades, 

entre os alunos, no acesso às TIC; 

  As novas maneiras de encarar as relações pedagógicas entre os alunos, 

professores e encarregados de educação, que as TIC permitem; 

 As novas possibilidades que as TIC encerram de compreender o mundo, 

especialmente o científico, com recurso aos programas de simulação; 

 As mais-valias que as TIC oferecem para os alunos com Necessidades 

Educativas Especiais; 

 A possibilidade de troca de saberes e experiências com outros alunos, 

com comunidades científicas, etc.5 

Coutinho & Lisbôa (2011: 253) acreditam que as TIC podem “induzir mudanças 

qualitativas na educação se forem usadas numa lógica de ferramentas cognitivas que 

envolvem os alunos na aprendizagem, que facilitam o pensamento crítico induzindo 

aprendizagem significativas e duradouras”. Para além disso, as TIC disponibilizam diversas 

fontes de informação, que apoiam a aprendizagem significativa, mas sobretudo que motivam 

os alunos para o processo de ensino e de aprendizagem. 

Assim sendo, torna-se cada vez mais necessária a utilização das TIC no contexto de 

sala de aula, formando alunos cada vez mais autónomos. O grande desafio que se coloca aos 

professores é o de utilizarem as ferramentas tecnológicas que os alunos já conhecem e usam 

para outros fins e rentabilizá-las ao serviço da aprendizagem. A utilização destas ferramentas 

de trabalho exige que o professor desenvolva algumas competências nesta área, não só ao 

nível das TIC, como também na forma como as pode integrar nas atividades regulares de sala 

de aula.  

                                                        
5 http://www.netprof.pt/netprof/servlet/getDocumento?id_versao=11496, consultado em 24 de setembro de 

2013. 

http://www.netprof.pt/netprof/servlet/getDocumento?id_versao=11496
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O próprio espaço “sala de aula” expande-se com a integração das TIC. O lugar de 

aprendizagem deixa de ser só a sala para passar a ser todos os espaços onde seja possível 

aceder à informação, através da navegação na Web. 

 

1.1. O Computador 

Denomina-se computador, ao “aparelho eletrónico que é capaz de receber, armazenar 

e processar grande quantidade de informação em função de um conjunto de informações com 

que é programado” 6 

Pode afirmar-se que desde o aparecimento do ábaco, que para muitos é considerado “o 

primeiro computador”, até aos modernos computadores tem existido uma enorme evolução. A 

sociedade atual vive profundas mudanças que afetam a forma como trabalhamos, como 

ocupamos os nossos tempos livres, como nos relacionamos uns com os outros e, sobretudo, 

como tomamos conhecimento do que se passa no mundo que nos rodeia. A crescente 

utilização do computador, nos mais diversos ramos da atividade social, constitui um dos 

aspetos mais marcantes das mudanças que ocorrem no mundo dos nossos dias. 

O computador é uma máquina extremamente flexível. Assume as formas mais 

variadas, adaptando-se a inúmeras funções e satisfazendo as mais diversas necessidades e 

gostos. Ponte (1986:10) afirma que o computador 

(…) tem de ser capaz de realizar quatro tipos de tarefas: aceitar a informação que 

lhe é transmitida, guardá-la na sua memória, tratá-la de acordo com um conjunto de 

regras bem definido e transmitir para o exterior os resultados do seu trabalho. 

Para Ponte (1986:19),  

É interessante observar como os diversos sectores da sociedade têm reagido à 

presença cada vez maior do computador nas suas vidas. As crianças vêem o computador 

com curiosidade e naturalidade, senão com verdadeiro entusiasmo. Os adultos, em 

especial aqueles que raramente ou nunca o utilizam, tendem em geral a vê-lo com 

cepticismo, receio e desconfiança. 

Na mesma linha de pensamento, Oliveira (1996:67) declara que o computador se 

apresenta para as gerações mais novas, 

                                                        
6 http://www.infopedia.pt/pesquisa.jsp?qsFiltro=0&qsExpr=computador, consultado em 20 de setembro de 2013. 

http://www.infopedia.pt/pesquisa.jsp?qsFiltro=0&qsExpr=computador
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Como um meio fascinante e desejado de acesso a um universo lúdico (com alguns 

aspectos válidos e formativos), mas, sobretudo, como um meio de acesso à informação e à 

criação, podendo assumir quer uma vertente funcional, utilitária (produção dos mais 

diversos tipos de trabalhos), quer uma vertente estética e artística (criação de arte a nível 

gráfico e musical). 

Com a globalização da sociedade e a evolução da mesma, a utilização do computador 

permite a criação de uma “aldeia global onde as pessoas estão mais próximas umas das outras 

e onde o acesso à informação e às fontes primárias se torna substancialmente mais fácil” 

(Pais, 1999: 18). 

Do mesmo modo, Ponte (1986: 29) reforça esta opinião ao afirmar que “o computador 

é uma força poderosa que influencia todo o ambiente à nossa volta e afecta, em especial, a 

forma como lidamos com a informação”. Assim, o computador é privilegiado no sentido em 

que nos permite um acesso mais rápido e fácil à informação disponível na internet. 

Esta ferramenta apresenta grandes possibilidades educativas, permite aos professores 

explorar todas as suas potencialidades e contém uma grande quantidade de informação que 

pode ser usada para realizar trabalhos em colaboração. É, pois, um instrumento valioso, tanto 

para os professores como para os alunos. 

Assim, pode e deve ser encarado como uma máquina versátil e polivalente, um dos 

mais versáteis e potenciais auxiliares da função educativa, podendo facilmente ser integrado 

em qualquer área disciplinar, com os mais diversos objetivos, e em qualquer modelo de 

ensino. 

Silva (1998) afirma que “Uma aprendizagem activa acontece quando existe um 

envolvimento activo dos alunos no processamento da informação, o mesmo é dizer que 

quando o aluno tem a possibilidade de fazer - manipular, sentir, desenvolver - ele próprio 

interioriza mais facilmente os conceitos novos nos já existentes. O mesmo autor acrescenta 

que o computador “é uma ferramenta que pode contribuir grandemente para a concepção 

destes tipos de ambientes de aprendizagem, ao permitir que conceitos dantes unicamente 

verbalizados sejam manipulados informaticamente através da imagem e do som, tornando-se 

muito mais evidentes e interessantes.”7 

O computador é um novo meio de expressão que permite desenvolver, no aluno, a 

autoconfiança e a autoestima “estimulando e diversificando as suas actividades cognitivas e 

                                                        
7 http://www.lerparaver.com/lpv/dissertacao-sobre-computador-pratica-pedagogica-realce, consultado em 3 de 

setembro de 2013. 

http://www.lerparaver.com/lpv/dissertacao-sobre-computador-pratica-pedagogica-realce
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proporciona-lhe um papel mais determinante no seu processo de construção de 

conhecimento” (Ponte; 1986: 76).  

Para além da importância do computador para o processo de aprendizagem do aluno, é 

necessário ter em conta o papel e a visão dos professores perante a utilização deste 

instrumento de aprendizagem. Em primeiro lugar é importante referir que o computador não é 

um substituto do professor, mas sim “uma ferramenta para o professor” (Gil; 2000: 97), pelo 

que o professor continua a ter um papel determinante, uma vez que é ele que organiza, 

planifica e coordena as diversas atividades.  

O computador na sala de aula desempenha, essencialmente, um papel de auxiliar ao 

trabalho do professor, a quem cabe escolher adequadamente a tecnologia e justificar a sua 

utilização para o tema a trabalhar, bem como a mais-valia do seu uso e como pode apoiar o 

processo de ensino e aprendizagem.  

Mas utilizar pura e simplesmente o computador na sala de aula, não significa que 

ele esteja a ser usado como meio para a aquisição de conhecimentos, capacidades e 

atitudes. Para que isto aconteça, é necessário que esteja inserido num ambiente de ensino 

activo.8 (Silva, 1998) 

Deste modo, as TIC proporcionam importantes vantagens na utilização e 

desenvolvimento de um ambiente virtual de aprendizagem e o professor deve saber aproveitá-

las. 

 

  

                                                        
8 Idem 
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1.2. A Internet 

Associada ao computador temos a Internet, que é um conjunto de redes informáticas 

capaz de interligar todos os computadores do mundo, o que permite o acesso a informações e 

todo tipo de transferência de dados. 

Tudo começou em 1969, quando o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da 

América criou a ARPANET, cujo objetivo seria resistir a qualquer desastre, isto é, se alguma 

parte desta rede fosse danificada, os restantes computadores continuariam a comunicar entre 

si. O que começou por um projeto de estratégia militar, acabou mais tarde transformado na 

Internet. 

O que conferiu uma extrema versatilidade à Internet foi a World Wide Web ou 

WWW. D’Eça (1998: 26) diz-nos que  

Com o aparecimento da Internet, em 1990, e o desenvolvimento do protótipo da 

World Wide Web (…) assistiu-se a uma ‘lufada de ar fresco’ na Internet, que assumia 

assim a sua dimensão multimédia. A Web trazia consigo uma característica inovadora – 

permitia navegar a Internet através de texto, imagem e som com um simples clique do rato. 

Convém realçar a ideia de que Internet e WWW, ou apenas Web, não são a mesma 

coisa. “A World Wide Web, conforme indica a expressão inglesa, é uma teia, um emaranhado 

de redes e sistemas à escala mundial, que faz parte integrante da Internet (…)” (D’Eça, 1998: 

31).  

O período compreendido entre a criação da Web e o aparecimento, em 2001, do ponto 

com (.com) tem sido apelidado de Web 1.0. O termo Web 1.0 tem sido usado em relação ao 

termo Web 2.0, para a comparação de ambos. 

A primeira geração da Internet, hoje denominada de Web 1.0, disponibilizava uma 

grande quantidade de informação, permitindo acesso livre a quase todos os conteúdos, o que 

contribuiu significativamente para a sua rápida evolução e crescimento. A informação que 

disponibilizava era estática e pouco atualizada e os utilizadores eram simples consumidores 

de conteúdos, não podendo alterar ou reeditar o conteúdo das páginas Web. A maioria dos 

serviços da Web 1.0 eram pagos, sujeitos a licenças e com pouca ou nenhuma interatividade.  

A não disponibilização de ferramentas que permitissem a interação com o utilizador, 

como a possibilidade de fazer comentários, a existência de livro de visitas ou a recolha de 

uma simples opinião, tornavam a Web 1.0 não social e pouco atrativa para uma grande parte 

dos utilizadores. 
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A Web 1.0 proporcionou uma grande evolução no que concerne ao acesso à 

informação e ao conhecimento, no entanto o princípio que estava por detrás do conceito de 

“rede global foi sempre a de um espaço aberto a todos, ou seja, sem um ‘dono’ ou indivíduo 

que controlasse o acesso ou o conteúdo publicado” (Coutinho e Junior, 2007:199). Para os 

autores, embora existisse sempre preocupação em torná-lo num meio cada vez mais 

democrático, o facto é que a própria evolução tecnológica possibilitou um acréscimo de 

acesso de utilizadores, tanto pela largura de banda das conexões, como pela facilidade e 

rapidez em se publicar online, não sendo necessário qualquer software específico, 

conhecimentos de linguagem de programação e até com menos custos adicionais para o 

utilizador. 

À medida que a tecnologia se foi desenvolvendo, o uso da Internet rapidamente se foi 

simplificando, de uma forma bastante significativa. Assim, Internet e World Wide Web 

passam a fazer parte do vocabulário da maioria das pessoas, em todo o mundo, como constata 

Castells (2004: 15) ao referir “a Internet é o tecido das nossas vidas”. 

A Internet serve para ser usada como um meio de comunicação em todo o mundo. É 

cada vez mais frequente as pessoas acederem à Internet para comunicarem entre si e obterem 

informações que outras pessoas tornaram disponíveis no mundo eletrónico. Através dela, 

podemos divulgar informações de interesse a muitas pessoas, com relativa facilidade. 

 Concordamos com D’Eça (1998:30) quando refere que “‘Partilha’ é, a meu ver, o 

conceito-chave que está subjacente à Internet desde a sua origem. É a ideia central que 

domina tudo aquilo que ela é e que justifica a sua existência.” Cada pessoa pode ser o recetor 

ou emissor. O facto da informação sobre um determinado tema não estar unicamente num 

servidor é uma característica importante desta rede, pois deste modo consegue-se derrubar 

barreiras geográficas e assegurar maior rapidez e facilidade de acesso. 

A Internet também dá a possibilidade de desenvolver um extenso número de 

atividades que anteriormente era extremamente difícil ou quase impossível de desenvolver, 

nomeadamente compras, atividades de lazer e até o ensino à distância. 

Moran, Masetto e Behrens (2009:65) posicionavam-se quanto à Internet dizendo que 

“A Internet é um novo meio de comunicação, ainda incipiente, mas que pode ajudar-nos a 

rever, a ampliar e a modificar muitas das formas atuais de ensinar e de aprender.” 

A Internet conduz à aprendizagem pela descoberta, com grandes potencialidades para 

o ensino, se for usada como ferramenta de trabalho e de pesquisa. Não surge como substituta 
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do saber mas como um instrumento no processo de ensino e de aprendizagem e poderá ser 

muito útil, enquanto método auxiliar, tanto para o aluno como para o professor. 

O eixo do trabalho com as novas tecnologias na escola situa-se presentemente no 

uso da Internet, nas suas múltiplas vertentes: como instrumento de consulta, de discussão, 

de trabalho colaborativo e de produção de materiais de interesse para comunidade. 

(Ponte, Oliveira e Varandas, s/d:1). 

A Internet, nomeadamente alguns dos seus serviços como a Web é fundamental para 

efetuar pesquisas sobre um determinado assunto, e o correio eletrónico é hoje uma forma de 

comunicação muito importante e divulgada, que serve para aproximar, as pessoas, partilhar 

experiências, resultados ou dúvidas. 

Com ajuda do professor, o aluno compreenderá as potencialidades e os diferentes 

caminhos que poderá seguir, enquanto ser que pesquisa e que reflete sobre o que aprendeu. 

O computador e a Internet em particular, têm um papel facilitador na aquisição dos 

conhecimentos, enquanto ferramenta, mas nunca serão geradores do conhecimento, por isso, o 

professor da sociedade atual deverá ter habilitações necessárias a nível das TIC, que lhe 

permitam integrar estas novas tecnologias com benefícios para os seus alunos. É importante 

que o Professor conheça as suas vantagens e as suas limitações para utilizar estas ferramentas 

tecnológicas em favor dos alunos, utilizando-as para melhorar efetivamente o processo de 

ensino e de aprendizagem.  

 

1.3. A Web 2.0 

Estávamos em outubro de 2004, quando o termo Web 2.0 foi usado pela primeira vez, 

pela O'Reilly Media e pela MediaLive International, como nome de uma série de palestras 

sobre o tema, popularizando-se rapidamente a partir de então.9 

Tim O’Reilly diz que  

Web 2.0 é a mudança para uma internet como plataforma, e um entendimento das 

regras para obter sucesso nesta nova plataforma. Entre outras, a regra mais importante é 

desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos da rede para se tornarem melhores 

quanto mais são usados pelas pessoas, aproveitando a inteligência coletiva.10 

                                                        
9 http://pt.wikipedia.org/wiki/Web_2.0, consultado a 25 de junho de 2013 
10 Idem 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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 Ou seja, este novo conceito de internet, a Web 2.0, é assente em plataformas 

suportadas na rede, páginas dinâmicas e interativas, orientadas para o desenvolvimento de 

aplicações em que o utilizador também é produtor. 

Com a segunda geração da World Wide Web o ambiente online torna-se mais 

dinâmico e participativo e a Web  

passa a ser encarada como uma plataforma, na qual tudo está facilmente acessível 

e em que publicar online deixa de exigir a criação de páginas Web e de saber alojá-las 

num servidor. A facilidade em publicar conteúdos e em comentar os “posts” fez com que 

as redes sociais se desenvolvessem online. (Carvalho, 2008:8) 

Na perspetiva de Henst (2005, s/p), a Web 2.0 “é a representação da evolução das 

aplicações tradicionais em direcção a aplicações Web centradas no utilizador final. Web 2.0 é 

uma atitude e não propriamente uma tecnologia”. 

Comparando a Web 1.0 com a Web 2.0, a primeira podia ser considerada como “uma 

enorme enciclopédia, contendo informação para localizar e consultar (cuidadosamente 

produzida e seleccionada por “experts”)” (Davies e Merchant, 2009 apud Domingues, 

2010:74), enquanto “a Web 2.0 - exemplificada pela Wikipédia - representa um repositório de 

informação, sempre em crescimento e constante atualização pelos utilizadores, resultado da 

contribuição de todos, do esforço colaborativo e da partilha de conhecimentos”. (Domingues, 

2010:74) 

Verificamos então que se a Web 1.0 era sinónimo de informação, já a Web 2.0 é 

sinónimo de partilha de informação. A segunda geração da Web é mais personalizada, mais 

colaborativa, mais interativa e mais envolvente. Assim, a Web 2.0 marca a transição de uma 

Web estática para uma Web dinâmica e interativa. Os utilizadores, podem agora, não apenas 

descarregar ficheiros, mas também enviar as suas contribuições, criar e partilhar, isto é, 

deixam de utilizar o papel de consumidor passivo.  

Já não é necessário possuir softwares dispendiosos e sobrecarregar o computador, pois 

agora, como refere Carvalho (2007: 28), tudo “está disponível online, facilitando a edição e 

publicação imediatas”, ao mesmo tempo que a Internet é entendida como um “novo patamar 

de interacção que facilita a colaboração e a partilha de informação” O utilizador já não é mais 

um agente passivo na comunicação mas exerce também o papel de emissor. 

A facilidade na publicação e rapidez no armazenamento de textos e ficheiros, 

característica essencial da Web 2.0, origina que esta Web se torne num ambiente social, 
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acessível a todos os utilizadores, onde cada um pode selecionar e controlar a informação, de 

acordo com as suas necessidades e interesses (Coutinho e Junior, 2007: 200). 

Esta Web é, por isso, responsável pela mudança do paradigma social e cultural, onde 

um se relaciona com todos e vice-versa, contribuindo para o crescimento deste enorme 

repositório de informação.  

Expondo o pensamento de Alexander e O´Reilly, Coutinho e Junior (2007: 200) 

apontam como características principais da Web 2.0: 

 Interfaces ricas e fáceis de usar; 

 Sucesso da ferramenta depende dos número de utilizadores, pois os 

mesmos podem ajudar a tornar o sistema melhor; 

 Gratuidade na maioria dos sistemas disponibilizados; 

  Maior facilidade de armazenamento de dados e criação de páginas 

online; 

  Vários utilizadores podem aceder a mesma página e editar as 

informações; 

 As informações mudam quase que instantaneamente; 

 Os sites/softwares estão associados a outros aplicativos tornando-os 

mais ricos e produtivos e trabalhando na forma de plataforma (união de 

vários aplicativos); 

 Os softwares funcionam basicamente online ou podem utilizar sistemas 

off-line com opção para exportar informações de forma rápida e fácil 

para a web; 

 Os sistemas param de ter versões e passam a ser actualizados e 

corrigidos a todo instante, trazendo grandes benefícios para os 

utilizadores; 

 Os softwares da web 2.0 geralmente criam comunidades de pessoas 

interessadas em um determinado assunto; 

  A actualização da informação é feita colaborativamente e torna-se 

mais fiável com o número de pessoas que acede e actualiza; 

 Com a utilização de tags em quase todos os aplicativos, ocorre um dos 

primeiros passos para a web semântica e a indexação correcta dos 

conteúdos disponibilizados.  
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Termos como Blogue, Wikipédia, Podcast, Hi5, Del.icio.us, são apenas alguns 

exemplos de ferramentas que fazem parte da variedade de sistemas disponíveis hoje na nova 

geração da Internet. No entanto, Coutinho e Junior (2007: 200) acrescentam que as 

ferramentas da web 2.0 podem ser classificadas em duas categorias, ou seja: 

 Na primeira categoria – incluem-se as aplicações que só podem 

existir na Internet e cuja eficácia aumenta com o número de utilizadores 

registados, como por exemplo: Google Docs & Spreadsheets, Wikipédia, 

del.icio.us, YouTube, Skype, eBay, Hi5, etc. 

 Na segunda categoria – incluem-se as aplicações que podem 

funcionar offline, mas que também podem trazer grandes vantagens se 

estiverem online: Picasa Fotos, Google Map, Mapquest, iTunes, etc.  

Os mesmos autores acrescentam ainda que,  

A Web 2.0 acaba com a dependência dos média físicos de armazenamento de dados, 

pois através das ferramentas disponibilizadas o utilizador pode manter tudo online de 

forma pública ou privada, aumentando desta forma a sua divulgação ou privilegiando a 

segurança se esta estiver disponível apenas a um número restrito de utilizadores. (Idem, 

ibidem) 

O conceito de Web 2.0 e a forma como hoje usamos a Internet alterou por completo a 

nossa maneira de estar e de interagir com os outros, a começar pela inexistência de barreiras. 

A partir de qualquer lugar com uma ligação à Internet, rápida e facilmente se cria, organiza, 

altera, difunde ou partilha, por exemplo, um conteúdo, se recebe ou envia um documento, se 

faz um comentário ou se fica a par das notícias mais recentes. 

O carácter social e colaborativo da Web 2.0 pode ser transposto para o plano 

educativo. As ferramentas Web 2.0 oferecem grandes possibilidades para potenciar, através 

das TIC, métodos e processos de ensino/aprendizagem. A sua utilização pode facilitar a 

aprendizagem, a criação de conhecimento novo, cooperativo e coletivo.  

As ferramentas Web 2.0 podem ser utilizadas na Educação de diversas formas. 

Surgem como uma alternativa viável, prática, com custos quase nulos e também como uma 

metodologia de ensino/aprendizagem bastante motivadora, que proporciona que professores e 

alunos tenham um papel ativo na construção do saber. Plataformas de e-Learning, webquests, 

blogs, wikis, podcasts e bookmarks, são exemplos de ferramentas com aplicações educativas. 
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No contexto educativo, o Youtube, por exemplo “pode ser um recurso excelente já que 

permite, não só ser utilizado para visualização e suporte à abordagem de diferentes conteúdos, 

mas principalmente porque permite que os alunos se tornem eles próprios produtores de 

vídeo.” (Bastos, 2011:182) 

Aprender com os pares, em grupo, pesquisar e procurar a informação pertinente, 

colaborar em ambientes abertos, partilhar conteúdos, dinamizar e participar em fóruns de 

discussão é, com certeza, mais atrativo para quem aprende e sem dúvida mais democrático. 

“A Web 2.0 tem repercussões sociais importantes, que potencializam processos de trabalho 

coletivo, de troca afetiva, de produção e circulação de informações, de construção social de 

conhecimento apoiada pela informática” (Primo, 2007:1). 

De acordo com Davies e Merchant (2009) (apud Domingues, 2010: 85), a introdução 

das ferramentas da Web 2.0 na educação assume-se como uma mais-valia por vários motivos, 

a saber: 

 A maioria das crianças e pessoas novas, já estão envolvidas nas 

práticas da Web 2.0; 

 Diferentes tipos de aprendizagens podem ser desenvolvidos em 

ambientes Web 2.0, pela partilha do pensamento cognitivo e 

distribuição de conhecimentos; 

 Os usuários da Web 2.0 desenvolvem práticas sociais online, as quais 

virão a ser, provavelmente, mais úteis no trabalho e no lazer no futuro; 

 Web 2.0 e práticas baseadas em redes sociais podem ser mais 

agradáveis – elas motivam os mais novos e podem também ser 

atractivas para os professores; 

 Os novos espaços estão baseados nas novas competências educacionais, 

proporcionando ambientes do mundo real para a prática e para o seu 

desenvolvimento; 

 Os riscos e oportunidades da vida online, podem ser cuidadosamente 

explorados nos ambientes educacionais; 

 Ambientes Web 2.0 dão voz aos participantes e sugerem novas 

possibilidades para o compromisso/envolvimento social e para a 

cidadania; 
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 Cooperação, colaboração e espírito crítico podem ser desenvolvidos 

nos ambientes da Web 2.0. 

As ferramentas e aplicações da Web 2.0 são lúdicas, o que motiva crianças, jovens e 

adultos para um enorme número de aprendizagens, que em contextos formais se tornam 

muitas vezes aborrecidas e desmotivadoras. São 

precisamente estas ferramentas da Web 2.0 que, integradas na sala de aula, os 

podem incentivar a contemplar a escola, não como um local que se fecha ao mundo 

exterior, mas como um espaço onde o conhecimento se constrói numa combinação subtil 

entre o formal e o informal entre a aprendizagem e o divertimento. (Coutinho, 2008:83). 

O professor tem um novo papel a desempenhar,  

o de facilitador da aprendizagem, apoiando o aluno na sua construção individual e 

colaborativa do conhecimento; proporcionando‑lhe autonomia na aprendizagem, 

incentivando ao desenvolvimento de pensamento crítico, à capacidade de tomada de 

decisão e à aprendizagem. (Carvalho, 2007:27). 

A integração das ferramentas Web 2.0 nas práticas letivas exige uma mudança de 

atitudes nos professores (e nos alunos), na construção de uma nova forma de ensinar (e de 

aprender). Estamos cientes das vantagens da boa integração destas ferramentas na educação, 

contudo é necessário que os professores se sintam confiantes, que façam as escolhas certas e 

que sejam capazes de apoiar os alunos nas suas aprendizagens. Ou seja, o fundamental está no 

professor compreender que a educação digital não é apenas viabilizar o acesso à tecnologia 

aos seus alunos, mas saber utilizá-la de maneira mais ampla para as finalidades da escola, do 

desenvolvimento do aluno, do ensino e da aprendizagem. 

Em suma, podemos afirmar que a utilização da Web 2.0 pode trazer grandes 

benefícios para a educação fazendo com que cada vez mais professores e alunos possam 

aprender independentemente do tempo e do espaço, publicando com facilidade e rapidez o 

que sabem e que desejam partilhar com colegas.  

 

1.4. O Go!Animate: uma ferramenta Web 2.0 

O Go!Animate é um website inovador, que permite criar vídeos simples. Trata-se de 

uma ferramenta Web 2.0, pois permite que os vídeos que são produzidos possam ser, depois, 

partilhados online. Esta ferramenta tem a vantagem de ser gratuita, contudo, é necessário um 
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registo no URL http://goanimate.com/ e para a elaboração de vídeos é indispensável fazer 

login.  

 Este website é um produto do Miller Communications Group ©, apresenta-se na 

língua inglesa e, para aceder à mesma, é imprescindível ter um computador com ligação à 

internet e browser. 

 

 Breve descrição 

Para nos registarmos no Go!Animate, vamos a http://goanimate.com/ (Ilustração 1) e 

clicamos em “Sign Up”. Seguidamente poderemos selecionar o tipo de conta que 

pretendemos, sendo a conta GoAnimate Basic a mais aconselhada, uma vez que é gratuita. De 

seguida, preenchemos os campos requeridos e clicamos em “Sign up”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ilustração 1 - Página inicial do Go!Animate 

 

 

Posteriormente iremos receber um e-mail de confirmação de registo, onde teremos que 

clicar na ligação fornecida e assim, já poderemos ter acesso ao Go!Animate. 

Após o registo, ficam disponíveis as opções para podermos criar o vídeo. Caso seja a 

primeira vez que o utilizador visite o site, terá ao seu dispor um tutorial com a explicação 

passo a passo de como se elabora um vídeo. 

O Go!Animate é dotado de várias funcionalidades e, para a elaboração de vídeos, 

temos ao dispor um leque diversificado de personagens, músicas, cenários e objetos. 

Dispomos de duas opções para a criação de vídeos (Ilustração 2), a primeira se 

quisermos começar a partir de outros já pré-definidos e a segunda, se quisermos começar um 

vídeo a partir do zero. 

 

http://goanimate.com/
http://goanimate.com/
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Ilustração 2 - Opções para a criação de vídeos 

 

No que diz respeito à primeira opção, esta é a mais simples, pois é muito intuitiva uma 

vez que só escolhemos o cenário, as personagens (no máximo duas) e introduzimos as falas 

(podem ser escritas, tendo no máximo 180 carateres ou através de voz gravada no próprio 

website, não podendo ultrapassar os 20 segundos) (Ilustração 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 3 - Criação de um vídeo a partir de outros pré-definidos 

 

No que concerne à segunda opção (Ilustração 4), temos a possibilidade de criar as 

nossas personagens e cenários. Podemos ainda fazer o upload de imagens, sons e músicas. 

Esta é uma opção mais complexa e lúdica, pois podemos dar vida às personagens, dando-lhes 

expressões e movimentos diversificados, introduzir objetos nos cenários, efeitos aos vídeos, 

entre outros. 
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Ilustração 4 - Criação de um vídeo a partir do zero 

 

Cada vez que selecionarmos a opção para a criação de vídeos, irá aparecer uma página 

(Ilustração 5) onde teremos que escolher a categoria adequada ao tema do nosso vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 5 - Categorias para a criação de vídeos 

 

Depois de elaborados os vídeos, podemos guardá-los e colocá-los em rede, porém com 

a conta “GoAnimate Basic” não os poderemos exportar para o youtube. Contudo, se os 

guardarmos em modo “Public” e se fornecermos o URL do mesmo, qualquer pessoa poderá 

ter acesso aos vídeos. 

Mediante a popularidade dos nossos vídeos ganhamos créditos, esta popularidade é 

medida pelo número de visualizações que o vídeo tiver. Os créditos serão acumulados na 

nossa conta e, além de nos permitirem criar novas personagens, possibilita-nos aceder a novas 

funções do Go!Animate. 
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 Vídeo a partir do zero 

 Criar um vídeo 

 Para a elaboração de um vídeo, depois do login efetuado, clicamos, na barra superior, 

na opção “Make a Vídeo” (Ilustração 6). Aí teremos a possibilidade de escolher entre os dois 

tipos de vídeos referidos anteriormente e, após selecionarmos um, teremos de selecionar a 

categoria pretendida.  

Ilustração 6 - Barra superior 

 

 Seguidamente irá aparecer uma nova página (Ilustração 7), com a imagem de 

apresentação da categoria por nós selecionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 7 - Página de edição de vídeo 

  

 Este ecrã inicial de criação de um vídeo contém uma barra lateral com todo o conteúdo 

que pode ser adicionado à apresentação, tal como personagens, objetos e cenários (1); uma 

zona inferior onde se apresentam todas as cenas elaboradas (2). Aqui podemos adicionar, 

eliminar e reorganizar cenas, assim como definir a duração das mesmas arrastando o seu 

limite para os lados; na parte superior direita (3), encontraremos o ícone “ Preview”, que nos 

permite pré-visualizar o estado em que se encontra o nosso vídeo e o ícone “Save”, que nos 

permite guardar o vídeo como “Draft” (rascunho), “Private” (Privado) ou como “Public” 

(público); na parte inferior (4), iremos encontrar o ícone “Scene Settings”, que nos permite 

ver as definições das cenas e o ícone “Add Scene”, que nos possibilita a adição de cenas ao 

vídeo; por fim, temos o cenário propriamente dito (5), que é ajustável, uma vez que é possível 

arrastar os objetos para os locais pretendidos. 
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 Adicionar personagens  

Para adicionar uma personagem à cena (Ilustração 8), basta clicar em cima dela ou arrastá-

la do menu lateral para o local pretendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 8 – Personagens 

 

Depois da personagem estar presente no cenário, podemos clicar na mesma e aparecerá um 

novo menu, que permite adicionar falas (Ilustração 9) e definir o seu comportamento 

(Ilustração 10). 

 As falas podem ser adicionas por texto, microfone ou ficheiros de áudio. Para adicionar 

diálogos basta escrevermos o texto pretendido, tendo no máximo 180 carateres na caixa de 

entrada e escolhermos a voz que pretendemos utilizar. Se pretendermos gravar o diálogo, 

selecionamos a opção “Mic Recording”, carregamos no botão vermelho e falamos para o 

microfone. Cada fala tem a duração máxima de 20 segundos. A terceira opção é fazer um 

upload de um ficheiro áudio e este será reproduzido automaticamente. Cada cena só suporta 

uma fala, ou seja, sempre que queremos introduzir uma fala temos, necessariamente, de 

adicionar uma cena. 

Para definir o comportamento das personagens, no menu “Actions” podemos selecionar a 

posição da personagem (andar, correr, sentar) bem como as suas expressões faciais (triste, 

admirado, surpreendido). 
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   Ilustração 9 - Adicionar falas às personagens                Ilustração 10 - Comportamento das personagens 

 

A conta GoAnimate Basic dá-nos a possibilidade de criar uma personagem gratuitamente 

(Ilustração 11), para isso basta clicarmos no “+ Create New” que se encontra ao lado das 

personagens. Irá aparecer uma nova página, que nos permite selecionar o tipo de corpo que 

queremos, a roupa utilizada e as suas cores, o formato do rosto e a cor da pele, o tipo de 

cabelo e a sua cor, o formato dos olhos, das sobrancelhas, o nariz, introduzir ou não bigode e 

barba, o tipo de boca e orelhas e outros acessórios como óculos, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 11 - Criar personagens 

 

 

 Adicionar balões de fala 

 Para tornar o diálogo mais compreensível podemos adicionar balões de fala à cena 

(Ilustração 12). Para tal, basta clicarmos no balão pretendido ou arrastá-lo para o local 

desejado. Ao clicarmos no balão que já se encontra na cena, podemos editar o seu conteúdo, 

formatar o texto, alterar a cor, entre outros (Ilustração 13). No menu “Advanced” podemos 

controlar o momento em que o balão aparece na cena. 
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Ilustração 12 - Balões de fala  Ilustração 13 - Opções dos balões de fala 

 

 Alterar cenário 

 Para alterarmos o cenário basta clicarmos em cima do cenário pretendido ou arrastá-lo 

para a cena (Ilustração 14). Os objetos presentes na mesma podem ser retirados, movidos para 

outros locais ou podemos adicionar novos objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 14 – Cenários 

 

 Adicionar objetos 

As personagens podem segurar imensos objetos (Ilustração 15). Para o fazermos, basta 

arrastarmos o objeto pretendido para cima da personagem desejada. 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 15 - Objetos 

 

 Adicionar som 

 No Go!Animate é possível adicionar sons de forma a tornar os vídeos mais dinâmicos 

(Ilustração 16). Para isso, basta clicarmos no ficheiro pretendido e este irá aparecer na linha 

de tempo por baixo da cena selecionada. As caixas cinzentas na linha do tempo representam 

cada som, podemos arrastá-las para onde pretendermos para os sons serem reproduzidos 

quando o desejarmos (Ilustração 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 16 – Sons   Ilustração 17 - Sons na linha do tempo 
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 Adicionar efeitos 

Ao clicarmos no menu “FX” (Ilustração 18), temos a possibilidade de adicionar efeitos 

simples bem como cinematográficos ao nosso vídeo. Depois de selecionado o efeito 

pretendido, este ficará logo ativo na cena selecionada, onde podemos visualizar os efeitos 

introduzidos no vídeo do lado direito do cenário. Temos ainda a possibilidade de editar o 

efeito selecionado, nomeadamente definir em que momento da cena irá aparecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 18 – Efeitos 
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Parte II 

Relatos de Estágio 
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Capítulo III – Caracterização dos contextos de Estágio 

Neste capítulo faremos uma abordagem aos contextos onde os nossos estágios se 

desenvolveram.  

Assume-se como necessário conhecer melhor o grupo de crianças com as quais existe 

intervenção durante um certo período de tempo, determinando as suas capacidades, 

competências, limitações, necessidades, de modo a adequar a melhor estratégia educativa. 

Para além disto, analisar o contexto socioeconómico, cultural e pessoal das crianças, e por 

conseguinte das suas famílias, é uma mais-valia e necessidade para a realização deste 

trabalho, uma vez que “a família e a escola são dois contextos educativos diferentes que 

predominam na vida da criança e que partilham a tarefa de educar a mesma criança” (Parente, 

2004: 50). 

 

1. Caracterização Sociográfica  

 

1.1. Caracterização de Vila Real11 

 

Vila Real é sede do Concelho e Capital do Distrito. 

Atualmente está situada a cerca de 450 metros de altitude (numa 

região que revela indícios de ter sido habitada desde o Paleolítico), 

sobre a margem direita do rio Corgo, um dos afluentes do Douro e 

localiza-se num planalto rodeado de altas montanhas, em que 

avultam as serras do Marão e do Alvão. 

 

Ilustração 19 – Brasão de Vila Real 12 

 

Assim a cidade dista aproximadamente 85 quilómetros, em linha reta, do Oceano 

Atlântico, que lhe fica a Oeste, 15 quilómetros do rio Douro, que lhe corre a Sul, e, para 

Norte, cerca de 65 quilómetros a fronteira com a Galiza, Espanha. 

                                                        
11 Baseada na informação recolhida em: http://www.cm-vilareal.pt/,consultado a 19 de março de 2013 

12 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vila_Real_bras%C3%A3o.gif, consultado a 19 de março de 2012 

http://www.cm-vilareal.pt/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vila_Real_bras%C3%A3o.gif
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Ilustração 20- Concelho de Vila Real 13 

 

      O Concelho está subdividido em 30 Freguesias: Abaças, Adoufe, Andrães, 

Arroios, Borbela, Campeã, Constantim, Ermida, Folhadela, Guiães, Justes, Lamares, Lamas 

de Ôlo, Lordelo, Mateus, Mondrões, Mouçós, Nogueira, Nossa Senhora da Conceição 

(urbana), Parada de Cunhos, São Miguel da Pena, Quintã, São Dinis (urbana), São Pedro 

(urbana), São Tomé do Castelo, Torgueda, Vale de Nogueiras, Vila Cova, Vila Marim e 

Vilarinho da Samardã, sendo a sua população total de 51850 habitantes, para uma área de 

cerca de 378 km2.14 

Em 1289, por foral do rei  D. Dinis, é fundada a Vila Real de Panóias, que viria a 

transformar-se na cidade de hoje. No entanto, ao que parece,  já em 1139 se chamava «Vila 

Rial» ao promontório onde nasceu a Vila Real atual, na altura pertencente à freguesia de Vila 

Marim. 

O êxito da povoação então fundada comprova-se com a evolução do número de 

moradores: dos cerca de 480 habitantes de 1530, Vila Real passa para cerca de 3.600 em 

1795. Este crescimento deve-se em grande parte a uma localização geográfica privilegiada, 

entre o litoral e o interior, com ligações ao Porto, Chaves, Bragança e terras do Sul.  

Atualmente, Vila Real vive uma fase de crescente desenvolvimento, a nível industrial, 

comercial e dos serviços, com relevo para a saúde, o ensino, o turismo, etc, apresentando-se 

como local de eleição para o investimento externo.  

                                                        
13http://www.wikienergia.pt/~edp/index.php?title=Electrifica%C3%A7%C3%A3o_do_concelho_de_Vila_Real, 

consultado a 19 de março de 2013 

14 Censos 2011:54 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1289
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinis_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/1139
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Marim_(Vila_Real)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Marim_(Vila_Real)
http://www.wikienergia.pt/~edp/index.php?title=Electrifica%C3%A7%C3%A3o_do_concelho_de_Vila_Real
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O Concelho de Vila Real, mantém características rurais bem marcadas dignas de 

registo. 

 

Património histórico edificado: 

 A Sé (Igreja de São Domingos, Avenida Carvalho Araújo) 

A Igreja de São Domingos, tem origem num convento dominicano, que teve início em 

1424, no reinado de D. Dinis. Deste convento só resta apenas a igreja e o seu adro. Após ter 

sofrido obras, atualmente possui vitrais e peças esculturais de artistas portugueses. 

Em 1926 foi classificada como Monumento Nacional. 

 

 Capela de São Brás 

Situa-se na chamada Vila Velha e consiste num pequeno templo românico-gótico, 

coevo da fundação de Vila Real. Sofreu alterações no século XVIII, mas no seu interior ainda 

existe duas arcas tumulares, uma das quais de estilo manuelino. 

 

 Capela da Misericórdia 

Esta capela situa-se na Rua da Misericórdia, sendo construída em 20 de Março de 

1532, segundo a ordem do Abade de Mouçós e d. Pedro de Castro. Possui quatro retábulos 

nas paredes laterais. Dois deles escondem outros anteriores, de granito dourado, sendo mais 

valiosos. 

 

 Capela Nova 

A Capela Nova também conhecida por Igreja dos Clérigos, situa-se na Rua dos 

Combatentes da Grande Guerra (rua direita) e é uma obra atribuída a Nicolau Nasoni. 

O interior da Capela contém azulejaria com representação de episódios da vida de São 

Pedro e São Paulo. É no largo desta que se realiza todos os anos entre 27 e 29 de Junho, a 

tradicional Feira de São Pedro ou dos Pucarinhos. 

 

 Igreja de São Pedro 

Esta Igreja encontra-se no Largo de São Pedro. A sua construção teve início em 1528 

a mando de D. Pedro de Castro (Abade de Mouçós). Foi restaurada em 1711. 

 

 Palácio ou Solar de Mateus 



41 

 

O Palácio ou Solar de Mateus, está situado na freguesia de Mateus na estrada que liga 

Vila Real a Sabrosa. É um dos mais belos exemplares de arquitetura civil barroca em 

Portugal. 

O Palácio acolhe um valioso museu que pode ser visitado. 

 

 Casa dos Brocas 

Situa-se na Rua Camilo Castelo Branco e foi construída pelo avô Camilo Castelo 

Branco. Tem na sua fachada uma lápide que evoca a memória do escritor. 

 

 Casa dos Marqueses 

A casa dos Marqueses de Vila Real, situa-se na Avenida Carvalho Araújo. Foi nesta 

casa que habitou a família dos Marqueses de Vila Real, que caiu em desgraça devido ao seu 

envolvimento na conjura contra D. João IV em 1641.  

Atualmente ainda conserva as ameias e a janela de estilo manuelino. 

 

 Casa de Diogo Cão 

A casa de Diogo Cão localiza-se no centro da Cidade na Avenida Carvalho Araújo. Trata-

se de um edifício de traça medieval, com construções contíguas da mesma feição 

arquitetónica. 

Aqui nasceu o navegador português Diogo Cão. 

 

 Igreja de Constantim 

Situa-se em Constantim, e foi construída em 1726. É uma Igreja enriquecida por uma 

capela exterior, do lado direito da frente do edifício. Abriga no interior um sacrário rotativo 

com quatro esculturas que representam a prisão de Jesus, a flagelação, calvário e ressurreição. 

 

 Igreja da Nossa Senhora de Guadalupe 

Esta Igreja situa-se no Lugar da Ponte, Mouçós. Trata-se de uma Igreja romântica, 

embora a fachada principal e o arco cruzeiro pertençam ao gótico. No seu interior encontram-

se sepulturas dos séculos XVI e XVII 

 

Museus: 

 Museu de Arqueologia e Numismática de Vila Real 



42 

 

Possui uma grande coleção de moedas romanas, gregas, visigóticas… 

 Museu de Geologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 Museu Etnográfico de Vila Real 

 Museu do Som e Imagem 

 Museu da Vila Velha 

 

Equipamentos, infraestruturas e instituições Culturais e educativos: 

 Teatro Municipal de Vila Real 

O teatro é um complexo constituído pelo grande auditório (com capacidade para 500 

lugares), o pequeno auditório (150 lugares), o auditório exterior (700 lugares), a sala de 

exposições, a sala multiusos, a galeria-bar, o café-concerto, a teatroteca, bares, jardins e ainda 

dois parques de estacionamento. 

 Museu de Arqueologia e Numismática 

 Museu do Som e da Imagem 

 Museu da Vila Velha 

 Conservatório Regional de Música de Vila Real 

 Biblioteca Municipal Dr. Júlio Teixeira 

A Biblioteca Municipal de Vila Real encontra-se integrada no Departamento de 

Desenvolvimento Económico e Social da Câmara Municipal de Vila Real. 

A sua dinâmica desenvolve-se no sentido de facilitar o acesso à documentação e 

informação contida nos mais variados suportes, através de serviços e meios que disponibiliza 

de forma a corresponder à plena satisfação dos utentes.  

 Arquivo Municipal 

 Arquivo Distrital 

 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 Escuteiros: Agrupamentos 212, 295 e 708 

 Banda de Música de Mateus 

 Associação Cultural e Recreativa da Orquestra Ligeira - A Transdouriense 

 

Equipamentos, infraestruturas e instituições Desportivas: 

 Complexo Recreativo de Codessais 

 Complexo Desportivo do Monte da Forca 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Museu_da_Vila_Velha&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Tr%C3%A1s-os-Montes_e_Alto_Douro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banda_de_M%C3%BAsica_de_Mateus


43 

 

 Campo do Calvário 

 Pavilhão Gimnodesportivo 

 Piscinas Municipais  

 Sport Clube Vila Real 

 Clube Automóvel de Vila Real 

 

Forças de segurança e militares: 

 Guarda Nacional Republicana 

 Polícia de Segurança Pública 

 Regimento de Infantaria Nº 13 

 Bombeiros Voluntários de Vila Real e Cruz Verde 

 Bombeiros Voluntários de Vila Real Salvação Publica Cruz Branca 

 Proteção Civil 

 

Medicina e saúde: 

 Centro de Saúde de Vila Real nº1 e nº2 

 Hospital de S. Pedro  

Pertencente ao Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, que contempla os 

hospitais de Vila Real, Chaves, Peso da Régua e Lamego, assim como a unidade de cuidados 

continuados de Vila Pouca de Aguiar. 

 

Naturais: 

 Jardim Botânico da UTAD 

 Parque Florestal 

 Parque do Corgo 

 Parque Natural do Alvão 

 

Outros: 

 Centro Comercial Dolce Vita Douro 

 

 

 

http://www.cm-vilareal.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=294&Itemid=189
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sport_Clube_Vila_Real
http://www.cavr.pt/principal.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regimento_de_Infantaria_N%C2%BA_13
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bombeiros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bombeiros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protec%C3%A7%C3%A3o_Civil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Bot%C3%A2nico_da_UTAD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural_do_Alv%C3%A3o
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Gastronomia: 

Vila Real tem como especialidades, as sopas, a vitela e o cabrito assado com arroz do 

forno, as tripas aos molhos, os covilhetes, a carne maronesa, o joelho da porca, a bola de 

carne entre outros enchidos. 

Relativamente aos pastéis, temos o toucinho ou cristas de galo (denominação da 

linguagem popular que se implementou há alguns anos), os pastéis de santa clara, as 

tigelinhas de laranja, os pitos de Santa Luzia (a seguir aos pastéis de toucinho do céu são os 

que mais se vendem) e as ganchas. 

 

Artesanato: 

Típico de Vila Real, o barro preto de Bisalhães é um dos seus principais produtos de 

artesanato, destacando-se de entre as várias a chamada "Bilha dos Segredos"; também se 

destaca o linho de Agarez e a tecelagem. 

 

 

1.2. Infantário de Vila Real 

 

1.2.1.  Caracterização do Meio Sociogeográfico envolvente15 

O Infantário de Vila Real localiza-se no centro da cidade de Vila Real, na rua 31 de 

Janeiro n.º62, na freguesia de S. Pedro. Está localizado junto dos bombeiros e da rua direita 

(uma das ruas mais movimentadas e com maior comércio de Vila Real). Este Jardim de 

Infância é uma IPSS, ou seja, uma Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins 

lucrativos. 

São Pedro é uma freguesia portuguesa do concelho de Vila Real, com 2,21 km² de 

área e 4 807 habitantes. Das 30 freguesias do concelho, é a 29.ª em área, a 2.ª em população 

residente.  

A freguesia de São Pedro tem a sua origem na capela de São Nicolau, construída 

extramuros em virtude da expansão do burgo e da crescente distância à igreja matriz de São 

Dinis. Em 1528, D. Pedro de Castro, Abade de São Salvador de Mouçós e Protonotário 

Apostólico, mandou edificar no mesmo lugar uma nova matriz, dedicada agora a São Pedro.  

                                                        
15 http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Pedro_(Vila_Real), consultado a 9 de dezembro de 2011 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Real
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Dinis_(Vila_Real)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Dinis_(Vila_Real)
http://pt.wikipedia.org/wiki/1528
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mou%C3%A7%C3%B3s
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Pedro_(Vila_Real)
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De 1528 a 1576 a paróquia de São Pedro esteve totalmente dependente da de São 

Dinis. A partir daí aumentou a sua autonomia, que só foi completa a partir de 29 de 

Janeiro de 1856. 

Os limites desta freguesia têm sofrido profundas alterações ao longo dos séculos, a 

última das quais aquando da criação da freguesia de Nossa Senhora da Conceição. 

Originalmente, a freguesia de São Pedro situava-se extramuros, ocupando os arrabaldes a 

norte da "Vila Velha" (correspondendo esta à freguesia de São Dinis), mas atualmente três 

quartos do seu território situa-se na margem oposta (esquerda) do Rio Corgo. São Pedro 

passou a ter território na margem esquerda do Rio Corgo em 1872. Em 1960 foi 

“compensada” da cedência de território à recém-criada freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição pela expansão na margem esquerda, à custa das freguesias 

de Folhadela , Arroios e Mateus 

Há vários anos que é aventada a possibilidade da criação de uma quarta freguesia 

urbana (o nome habitualmente adiantado é o de Santo António, padroeiro do município), que 

integraria o território atualmente pertencente a São Pedro situado na margem esquerda do 

Corgo e, possivelmente, parte do território das freguesias limítrofes 

(Arroios, Mateus, Folhadela), no entanto, até à data, tal não aconteceu. 

É uma das três freguesias oficialmente urbanas, ocupando a zona sudeste da cidade. 

Embora de reduzida extensão, é bastante diversificada no seu perfil (totalmente urbano), 

incluindo no seu território boa parte do centro histórico da cidade de Vila Real e um dos seus 

bairros mais típicos (Bairro de Santa Margarida, vulgarmente designado Bairro dos Ferreiros), 

um bairro social do último quartel do século XX (Araucária) e uma das zonas privilegiadas de 

expansão no início do século XXI (zona de Além-Rio, em volta do Centro Comercial Dolce 

Vita Douro e do Teatro de Vila Real), e parte do campus da UTAD.  

São Pedro, magnificamente exposta sobre o rio Corgo, foi e é, ainda, uma freguesia 

que está intimamente ligada à história das atividades comerciais da cidade de Vila Real. 

Como património podemos ainda destacar a Igreja de São Paulo ou Igreja de São 

Pedro Novo ou Igreja dos Clérigos ou Capela Nova  (denominação atual). 

 

1.2.2. Caracterização do Meio Institucional  

De acordo com a Lei Nº5/97 de 10 de Fevereiro (:20), entende-se por estabelecimento 

de educação pré-escolar “a instituição que presta serviços vocacionados para o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1576
http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%B3quia
http://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1856
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_da_Concei%C3%A7%C3%A3o_(Vila_Real)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Dinis_(Vila_Real)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Corgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/1872
http://pt.wikipedia.org/wiki/1960
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_da_Concei%C3%A7%C3%A3o_(Vila_Real)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_da_Concei%C3%A7%C3%A3o_(Vila_Real)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Folhadela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arroios_(Vila_Real)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arroios_(Vila_Real)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mateus_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Folhadela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_Municipal_de_Vila_Real
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Tr%C3%A1s-os-Montes_e_Alto_Douro
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Igreja_de_S%C3%A3o_Paulo_(S%C3%A3o_Pedro)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Igreja_de_S%C3%A3o_Pedro_Novo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Igreja_de_S%C3%A3o_Pedro_Novo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Igreja_dos_Cl%C3%A9rigos_(S%C3%A3o_Pedro)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Capela_Nova_(S%C3%A3o_Pedro)&action=edit&redlink=1
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desenvolvimento da criança, proporcionando-lhe actividades educativas, e actividades de 

apoio à família.” 

O Infantário de Vila Real é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) 

sem fins lucrativos. Neste edifício, encontravam-se a funcionar quatro salas de Creche e 

quatro salas de Jardim de Infância, sendo estas complementadas com um ginásio. Sendo uma 

IPSS não faz parte de nenhum agrupamento tendo o seu próprio Projeto Educativo e o seu 

Regulamento Interno. 

A instituição era constituída por dois pisos. No piso térreo encontravam-se quatro 

salas, que funcionavam com valência de Pré-Escolar, enquanto no primeiro piso se 

encontravam 4 salas com valência de Creche.  

Na valência de Pré-Escolar todas as salas tinham capacidade para 25 crianças, sendo 

que uma era destinada a crianças com idade de entrada de 3 anos, outra era para crianças com 

idade de entrada de 4 anos, uma outra para crianças com idade de entrada de 5 anos e, por 

fim, uma para crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 5 anos.16 

O edifício do Infantário de Vila Real não foi construído de raiz para o efeito. Existe há 

cerca de 150 anos e, inicialmente, funcionava como um Lar de Infância Desvalida. Sofreu 

grandes obras no ano de 1983 e, há cerca de 20 anos, funciona como Jardim de Infância.17 

Nesta Instituição, na valência de Pré-Escolar encontravam-se quatro Educadoras, uma 

para cada sala, e quatro Auxiliares de Ação Educativa. A instituição tem espaço destinado à 

cozinha, um refeitório, onde todas as crianças do Pré-Escolar tomavam as refeições em 

conjunto, um ginásio com horários destinados a cada sala, uma copa, uma casa de banho para 

as crianças e uma para adultos e uma casa de banho para o berçário.  

Segundo o Decreto-Lei N.º 147/97 de 11 de Junho (:53) “Cada sala de Educação pré-

escolar deve ter uma frequência mínima de 20 e máxima de 25 crianças.” Esta instituição era 

frequentada por 131 crianças, sendo que destas 81 eram da valência do Pré-Escolar e 50 da 

Creche. As 81 crianças do Pré-Escolar estavam divididas pelas quatro salas, sendo que uma 

sala tinha um total de 17 crianças, outra tinha um total de 19 crianças, uma outra tinha 20 

crianças e, por último, uma sala tinha 25 crianças. 

O acesso à sala era feito por um corredor, pelo recreio, e com passagem obrigatória 

pelo refeitório. Tinha uma casa de banho unicamente para a sala, que era frequentada pelas 

                                                        
16 Regulamento Interno da Instituição para o ano letivo 2011/2012 
17 Diretora Fátima Pinto 
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crianças, pela educadora e pela auxiliar. Todas as crianças desta sala almoçavam na 

instituição. 

 

Horários praticados 

Segundo a Lei n.º 5/97 de 10 de Fevereiro “ Os estabelecimentos de educação pré-

escolar devem adoptar um horário adequado para o desenvolvimento das actividades 

pedagógicas, no qual se prevejam períodos específicos para actividades educativas, de 

animação e de apoio às famílias, tendo em conta as necessidades destas.” 

O Horário de funcionamento diário da instituição era o seguinte: 

Abertura: 07 horas e 45 minutos 

Fecho: 18 horas e 30 minutos 

A hora limite para entrada das crianças, no período da manhã, era até às 10horas. 

Durante a tarde, e caso não tivessem comparecido no horário da manhã, a hora de entrada era 

até às 13horas e 45 minutos.18 

A Educadora cumpria um total de 8 horas por dia: das 9 horas às 17 horas. O horário 

da Auxiliar de Ação Educativa era rotativo. O atendimento aos Pais acontecia uma vez por 

mês, na última terça-feira do mês, no horário das 17 horas às 18 horas. 19 

 

Corpo docente e não docente 

A Instituição contava, na valência de Pré-Escolar (4 salas), com o seguinte quadro de 

pessoal: 

Pessoal Administrativo: 1 

Direção Técnica: 1 

Direção Pedagógica: 1 

Educadores de Infância: 4 

Auxiliares de Ação Educativa: 4 

Empregadas Auxiliares: 2 

Porteiros: 1 

Cozinheiros e Auxiliares de Cozinha: 2 

Tabela 2 - Quadro do pessoal 

 

                                                        
18 Regulamento Interno da Instituição para o ano letivo 2011/2012 
19 Educadora Cooperante 
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Rotinas institucionais 

De acordo com o Calendário Escolar geral, estipulado para o ano de 2011/12, as 

atividades tiveram início a 01/09/2011 e terminaram a 31/07/2012. 

 Segundo o Regulamento Interno da instituição, esta  

Encontra-se em funcionamento todos os dias úteis do ano com exceção das 

seguintes datas: 

a) Dia 24 de Dezembro 

b) Terça-Feira de Carnaval 

c) Segunda-Feira imediatamente a seguir ao dia de Páscoa 

d) Totalidade do mês de Agosto 

A instituição poderá ainda encerrar em qualquer outra data, desde que 

previamente justificado ou decidido pela direção. Nestes casos os encerramentos serão 

comunicados às famílias com antecedência mínimas de 15 dias. 

 

1.3. Nuclisol Jean Piaget de Vila Real 

 

1.3.1. Caracterização do Meio Sociogeográfico envolvente20 

O Instituto Nuclisol Jean Piaget de Vila Real situa-se na freguesia de S. Dinis. São 

Dinis é uma freguesia portuguesa do concelho de Vila Real, com 1,48 km² de área e 3 937 

habitantes Das 30 freguesias do concelho, é a menor em área, a 3.ª em população residente e a 

de maior densidade populacional (2 660,1 hab/km²). 

É uma das três freguesias oficialmente urbanas, ocupando a zona sudoeste da cidade, 

na junção dos rios Corgo (margem direita) e Cabril (margem esquerda). 

Os limites da freguesia têm sofrido profundas alterações ao longo dos séculos (a 

última das quais aquando da criação da freguesia de Nossa Senhora da Conceição), mas 

incluem sempre o que resta do povoamento original ("Vila Velha", na sua maioria ocupada 

pelo Cemitério de São Dinis, construído entre 1841 e 1846). A esta freguesia pertencem ainda 

alguns dos bairros típicos da cidade (Fonte Nova, Almodena). 

 

 

 

                                                        
20 http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Dinis_(Vila_Real), consultado a 16 de outubro de 2012 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Real
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Corgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Cabril_(Corgo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_da_Concei%C3%A7%C3%A3o_(Vila_Real)
http://pt.wikipedia.org/wiki/1841
http://pt.wikipedia.org/wiki/1846
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro_de_Almodena
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Dinis_(Vila_Real)


49 

 

1.3.2. Caracterização do Meio Institucional21 

O Instituto Nuclisol Jean Piaget de Vila Real, é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social sem fins lucrativos. 

Esta Instituição é constituída pelas valências de Creche, Pré-escolar, 1º Ciclo do Ensino 

Básico com serviços complementares de apoio aos 1º e 2º ciclos e Centro de Atividades 

Ocupacionais (CAO), que funcionam em três edifícios. 

Os alunos que frequentam o 1.º Ciclo de Ensino Básico beneficiam de Serviços 

Complementares de Apoio, sendo orientados por uma Educadora de Infância, apoiada por 

quatro ajudantes de ação educativa, que em prolongamento de horário desenvolvem 

atividades lúdicas, culturais, lazer e apoio nas refeições. As ofertas educativas desta 

Instituição são o Jornal Digital, Clube dos Afetos e Clube da Expressão Corporal que são 

auxiliadas por técnicos da Instituição. 

No edifício A, piso -1, existe um berçário, a sala de um ano, de dois anos, de três anos, 

quatro anos e cinco anos, uma copa (apoio à creche), um gabinete de apoio psicológico, um 

vestíbulo, blocos sanitários, refeitório (apoio à creche), uma sala de estimulação precoce, uma 

lavandaria, uma sala de arrumos, recreio interior. No Piso 0 existe um auditório/ sala 

polivalente, quatro salas do 1º Ciclo do Ensino Básico, blocos sanitários para o 1º ciclo 

(masculino/feminino), sanitários para os funcionários, três salas de atividades do Centro de 

Atividades Ocupacionais, blocos sanitários/ balneários (masculino/feminino e para crianças 

com deficiência), um hall, uma receção/ secretaria e um recreio interior. No piso 1, existe uma 

sala de contabilidade, um gabinete da direção/ sala de docentes, uma biblioteca/centro de 

recursos e blocos sanitários para adultos. 

No edifício B, piso 0, existe uma sala de Serviços Complementares de Apoio ao 1º e 2º 

Ciclos, blocos sanitários e um átrio. No piso 1, existe um refeitório, blocos sanitários, uma 

cozinha e dispensa, e uma sala de apoio ao 2º Ciclo. 

No edifício C, existem três salas de atividades da CAO e blocos sanitários. 

Além destes três edifícios mencionados anteriormente, existe a Casa do Lagar para o 

apoio à agricultura e jardinagem. 

Relativamente aos espaços exteriores, a Instituição é dotada de um ótimo espaço (1,8 

hectares), constituído por uma área de cultivo, um parque automóvel e áreas de lazer com dois 

parques infantis e um campo de futebol. 

 

                                                        
21 Baseado no Regulamento Interno da Instituição para o ano letivo 2012/2013 
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Horários praticados 

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 7h45m até às 19h00. Os horários 

do pessoal docente e não docente são atribuídos de forma a assegurar o bom funcionamento 

da mesma. 

No que diz respeito ao horário de atendimento aos pais, este era realizado 

semanalmente às quartas-feiras, das 17h15m às 18h15m. 

 

Corpo Docente 

Relativamente à valência do Berçário e Pré-Escolar, o corpo docente era constituído 

por dez Educadores de Infância, dos quais cinco são especializadas em Educação Especial. 

No atinente à valência do 1º Ciclo, o corpo docente era constituído por quatro 

professoras, das quais uma especializada em Educação Especial e outra especializada em 

Desenvolvimento Social. 

Em colaboração com o Professor Titular, colaboravam docentes de Expressão Físico 

Motora, de Expressão e Educação Musical, de Inglês e de Educação Especial.  

 

Corpo não docente 

No que concerne ao corpo não docente, este era constituído por um psicólogo, um 

técnico de serviço social, um psicomotricista, dezanove Ajudantes de Ação Educativa, três 

monitores, um cozinheiro, três ajudantes de cozinha, um ajudante de cozinha (copa da 

creche), um auxiliar de serviços gerais (manutenção/limpeza das instalações), um funcionário 

responsável pela manutenção/ conservação dos espaços, um motorista e um porteiro. 

 

Rotinas Institucionais 

O Instituto Nuclisol Jean Piaget de Vila Real iniciou o ano letivo a treze de setembro 

de 2012 e termina a sua atividade letiva a catorze de junho de 2013. Durante este período são 

realizadas três interrupções, sendo a primeira de dezassete de dezembro a dois de janeiro, 

devido ao Natal, a segunda entre os dias onze e treze de fevereiro, correspondentes ao 

Carnaval e a última interrupção entre dezoito e um de abril, pois comemora-se a Páscoa. 
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2. Infantário de Vila Real 

Segundo o Ministério da Educação, nas OCEPE (1997:33), 

 O desenvolvimento humano constitui um processo dinâmico de relação com o 

meio, em que o indivíduo é influenciado, mas também influencia o meio em que vive. (…) O 

meio social envolvente – localidade ou localidades de onde provêm as crianças que 

frequentam um determinado estabelecimento de educação pré-escolar, a própria inserção 

geográfica deste estabelecimento – tem também influência, embora indirecta na educação 

das crianças. 

Posto isto, podemos concluir que a caracterização do meio envolvente é de extrema 

importância, pois possibilita a compreensão da realidade em que a criança se encontra, 

permitindo adaptar o contexto educativo às suas necessidades e dificuldades; e favorece o 

sentimento de identidade cultural e de cidadania da criança. O conhecimento do meio é 

também importante para que o Educador possa adaptar o seu método de trabalho ao meio 

social em que as crianças estão inseridas e pode traduzir-se num aproveitamento de variados 

recursos que este proporcionará, assim como no desenvolvimento da criança em si mesma, 

com as restantes do Jardim de Infância, bem como com o Educador, vivenciando trocas de 

experiências entre a comunidade educativa.  

Assim, faremos uma breve caracterização do meio sociogeográfico envolvente da 

Instituição e uma caracterização da Instituição, para que, deste modo, seja feita uma melhor 

compreensão das características do grupo e do ambiente em que se trabalhou. 

 

2.1.Caracterização do Grupo de Crianças do Pré-Escolar onde decorreu o 

Estágio 

De acordo com o Ministério da Educação (1997:34), “Na Educação pré-escolar o 

grupo proporciona o contexto imediato de interacção social e de relação entre adultos e 

crianças que constitui a base do processo educativo”.  

Existem diversos fatores que influenciam o funcionamento de um grupo, como por 

exemplo as características individuais de cada criança, o sexo, a idade, o meio de onde são 

provenientes e a própria dimensão do grupo.  

A organização do grupo em qualquer contexto educativo tem que ter em conta os 

seguintes pontos: composição etária, crianças em diferentes momentos de desenvolvimento, 

trabalho individual em pequeno e grande grupo, aprendizagem cooperada, participação das 
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crianças na elaboração de normas e regras e, por último, a participação das crianças no 

planeamento e avaliação. Porém, a idade é, provavelmente, o fator que mais condiciona o 

desenvolvimento da criança. Segundo Forneiro (1998:252) esta “(…) condiciona fortemente o 

nível de autonomia e o seu equipamento de competências (aquilo que são capazes de fazer).”  

A caracterização da família torna-se também importante, pois segundo o Ministério da 

Educação (1997:33) “A família e a instituição de educação pré-escolar são dois contextos 

sociais que contribuem para a educação da mesma criança; importa por isso, que haja uma 

relação entre estes dois sistemas”. Assim, faremos uma breve caracterização familiar deste 

grupo. 

Todas as crianças deste grupo viviam em Vila Real, mas nenhuma vivia em São 

Pedro. As suas residências eram nas freguesias vizinhas como Lordelo, Nossa Senhora da 

Conceição, Mouçós, Adoufe, Borbela, Almodena, sendo estas as freguesias mais próximas do 

Jardim de Infância.  

Esta sala era constituída por um grupo de dezassete crianças, dez raparigas e sete 

rapazes. Era um grupo de crianças bastante heterogéneo, quer do ponto de vista das idades, 

pois era grupo constituído por seis crianças de 3 anos, duas crianças de 4 anos e por nove 

crianças de 5 anos; quer do ponto de vista do nível de desenvolvimento cognitivo, cultural e 

emocional. Esta diferença justificava o facto de, muitas vezes, terem de se realizar as 

atividades em pequeno grupo, permitindo que fosse dado um acompanhamento mais 

individualizado, diferente e necessário a cada nível etário. Apesar disso, por vezes era 

importante formar grupos heterogéneos ao nível da idade, pois os mais novos sentiam-se mais 

motivados, propiciando o desenvolvimento mas rápido e progressivo, enquanto os mais 

velhos gostavam da responsabilidade de ensinar 

É importante referir que, ao longo da caracterização do grupo de crianças, sempre que 

aparecer a categoria “Desconhecido” se deve ao facto de não termos conseguido aceder aos 

dados a que essa categoria se refere.   
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Número de crianças  

 

Gráfico 1 - Número de crianças segundo o género 

Analisando o gráfico 1, podemos concluir que este era um grupo constituído por 17 

crianças, sendo sete do género masculino e dez do género feminino. 

 

Nível etário das crianças 

 

Gráfico 2 - Número de crianças segundo a idade 

 

Como podemos observar no gráfico 2, o grupo era constituído por crianças com idades 

compreendidas entre os três e os cinco anos. De acordo com o gráfico podemos constatar que 

a maioria das crianças tinha cinco anos (9 crianças), seguindo-se seis crianças com três anos e 

duas crianças com quatro anos.  
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Anos de frequência no Jardim de Infância  

 

Gráfico 3 - Anos de frequência no Jardim de Infância 

 

Com a visualização do gráfico 3, podemos verificar que todas as crianças tinham 

entrado para a instituição com três anos. Assim, verificamos que era o terceiro ano de 

frequência para as crianças com cinco anos, o segundo ano de frequência para as crianças com 

quatro anos, e o primeiro ano de frequência para as crianças com três anos. 

 

Habilitações literárias dos pais 

 

Gráfico 4 - Habilitações literárias das mães 
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Gráfico 5 - Habilitações literárias dos pais 

 

No que diz respeito à escolaridade dos pais, ao analisarmos os gráficos 4 e 5, podemos 

afirmar que os pais tinham uma grande heterogeneidade de formação, pois tanto encontramos 

pais que apenas têm a escolaridade mínima, como pais que chegaram a terminar o nível 

universitário, ou até prosseguiram para mestrados e doutoramentos.  

 

 

Idades dos pais 

 

Gráfico 6 - Idades das mães 
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Gráfico 7 - Idades dos pais 

 

No que diz respeito à idade, relativamente às mães, a maior faixa etária encontrava-se 

entre os 30 anos e os 39, havendo uns mais novos e outros mais velhos, em relação aos pais a 

faixa etária predominante era a mesma. No global, podemos constatar que a faixa etária 

predominante estava entre os 30 e os 39 anos de idade.  
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Cozinheiro 0 1 

Empresário 0 1 

Carteiro 0 1 

Jardineiro 0 1 

Gestor comercial 0 1 

Carpinteiro 0 2 

Supervisor 0 1 

Desconhecido 0 1 

Tabela 3 - Profissões dos pais 

                    

Ao interpretarmos esta tabela podemos entender melhor a que estrato social 

pertenciam as crianças. Assim, podemos dizer que estas crianças provinham de uma classe 

social média, apresentando um nível socioeconómico médio.  

 

 

No geral, eram crianças muito interessadas, participativas e carinhosas. Por terem 

diferenças de idades tão acentuadas tornava-se difícil adaptar uma estratégia a todos, pois para 

estimular os mais velhos corríamos o risco de causar desinteresse nos mais novos. E o inverso 

também poderia acontecer. 

Ao nível do conhecimento, e mesmo de comportamento, o grupo apresentava-se 

bastante desenvolvido. Eram crianças bastante ativas, alegres, expressivas, comunicativas, 

afetuosas, com muita autonomia e autoconfiança. Apresentavam sentido de responsabilidade, 

respeito, amizade, solidariedade e tolerância, e já tinham uma boa noção do “eu” e do “outro”.  

As crianças com cinco anos formavam um grupo de trabalho que não apresentava 

grandes dificuldades na realização das atividades que lhes eram propostas. Já no grupo de três 

anos havia crianças que respondiam prontamente às atividades propostas e outras que 

apresentavam mais dificuldades, algo que era normal para a idade. 

Eram crianças que apresentavam um grau de desenvolvimento bastante razoável, à 

exceção de uma criança de três anos, que apresentava algumas dificuldades na oralidade. Não 

apresentam qualquer dificuldade a nível de desenvolvimento motor e cognitivo. Este grupo 

desempenhava todo o tipo de atividades (de rotina, livres e orientadas) com alguma 

autonomia, e quando trabalham em grupo eram muito cooperativas e o espírito de entreajuda 
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estava sempre presente. Todas as crianças mostravam interesse em adquirir novas 

aprendizagens e gostavam bastante de frequentar o Jardim de Infância. 

Tendo em conta o desenvolvimento e o ritmo individual de cada criança tratava-se de 

um grupo que, face às aprendizagens adquiridas, se encontrava num patamar bastante 

razoável. O grupo dos cinco anos apresentava boas capacidades de raciocínio lógico e de 

comunicação/expressão, já o grupo dos três anos, nas comunicações, mostrava-se mais tímido 

e apenas uma ou outra criança dava o seu parecer. Contudo, se a situação de comunicação não 

fosse em grande grupo falava, com grande à vontade e sem qualquer problema.  

Na área de Formação Pessoal e Social, as crianças deste grupo, na sua maioria, já eram 

bastante autónomas no que dizia respeito a ir à casa de banho sozinhas, até as crianças mais 

novas raramente necessitavam de ajuda por parte da Auxiliar. Já guardavam as mochilas 

corretamente no hall de entrada, conseguiam escolher sozinhas que atividades queriam 

realizar, conseguiam ir buscar os materiais aos locais e realizar as suas atividades.  

Na Área de Expressão e Comunicação as crianças mais novas apresentavam alguma 

dificuldade ao nível da linguagem oral, pois por vezes tinham dificuldade em pronunciar 

corretamente certas palavras. No que diz respeito à abordagem à escrita só as crianças mais 

velhas é que faziam trabalhos de escrita. Sempre que tinham que fazer algum trabalho 

copiavam o seu nome e a data para a folha. 

Na Expressão Motora, as crianças expressavam-se livremente, corriam, saltavam e 

movimentavam-se livremente pelo espaço. No que diz respeito à motricidade fina, as crianças 

pegavam corretamente nos lápis, salvo raras exceções nas crianças de três anos.  

Ao nível da Expressão Plástica, no que diz respeito aos desenhos, as crianças de cinco 

anos estavam bem desenvolvidas. Já no que diz respeito às crianças de três anos, estas já 

começavam a apresentar valores estéticos, ainda que fossem escassos.  

Em relação à expressão musical, as crianças gostavam muito de cantar e reproduzir os 

gestos que acompanham as músicas. As crianças de três anos apresentavam uma maior 

dificuldade em decorar as letras das músicas. 

No domínio da Matemática as crianças mais velhas já conseguiam distinguir algumas 

figuras geométricas, a noção de grande e pequeno, o grosso do fino, entre outras noções 

matemáticas. 

No que diz respeito à Área de Conhecimento do Mundo, as crianças deste grupo, 

apresentavam uma grande curiosidade e interesse pelos aspetos do mundo que as rodeia e da 

vida real. 
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 No Jardim de Infância, tal como nos outros níveis de ensino, é muito importante 

refletir sobre a dinâmica de grupo. Sendo assim abordaremos superficialmente as relações por 

nós observadas: crianças/crianças; crianças/educadora; crianças/auxiliar.   

No que concerne às relações entre as crianças, era frequente que as crianças mais 

velhas ajudassem as mais novas na realização de atividades e de uma certa forma apressavam 

o seu desenvolvimento. Por vezes existiam “conflitos”, não por terem diferentes idades mas, 

na maioria das vezes, por não quererem partilhar o brinquedo com os colegas. No geral todas 

as crianças partilhavam com amizade e companheirismo as suas brincadeiras.   

Segundo as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (1997:35) “A 

relação individualizada que o educador estabelece com cada criança é facilitadora da sua 

inserção no grupo e das relações com outras crianças. Esta relação implica a criação de um 

ambiente secrizante que cada criança conhece e onde se sente valorizada.” 

 A relação entre as crianças e a Educadora era uma relação boa. As crianças tinham 

muito respeito, reagindo sempre a tudo que era proposto pela educadora e percebiam quando 

era para brincar e quando era para trabalhar. Solicitavam o auxílio da Educadora quando 

surgiam dúvidas, problemas ou mesmo para mostrarem o que tinham feito. A Educadora 

mostrava uma grande capacidade na compreensão e resolução dos problemas das crianças. 

Já no que diz respeito à relação das crianças com a Auxiliar de Ação Educativa, esta 

era uma relação ótima, uma vez que esta estava sempre disposta a ajudar e a assegurar o bom 

funcionamento da sala. As crianças respeitavam muito a auxiliar como se de uma Educadora 

se tratasse.  

 

2.2. Organização/Gestão dos espaços e materiais 

A organização e utilização do espaço são o reflexo das intenções educativas do 

Educador e da dinâmica de grupo. Assim é fundamental que o primeiro se interrogue sobre a 

função e finalidades educativas dos materiais de modo a planear e fundamentar as razões 

dessa organização.  

De acordo com o Ministério da Educação (1997: 37), “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. 

A organização e a utilização do espaço são expressão das intenções educativas e da 

dinâmica do grupo, sendo indispensável que o educador se interrogue sobre a função e 
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finalidades educativas dos materiais de modo a planear e fundamentar as razões dessa 

organização”. 

Segundo Lobo (1988:19) “O espaço é fundamental para a aprendizagem activa. A 

criança precisa de espaço para se movimentar, construir, criar, experimentar, expressar-se, 

brincar, jogar e levar a cabo os seus empreendimentos.” É importante que as crianças 

compreendam como o espaço está organizado, que consigam participar nessa organização, e 

que participem nas decisões de alteração do mesmo, pois este aspeto está diretamente 

implicado com o processo de aprendizagem da criança. Ao conhecer o espaço e os materiais 

existentes na sala a criança vai ser mais autónoma e, assim, aprenderá melhor.  

 

Espaço exterior 

 “O espaço exterior é um local que pode proporcionar momentos educativos intencionais, 

planeados pelo educador e pelas crianças”. (Ministério da Educação, 1997: 39) 

O recreio é, normalmente, o espaço a que as crianças mais dão importância. Nele podem 

explorar, podem fazer várias brincadeiras, podem recriar o espaço e os próprios materiais 

disponíveis e é um espaço que elas veem como sendo seu, contudo deve também oferecer 

oportunidades de relacionamentos com outras crianças e adultos. 

Segundo Cordeiro (1996:45) “A actividade lúdica faz parte da vida, tal como dormir, 

comer, rir e chorar. Mais: brincar é um fim em si próprio e não apenas um meio para se 

atingir qualquer outro objetivo. Brinca-se porque se brinca. Tão simples como isto.” Podemos 

assim perceber que brincar é uma coisa natural para a criança e que, sendo parte integrante do 

seu dia, a estimula a aprender. Através da brincadeira a criança descobre o mundo, descobre 

os outros e descobre-se a si própria, o que é extremamente importante para o seu processo de 

aprendizagem, pois conhece os seus limites e as suas dificuldades. 

De acordo com o Ministério da Educação (1997) sabe-se que todo o espaço exterior de 

um Estabelecimento de Educação Pré-Escolar deverá ser um espaço essencialmente 

educativo. O espaço exterior, pelas suas potencialidades e pelas oportunidades educativas, 

deverá obter a mesma atenção, por parte do Educador, que o espaço interior. Este espaço 

deverá proporcionar às crianças situações de aprendizagens ao ar livre, de modo a permitir 

uma diversificação de oportunidades educativas. 

O Despacho Conjunto N.º 268/97 de 25 de Agosto sugere que o espaço exterior deve 

proporcionar ambientes diversificados que permitam a realização de atividades lúdicas e 
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educativas. Deve, quando possível, incluir uma área coberta, ponto de água e uma pequena 

arrecadação. Deve ser um espaço seguro para a realização de múltiplas atividades.  

De acordo com o que é exigido pela lei podemos verificar que o espaço exterior do 

Infantário de Vila Real não se encontrava devidamente apetrechado. Por exemplo, quando as 

condições climatéricas não o permitiam (sempre que estava a chover ou muito frio), as 

crianças não podiam ir para o recreio, pois este não era coberto. Nestas ocasiões as crianças 

dirigiam-se para o ginásio, se estivesse desocupado, ou voltavam para a sala. 

No que diz respeito à zona do recreio esta era comum a todas as salas e tinha um 

pavimento adequado. Era um espaço amplo, sem baloiços ou qualquer outro tipo de materiais 

para as crianças brincarem. 

Esta era uma área que se encontra no centro do Infantário, tinha salas à volta, sendo, 

portanto, segura, pois para as crianças saírem do espaço tinham que passar pelos corredores 

de acesso às salas. O único acesso direto à rua era uma rampa que dava ligação a um portão 

que se encontrava fechado à chave. Quando as crianças se encontravam no recreio estavam 

sempre sobre a visão das Educadoras e das Auxiliares da Ação Educativa. 

As crianças não dispunham de brinquedos para usar no espaço exterior das salas. Quando 

se encontravam neste espaço utilizavam os seus brinquedos pessoais ou faziam jogos em que 

não fosse preciso qualquer tipo de material, como a apanhada, por exemplo. 

Pode-se salientar, portanto, que o espaço exterior da Instituição era muito pobre, assim 

como o tipo de equipamentos que dispunha, condicionando, em grande parte, o que as 

crianças podiam fazer e aprender. 

 

Espaço interior 

De acordo com o Ministério da Educação (1997:37-38),  

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. (…). A reflexão permanente 

sobre a funcionalidade e a adequação do espaço e as potencialidades educativas dos 

materiais permite que a sua organização vá sendo modificada de acordo com as 

necessidades e evolução do grupo. 

Lobo (1988:19) afirma ainda que “A sala de actividades deve criar um ambiente de vida 

que responda de modo particular às necessidades das crianças (…). Deve ser um lugar 

agradável, confortável e adaptado ao grupo de crianças que frequenta o jardim-de-infância.” 
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Percebemos assim que a organização e gestão dos espaços e materiais deve receber especial 

atenção, pois é importante refletir sobre o espaço, os materiais e a forma como estes devem 

estar organizados, para que se tornem desafiadores e motivadores para as crianças.  

Posto isto, e segundo Barbosa e Horn (2001:77), o uso dos espaços internos é importante 

porque através dele podemos “Promover a identidade pessoal das crianças, (…), Promover o 

desenvolvimento da competência, (…), Promover a construção de diferentes aprendizagens, 

(…), Promover oportunidades para o contrato social e a privacidades(…).”  

A sala em que decorreu o nosso estágio tinha condições favoráveis ao bem-estar de 

todas as crianças, tinha espaço suficiente para que fosse possível realizar várias atividades e 

espaço também para guardar todos os materiais e trabalhos executados. O material 

encontrava-se ao alcance de todas as crianças, sendo que estas o podiam utilizar com 

responsabilidade, partilhando sempre todo o material entre si.  

O Despacho Conjunto nº268/97 de 25 de Agosto, considera que o espaço da sala de 

atividades se destina ao desenvolvimento de atividades educativas a realizar pelas crianças, 

individualmente ou em grupo. Este espaço deve ser concebido de forma a permitir a utilização 

e visionamento de meios audiovisuais; permitir o obscurecimento parcial e total; permitir o 

contacto visual com o exterior através de portas ou janelas; permitir a proteção solar; 

proporcionar o acesso fácil ao exterior; permitir a fixação de paramentos verticais de 

expositores e quadros; possuir uma zona de bancada fixa com cuba, ponto de água e esgoto, 

sempre que possível. A sala de atividades deverá ter uma área de 40 a 50m2 para um número 

de 20 a 25 crianças no máximo, dando aproximadamente 2 m2 por criança.   

De acordo com o que é exigido por lei podemos afirmar que a sala de atividades assumia 

uma área adequada para o número de crianças que possuía, ou seja, tinha aproximadamente 

110m2 e era frequentada por um total de 17 crianças, o que correspondia um total de 6.47m2 

por criança.   

A sala tinha boa iluminação tanto a nível natural, pois tinha grandes janelas que davam 

para o recreio, como artificial, tinha acesso direto ao recreio e encontrava-se sempre arrumada 

e limpa. No inverno a sala possuía aquecimento central, o que contribuía para o bem-estar das 

crianças.  

Segundo Cardona (1992:8),  

No Jardim-de-Infância as salas são, geralmente, organizadas de forma a permitir 

às crianças a escolha de diferentes tipos de actividades. O trabalho é desenvolvido 
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privilegiando como principal estratégia de aprendizagem o proporcionar diferentes tipos 

de interacção com determinada organização dos recursos (materiais e humanos). 

Assim, geralmente, quando falamos no espaço que preenche uma sala de atividades de 

um Jardim de Infância referimos as diferentes áreas que compõem este espaço. Segundo o 

Ministério da Educação (1997:47) “"Área" é um termo habitual na Educação Pré-escolar para 

designar formas de pensar e organizar a intervenção do educador e as experiências 

proporcionadas às crianças.” Estas áreas supõem a realização de atividades, para que as 

crianças, através do mundo que as rodeia, possam aprender eficazmente. 

Lurçat (1982:30), afirma que 

 (…) os cantos são arranjados de modo a que as crianças nele se possam entregar a 

jogos considerados típicos na sua idade. Esses cantos exercem igualmente uma atracção 

variável. As crianças deslocam-se de um canto para o outro e aí permanecem mais ou 

menos tempo.    

A sala onde estagiámos estava organizada por áreas (ou cantinhos), como se pode 

observar pela ilustração 21, cada uma com uma finalidade específica e materiais, também 

eles, específicos. Estas áreas encontravam-se distribuídas à volta de uma área central 

polivalente e onde podíamos encontrar diverso material de apoio, propício às brincadeiras das 

crianças. Todas estas áreas estavam preenchidas com diversificados tipos de materiais 

didáticos, uma vez que estes propiciavam nas crianças fantasia, curiosidade, e também 

conseguiam estimular o desenvolvimento cognitivo das mesmas. Faziam com que a criança se 

interessasse e promoviam a criatividade, o desenvolvimento social, o desenvolvimento 

pessoal, a relação com os outros e a imaginação. 

 

Representação 

gráfica da sala: 

 

 

 

 

 

Ilustração 21 - 
Planta da sala 
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Legenda da planta da sala: 

A – Porta de entrada/saída 

B – Janelas 

C – Computador 

D – Quadro magnético 

E - Cantinho da Escrita e da Matemática 

 

Área polivalente 

No centro da sala encontravam-se três mesas redondas, dispostas separadamente umas 

das outras, com função polivalente. Estas eram grandes e com espaço para todas as crianças. 

Este tipo de disposição fazia com que durante a realização das atividades se fizessem grupos 

de trabalho. As crianças usavam as mesas por iniciativa própria ou por solicitação nossa ou da 

Educadora, para a realização de determinadas atividades, como desenhos, colagens, 

montagens, entre outras. As crianças usavam ainda estas mesas para a realização de jogos de 

mesa.  

Em redor das mesas encontravam-se distribuídas as áreas de atividades, havendo 

espaço suficiente para as crianças poderem circular pela sala sem percalços.  

Quando era necessário fazer uma reunião de grande grupo, as crianças dirigiam-se 

para a área livre que se encontra ao lado das mesas e sentam-se em roda, com as pernas “à 

Chinês”. Aqui as crianças podiam partilhar vivências, contar histórias, cantar, realizar alguns 

jogos, etc. Não era um espaço exclusivo do acolhimento, pois era também utilizado pelas 

crianças nas atividades livres, quando queriam construir os legos por exemplo.  

Encontrávamos ainda armários junto à área polivalente que guardavam todo o material a 

que as crianças tinham sempre acesso. O material era comum a todos obrigando a que o 

partilhassem entre si. Existia bastante material desde marcadores, lápis de cor, lápis de 

carvão, canetas, borrachas, tesouras, folhas de papel, cola etc. Sempre que realizavam uma 

atividade que exija o uso deste material as crianças deslocavam-se a este armário, tendo a 

responsabilidade de o arrumar no final da atividade. Todos os materiais encontravam-se 

acessíveis às crianças. 

 

Área do Faz-de-Conta 

Na “área do faz-de-conta” as crianças brincam imitando situações do seu dia-a-dia que 

observam em casa ou na escola, projetando-se assim no mundo dos adultos. 
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No dia-a-dia da sala de pré-escolar as crianças têm muitas possibilidades de 

desenvolver jogos do faz-de-conta e de dramatização. Por vezes o corpo é o único objeto que 

a criança usa nestas atividades. Algumas são sugeridas pelo adulto, outras derivam do brincar 

natural das crianças que, desta forma, esboçam o que já conhecem do mundo ao seu redor.  

Esta área promove o desenvolvimento de competências básicas como a linguagem 

oral, o respeito pelos outros, a autoestima e a capacidade de iniciativa e autonomia. 

Assim, podemos integrar nesta área os seguintes cantinhos: 

 

Casinha 

 Este cantinho era constituído por um quarto e por uma cozinha e podia ser 

frequentado por quatro crianças ao mesmo tempo. No quarto podíamos observar uma cama, 

um espelho, uma mesinha de cabeceira, um telefone, uma tábua de engomar e um ferro, uma 

cómoda e bonecas; enquanto a cozinha estava equipada com uma mesa e cadeiras, um 

armário que continha pratos e talheres de plástico, uma balança, um cesto de arrumações e 

uma banca da loiça.  

Este espaço era muito procurado pelas crianças tanto pelas do sexo feminino como 

pelas do sexo masculino.  

 

Garagem  

Este era um cantinho de menor dimensão, contendo um móvel com imensos carrinhos 

e um tapete com a forma de um circuito, com estradas desenhadas e sinais de trânsito, para 

que as crianças pudessem puxar pela imaginação e brincarem de forma livre. Esta podia ser 

frequentada por duas crianças de cada vez. 

 

Carpintaria 

Esta era uma área pequena, apenas constituída por uma mesa, onde se encontravam 

materiais didáticos alusivos à carpintaria, e uma cadeira. Por ser um cantinho de reduzidas 

dimensões tinha a regra de ter apenas uma criança de cada vez a usufruir dele. 

 

Área da Biblioteca  

A Biblioteca era constituída por um armário cheio de livros de histórias infantis e 

almofadas para as crianças se sentarem a ler o livro que escolhessem. Era uma área 
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confortável e acolhedora, onde podiam estar duas/três crianças de cada vez. Aqui, as crianças, 

manuseavam livros, inventavam, “liam” e contavam histórias. 

 A criança em idade pré-escolar gosta de ouvir histórias e de jogar com sons e 

palavras, para depois as repetir. Assim, aqui elas podiam desenvolver o gosto pela leitura, 

aprendem a folhear livros, a tratá-los e a conservá-los.  

Através da audição de histórias, as crianças aumentam o seu vocabulário ao mesmo 

tempo que exercitam a memória e a imaginação. Deste modo tornam-se mais comunicativas e 

sociáveis. 

Neste cantinho desenvolviam-se competências como a imaginação e criatividade, o 

gosto pela leitura, o interesse pelo código escrito e a capacidade de expressão.  

 

Área da Pintura 

Este espaço didático é essencial numa sala de aula, uma vez que proporciona 

atividades que todas as crianças gostam, ou seja, a pintura. Nesta área havia um quadro, 

acompanhado de vários recipientes para colocar as tintas e folhas de pintura, e podia ser 

frequentado por duas crianças de cada vez. 

 Apesar de ser um cantinho favorável ao desenvolvimento da coordenação visual-

motora; da atenção/concentração; da autonomia e responsabilidade; da capacidade de utilizar 

de forma adequada diversos materiais; do sentido estético e artístico; e que contribui ainda 

para o desenvolvimento da motricidade; da criatividade e da imaginação infantil; este espaço 

raramente era utilizado. 

 

Área da Informática 

 Aqui encontrava-se um computador e uma cadeira. Nesta área podia estar apenas uma 

criança de cada vez, e sempre acompanhada. Apesar de este ser um espaço que pode 

contribuir para a criação de estratégias inovadoras de ensino-aprendizagem, pois as 

Tecnologias de Informação e Comunicação tem provocado mudanças na educação, este não 

era muito utilizado. Aliás, durante o nosso Estágio, nunca foi utilizado nem pela Educadora, 

nem pelas crianças, pois o computador encontrava-se avariado. 

Pensamos que esta área devia ser mais explorada, pois a informática é importante nas 

atividades desenvolvidas, uma vez que permite a utilização de recursos diversificados para 

pesquisa de informação, jogos, atividades didáticas, comunicação virtual através de e-mail, 

etc.   
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Área dos jogos 

Neste espaço a criança tinha uma enorme variedade de jogos com os quais pode 

aprende e desenvolve o raciocínio e a lógica. Estas atividades eram executadas nas mesas, 

quando se tratava de puzzles, ou então no chão, no caso dos legos.  

A sala tinha uma vasta quantidade de jogos, todos em bom estado e com uma grande 

diversidade de escolha por parte das crianças, por isso esta área não tinha limite de crianças, 

pois o material chegava para que todas pudessem estar a brincar sem confusões. O material 

estava bem situado de modo a que o seu acesso fosse facilitado.  

A área dedicada aos jogos é fundamental para o desenvolvimento intelectual e motor 

das crianças, porque brincam jogando, ao mesmo tempo que desenvolvem a imaginação, a 

criatividade e a capacidade intelectual. Para além disto, exprimem sentimentos e emoções e 

desenvolvem a sua destreza manual e motricidade fina. Desenvolvem competências como a 

coordenação óculo-manual, a cooperação e o respeito pelos colegas. 

Outra das vantagens desta área é a possibilidade de as crianças brincarem em grupo e 

partilharem os materiais existentes, aprendendo assim a trocar objetos e a cooperar com os 

outros grupos para conseguir atingir os seus objetivos  

De acordo com o Despacho Conjunto N.º 258/97 de 21 de Agosto, verificamos que este 

Jardim de Infância compreendia os requisitos mínimos a nível de material didático, pois 

privilegiava os seguintes objetivos: favorecia a fantasia e o jogo simbólico; favorecia a 

criatividade; estimulava o exercício físico e o desenvolvimento cognitivo  

O mesmo despacho (:111) refere ainda que  

(…) na selecção do material deverão ser adoptados critérios que permitam que o 

mesmo seja: rico e variado; polivalente, servindo mais do que um objectivo; resistente; 

estimulante a agradável à vista e ao tacto; multigraduado, permitindo utilização de vários 

níveis de dificuldade; acessível, tanto pela forma como se arruma como pela forma como 

pode ser utilizado; manufacturado e/ou feito pelas crianças. 

Posto isto, podemos concluir que o material existente na sala obedecia a critérios para 

que fosse adequado ao grupo em questão. 

 

Área da Escrita e da Matemática 

 Nesta área encontrava-se uma mesa e duas cadeiras. Em cima da mesa estava uma 

capa com várias fichas de Matemática e de Português, com diferentes níveis de complexidade. 

Encontrava-se ainda uma capa com vários tipos de folhas e um caderno com folhas de duas 
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linhas. Em cima da mesa estava também uma caixa com lápis de carvão, lápis de cor e 

marcadores, e ainda uma caixa com um dicionário de imagens. 

Neste espaço podiam estar duas crianças de cada vez. Escolhiam a atividade que 

queriam realizar (tanto podiam fazer uma ficha como podiam fazer cópia de palavras do 

dicionário de imagens, etc) e realizavam-na naquele espaço.  

 

Nesta sala, encontrava-se ainda um quadro magnético que era usado por nós, pela 

Educadora e pelas crianças quando era necessário. Neste, nós ou a Educadora escrevíamos a 

data, para as crianças mais velhas copiarem. Algumas crianças começavam a desenhar lá 

letras, o que contribuía para o desenvolvimento da linguagem escrita. Aqui podiam estar duas 

crianças de cada vez. 

Esta era uma sala bastante adequada para o desenvolvimento apropriado e harmonioso 

das crianças, pois estava bem organizada e era muito rica a nível de materiais didáticos.  

A organização  do espaço, no Jardim de Infância, reflete as intenções educativas do 

educador, consecutivamente todo o contexto deve promover aprendizagens significativas, 

pois vai ser neste espaço que as crianças vão passar a maioria do seu tempo. 

 A disposição da sala permitia a realização de diferentes atividades em simultâneo, 

criando assim um ambiente de trabalho propício às aprendizagens, acolhedor e estimulante, 

atendendo à diferenciação do trabalho. 

Qualquer criança tinha acesso a qualquer material ou canto. As áreas definidas eram 

em número suficiente para as crianças presentes na sala. Elas movimentavam-se livremente e 

faziam as suas escolhas, respeitando as escolhas dos colegas.  

O ambiente na sala transmitia confiança, carinho, transparência, permitindo 

constantemente uma partilha de comunicação, opiniões e de sentimentos, estimulando a 

curiosidade da criança e promovendo a sua autonomia. Era diverso, funcional, seguro, 

agradável e atraente e assim levava a criança a envolver-se e a mergulhar no mundo das 

aprendizagens. 

 

Espaço vertical 

A sala tinha um grande espaço vertical que se encontrava preenchido por trabalhos 

explorados e realizados na sala de aula. Podíamos observar também material essencial para o 

processo de aprendizagem das crianças, tal como: calendário do tempo; registo de presenças; 

regras da sala de aula; quadro dos aniversários; entre outros…  
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Os espaços verticais estavam bem aproveitados pela educadora, existindo lugares 

específicos para determinados trabalhos e uma cobertura do espaço vertical recheada de 

trabalhos elaborados pelas crianças, dando mais ânimo e cor à sala.  

Neste espaço encontrava-se afixado: 

Registo de presenças: Que servia para marcar a assiduidade de cada criança, e era nele 

que, todos os dias, após chegar à sala, cada criança se dirigia e assinalava a sua presença.  

Regras da sala de aula: Estas foram elaboradas por todas as crianças, em conjunto, 

para assim estas se empenharem mais no seu cumprimento. 

Calendário do tempo: Este apresentava-se sob a forma de um quadro em que se 

encontravam todos os dias do mês. Diariamente, as crianças que tinham essa tarefa, dirigiam-

se ao calendário e colocavam a imagem adequada ao estado do tempo daquele dia.  

Mapa das tarefas: Este apresentava-se sob a forma de um quadro onde estava escrita a 

tarefa, e a respetiva ilustração, e à frente eram colocados os cartões com a fotografia e o nome 

da criança que ficava responsável por cumprir essa tarefa durante a semana. 

Eram as crianças que escolhiam as tarefas que queriam realizar, mas estavam sempre 

cientes que não podiam escolher uma que já tivessem realizado, antes dessa mesma tarefa ter 

passado por todos os meninos. 

Quadro do comportamento: Este apresentava-se sob a forma de três flores. Uma flor 

contente (portei-me bem), uma flor triste (portei-me mal), e uma flor que não está contente 

nem triste (portei-me mais ou menos). Cada criança tinha a sua fotografia colada numa mola e 

esta estava presa no caule da flor. 

Quando as crianças se portavam bem/mal eram os colegas que reparavam e 

comunicavam o sucedido. Seguidamente, em grupo, decidíamos se a criança merecia ir para o 

quadro ou não, tanto pelas boas como pelas más razões. 

Quadro dos aniversários: Para cada mês do ano, existia uma flor, havendo um total de 

12 flores. Em cada uma, e conforme o mês de aniversário de cada criança, aparecia uma 

abelha com a fotografia e o dia de anos da criança.  

A decoração, com diversos trabalhos executados pelas crianças, assim como diversos 

materiais, suscitavam a fantasia, o jogo simbólico e a criatividade; estimulavam o exercício 

físico e o desenvolvimento cognitivo. 

A utilização deste espaço permitia conhecer o trabalho das crianças, desde as suas 

conquistas às suas dificuldades, individualmente e em grupo. Tanto as paredes como o teto 

eram utilizados para expor os trabalhos que as crianças iam realizando ao longo do ano. Deste 
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modo era possível fazer uma avaliação, tanto quantitativa como qualitativa, do desempenho 

dos trabalhos realizados.  

 

Outros espaços 

O hall de entrada era um espaço de passagem “obrigatória” de todas as pessoas que 

passavam pela Instituição. Neste espaço interior encontravam-se placards com trabalhos 

realizados pelas várias salas, que decoravam o espaço, e podíamos encontrar também algum 

material informativo. O hall era constituído por um balcão onde se encontrava sempre uma 

funcionária e bancos de madeira em que as pessoas se podiam sentar enquanto esperavam.  

A Instituição possuía um refeitório espaçoso, onde cabiam todas as crianças. Era 

constituído por mesas redondas com capacidade para cerca de 8 crianças, em que cada turma 

tinha os seus próprios lugares, não se misturando uns com os outros. Era no refeitório que as 

crianças lanchavam e almoçavam, refeições sempre saudáveis e variadas. Era um espaço 

acolhedor e confortável.  

 

3. Nuclisol Jean Piaget de Vila Real 

 

3.1.Caracterização da Turma de Alunos do 1º CEB onde decorreu o Estágio 

Para realizarmos uma descrição completa da turma, iremos abordar vários aspetos tais 

como: aspetos socioeconómicos do agregado familiar, socioeducativos, dificuldades e 

potencialidades dos alunos.  

Fazer o levantamento destas informações da turma é crucial, pois é de extrema 

importância conhecer as suas capacidades, interesses e dificuldades, e recolher as informações 

sobre o contexto familiar e o meio em que as crianças vivem, uma vez que é através delas que 

se consegue compreender a criança e a turma, e adequar o processo educativo a essas 

características e necessidades.  

Todas as crianças desta turma são residentes nas freguesias de Vila Real, à exceção de 

uma criança que pertence ao concelho de Alijó. Residem, na sua maioria, a uma distância de 

aproximadamente 5km da escola, deslocando-se em viaturas próprias. 

Todas as crianças viviam com os seus progenitoras em habitações com boas condições, à 

exceção de uma criança que vive com os avós maternos, pois a mãe encontra-se a trabalhar 

fora do país. 
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É importante referir que, ao longo da caracterização do grupo de crianças, sempre que 

aparecer a categoria “Desconhecido” se deve ao facto de não termos conseguido aceder aos 

dados a que essa categoria se refere. 

 

Número de Crianças  

 

Gráfico 8 - Número de crianças segundo o género 

 

Ao analisarmos o gráfico 8, verificamos que a turma onde realizámos o nosso estágio era 

composta por 23 alunos, sendo destes nove do género masculino e catorze do género 

feminino. Todos os alunos tinham 8 anos de idade, ou completavam-nos até dezembro de 

2012. 

Dezanove alunos desta turma já vinham juntos desde o Jardim de Infância. Dos restantes, 

três alunos ingressaram na turma no início do ano letivo 2010/2011 e um aluno no início do 2º 

período do ano letivo 2010/2011, vindo transferido de outra escola. Assim, era uma turma 

muito unida, as crianças conheciam-se bem e tinham amizades bem vincadas.  

 

Habilitações literárias dos pais 

 

Gráfico 9 - Habilitações literárias das mães 
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No que concerne às habilitações literárias das mães, e ao analisarmos o gráfico 9, 

constatamos que a maioria tinha uma licenciatura (10), cinco mães possuíam um mestrado, 

três mães tinham um doutoramento e duas possuíam apenas o 12º ano. Havia ainda uma mãe 

com um bacharelato, uma mãe com o 2º ciclo e uma mãe com o 3º ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 - Habilitações literárias dos pais 

No que diz respeito às habilitações literárias dos pais, e ao analisarmos o gráfico 10, 

constatamos que a maioria tinha uma licenciatura (10), oito pais possuíam o 12º ano, havendo 

ainda um pai que tinha o 3º ciclo e um era doutorado.  

 

Profissão dos pais: 

Profissões Mãe Pai 

Empresário 1 2 

Diretor Financeiro  0 1 

Farmacêutico hospitalar 1 0 

Delegado de informação médica 1 1 

Educadora de Infância 2 0 

Professor 8 1 

Professor universitário 2 1 

Eng. Eletrotécnico 0 2 

Médico 0 1 

Militar GNR 2 4 

Motorista 0 1 

Diretor Comercial 0 1 

Engenheiro Civil 0 2 
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Bancário 2 3 

Enfermeiro 2 0 

Contabilista 0 1 

Técnico de radiologia 1 0 

Empregado de mesa 1 0 

Desconhecido 0 2 

Tabela 4 - Profissões dos pais 

                                  

Ao interpretarmos esta tabela podemos entender melhor a que estrato social 

pertenciam as crianças. Assim, podemos dizer que estas crianças vinham de uma classe social 

média/alta, apresentando um nível socioeconómico médio/alto, tendo as condições 

necessárias para percorrer o caminho escolar com êxito.  

As crianças desta turma tinham gostos variados no que diz respeito à ocupação dos 

tempos livres. Para além de brincar, gostavam de ver televisão, praticar desportos, passear, 

dançar, ouvir música e contar histórias. Todos os alunos eram portadores de um computador 

próprio, o Magalhães, com ligação à internet. Sempre que lhes era solicitado levaram-nos para 

a escola. 

Alguns elementos da turma frequentavam atividades extracurriculares, tais como: 

Ballet, natação, futebol, capoeira e música. Eram crianças com muito dinamismo e energia, 

muito curiosas e interessadas com o meio que as rodeia. Eram muito sensíveis, colaborantes, 

sociáveis, dóceis e muito afetuosas.  

Na maioria, os alunos mostravam maturidade a nível da responsabilidade e autonomia. 

No geral, o grupo apresentava um bom desenvolvimento físico e motor. Era um grupo que 

não revelava muitas dificuldades no desenvolvimento de competências e na aquisição de 

conhecimentos, atitudes e valores. Alguns alunos revelavam, porém, dificuldades ao nível da 

concentração. Assim, podemos afirmar que era uma turma homogénea ao nível das 

aprendizagens. 

Eram crianças que necessitavam de estar sempre ocupadas e realizar atividades 

diversificadas durante o dia, caso contrário rapidamente perdiam o interesse e entusiasmo 

pelas tarefas a realizar, perturbando o bom funcionamento das atividades. Algumas crianças 

realizavam as atividades propostas com determinação e empenho, no entanto, outras 

facilmente se distraíam, necessitando de ser constantemente chamadas à atenção. Quanto ao 

nível de comportamento, no geral, era uma turma que respeitava as regras estabelecidas. 
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Dentro da sala de aula, havia algumas crianças que tinham dificuldades em 

permanecer corretamente sentadas e sossegadas, mas quando motivadas para as atividades 

participam ativamente nas mesmas.  

Em síntese, era uma turma com um bom nível de aprendizagem, não revelando 

dificuldades na aquisição dos conhecimentos ao nível das atitudes e valores, mostrando-se sempre 

muito responsáveis, disciplinados e participativos.  

Relativamente ao desempenho dos alunos nas diferentes Áreas Curriculares, referimos, de 

seguida, os aspetos em que revelaram dificuldades e em que se salientaram positivamente.  

No Português, a maioria dos alunos apresentava dificuldades pontuais em relação à 

comunicação oral, transmissão de conhecimentos e opiniões. Relativamente à leitura, a grande 

maioria da turma lia fluentemente; relativamente à escrita, havia alguns alunos que 

demonstravam dificuldades na produção de textos e a nível ortográfico.  

Na Matemática, a maioria dos alunos tinha bom desempenho, apenas apresentando 

pequenas dificuldades ao nível do raciocínio lógico, devido à escolha da melhor estratégia a 

utilizar na resolução de exercícios.  

Em Estudo do Meio, os alunos demonstravam bastante interesse e curiosidade pelas 

temáticas abordadas. Nesta área não se encontraram dificuldades.  

Havia uma aluna com Necessidades Educativas Especiais (NEE), que acompanhava a 

turma desde o Jardim de Infância. No entanto, encontrava-se na sala a fazer integração e a dar 

continuidade ao Programa Educativo Individual, pois era uma criança que tinha dificuldades 

em expressar-se e não conseguia trabalhar autonomamente. Para a acompanharmos melhor 

havia sempre um adulto (Estagiária/Professora/Auxiliar) junto da mesma. 

Havia outro aluno que também tinha um Programa Educativo Individual e beneficiava 

do apoio de uma professora de Educação Especial durante uma hora por dia e quatro dias por 

semana, bem como de outras terapias adicionais na Associação Portuguesa de Pais e Amigos 

do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM). Este aluno apresentava uma perturbação da 

comunicação, da linguagem (défice pragmático, semântico, morfossintático e fonológico; e 

perturbação fonológica do fonema /l/ e /r/). 

Um outro caso que conseguimos verificar é o de um aluno disléxico, que dava alguns 

erros ao nível da Matemática, pois trocava a ordem dos algarismos num número; e ao nível do 

Português, pois alterava a ordem das palavras de uma frase, substituía alguns grafemas por 

outros e chegava até a inventar grafemas numa palavra. 
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Relativamente às relações interpessoais, a relação entre as crianças e a Professora era 

excelente. As crianças tinham muito respeito pela professora, reagindo sempre a tudo que era 

proposto pela mesma e percebiam quando era para brincar e quando era para trabalhar. 

Solicitavam o auxílio da Professora quando surgiam dúvidas, problemas ou mesmo para 

mostrarem o que tinham feito. A docente mostrava uma grande capacidade na compreensão e 

resolução dos problemas das crianças. 

No que diz respeito à relação das crianças com a Ajudante de Ação Educativa, era 

uma relação ótima, uma vez que esta estava sempre disposta a ajudar e a assegurar o bom 

funcionamento da sala. As crianças respeitavam muito a auxiliar como se de uma Professora 

se tratasse.  

Relativamente à relação das crianças com as Estagiárias, esta era muito boa. Desde o 

primeiro instante que os alunos nos receberam bem e nos começaram a tratar como se 

fossemos parte integrante da turma. Agiam connosco como se fossemos também suas 

professoras. A relação entre crianças também era muito saudável, por vezes surgiam alguns 

conflitos, que depressa eram ultrapassados. 

 

3.2.Organização/ Gestão dos Espaços e Materiais  

A organização e a utilização do espaço, seja ele interior ou exterior, são aspetos 

indispensáveis ao desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Segundo Carneiro, Leite e 

Malpique (1983:101) “A participação dos alunos na aula depende, entre outros factores, do 

modo como esse espaço está organizado e do lugar que nele ocupam.” Os espaços oferecem 

uma diversidade de equipamentos e materiais, que condicionam, em grande medida, a 

dinâmica do grupo e o que as crianças podem fazer e aprender. 

A escola é um local de aprendizagem que sofre transformações de acordo com os seus 

intervenientes. É um lugar onde o aluno deve sentir-se seguro, estimulado e à vontade. A 

escola deve ser um espaço de liberdade, no qual o professor não deve ser o detentor da 

palavra e da autoridade. Deve, pelo contrário, dar a palavra aos alunos, ouvir as suas opiniões 

e ideias. 

Na organização do ambiente educativo o professor deverá organizar o espaço e os 

materiais, concebendo-os como recursos que devem proporcionar às crianças experiências 

educativas integradas. Um ambiente bem pensado promove o progresso das crianças em 

termos de desenvolvimento físico, comunicação, competências cognitivas e interações sociais. 

Tal ideia é fundamentada por Arends (1995: 97) ao afirmar que “a maneira como o espaço é 
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usado afecta a atmosfera de aprendizagem das salas de aula, influencia o diálogo e a 

comunicação tem efeitos cognitivos e emocionais importantes nos alunos”. 

 

Espaço exterior 

O espaço exterior de uma escola proporciona aos alunos vivências únicas que 

possibilitam uma imensidão de aprendizagens, e o recreio é “por excelência espaço de 

brincadeira onde as crianças soltam toda a energia” (Menezes, 1998: 34). O recreio da escola 

onde desenvolvemos as atividades de ensino supervisionado era bastante grande.  

O Instituto Nuclisol Jean Piaget possuía um espaço exterior amplo, devidamente 

vedado que rodeava todo o edifício. A zona dos baloiços tinha um pavimento adequado e 

tinha espaço para as crianças brincarem à vontade. 

Quando as condições climatéricas não permitiam ir para o recreio, as crianças 

dirigiam-se para uma ampla zona coberta, onde se reuniam todas as salas, tanto do 1º CEB 

como do Pré-Escolar.  

 

Espaço interior 

É na sala de aula que os alunos passam a maior parte do seu tempo na escola. Nota-se, 

assim, a importância que este espaço assume no processo de ensino-aprendizagem. Segundo 

Niza (1998:86) “O cenário de trabalho numa sala de aula deverá proporcionar um 

envolvimento cultural estruturado para facilitar o ambiente de aprendizagem curricular deste 

ciclo de educação escolar.” 

Dentro da escola, a organização da sala de aula tem a ver com o clima que se quer 

criar e esse clima é um dos fatores mais importantes no desencadeamento das aprendizagens. 

Arends (1995: 85) sublinha que “a maneira como o espaço é gerido tem efeitos cognitivos e 

emocionais importantes nos alunos. Embora os professores não controlem a quantidade de 

espaço disponível, têm uma considerável liberdade de acção”. 

A sala onde decorreu o nosso estágio tinha condições favoráveis ao bem-estar de todas 

as crianças. Apesar de não ser muito grande, tinha espaço para guardar todos os materiais e 

também espaço para desenvolver vários tipos de atividades. O material encontrava-se ao 

alcance de todas as crianças, sendo que estas o podiam utilizar com responsabilidade.  

A sala tinha boa iluminação tanto a nível natural, pois tinha grandes janelas que davam 

para o exterior, como artificial. Tinham acesso direto a uma varanda e encontrava-se sempre 
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arrumada e limpa. No inverno a sala possuía aquecimento central, o que contribuía para o 

bem-estar das crianças.  

 

Representação gráfica da sala: 

 

Ilustração 22 - Planta da sala 

Legenda da planta da sala: 

A – Porta de entrada/saída 

B – Portas de ligação para outras salas 

C – Porta de acesso ao exterior (varanda) 

D – Janelas  

E – Secretária da Professora 

F – Quadro branco com projetor multimédia 

G – Mostradores para colocação do material didático utilizado nas aulas 

H – Estante de arquivo de pastas dos alunos e de documentos da docente 

1 – Mesas dos alunos 

2 – Mesa da aluna com NEE 

3 – Estante para a colocação dos portefólios e caixas individuais dos alunos 

4 – Arrumação de vários materiais 

5 – Canto da biblioteca 

6 – Lavatório 
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Na sala existiam alguns recursos materiais, a saber: existia um quadro branco, que se 

encontrava colocado à frente, ao centro, de forma a ser visível para todos os alunos; três 

armários de arrumação, sendo que um deles era para utilização da docente e para arquivo de 

pastas dos alunos, outro para arrumação de diversos materiais didáticos e o último para as 

crianças guardarem os dossiers e as suas caixas individuais de material no fim do dia; uma 

biblioteca e um lavatório, que se encontravam no fundo da sala. 

O método que a Professora utilizou para a organização do material dos alunos foi 

propor-lhes que trouxessem caixas individuais para colocarem o seu material. Sendo assim, 

todos eles tinham o cuidado de manter o material organizado nas suas próprias caixas, que se 

encontravam em cima da sua mesa, para que tivessem fácil acesso ao mesmo. 

Em termos de organização das carteiras, e como podemos ver através da representação 

gráfica da sala (ilustração 22), existia um corredor de passagem entre as filas. Este permitia a 

nossa circulação, a da docente, da auxiliar e dos alunos, quando era necessário. A docente 

possuía uma secretária junto ao quadro branco, mas raramente a utilizava. 

Ainda no que diz respeito aos recursos materiais, é importante mencionar que todos os 

alunos possuíam o computador Magalhães, que utilizavam sempre que era necessário. 

A sala apresentava portas de ligação para as outras salas (1º e 4º anos de escolaridade), 

estando assim todas as salas “unidas”.  

 

Espaço vertical 

No que respeita à organização vertical, as paredes não se encontravam muito 

preenchidas, por opção da Professora. Uma parede era totalmente preenchida por janelas, a 

parede em frente desta tinha expositores onde se encontrava o Mapa-mundo, o mapa de 

Portugal e o itinerário que as crianças faziam para a escola. 

Uma outra parede, a do canto da biblioteca, apresentava molduras com fotografias das 

crianças e com frases sobre livros. A parede em frente a esta era onde se encontra o quadro 

branco e um expositor com o mapa de Portugal. 
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Capítulo IV – Relatos da prática de ensino supervisionada 

 Neste capítulo faremos uma breve abordagem à importância de planificar e 

descreveremos a nossa prática de ensino supervisionada nos dois contextos de estágio. Neste 

último ponto, para cada contexto, iremos refletir sobre a organização/gestão do tempo e das 

atividades, apresentaremos um exemplo de planificação e a respetiva reflexão. 

 No último ponto deste capítulo iremos relatar a forma como desenvolvemos o trabalho 

de projeto, descrevendo a utilização do Go!Animate no desenrolar do mesmo. 

 

1. Planificar 

O ato de planificar é crucial na Educação Pré-escolar e Educação do 1º Ciclo, daí a 

necessidade de Educadores/Professores saberem em que consiste e para que serve a 

planificação. 

Vasconcelos (1991:44) afirma que, “Planear no jardim de infância será delinear o projecto 

que envolve todos os que neles estão implicados, no qual se faz uma previsão do (s) seu(s) 

possível(eis) desenvolvimento(s) em função de metas específicas”.  

Segundo Bassedas, Huguet e Solé (1999: 113) planificar permite tornar 

consciente a intencionalidade que preside a intervenção; permite prever as 

condições mais adequadas para alcançar os objectivos propostos; e permite dispor de 

critérios para regular todo o processo. (…) Planejar é uma ajuda para ordenar e 

organizar um ensino de qualidade.  

As planificações têm como objetivo organizar o trabalho do Educador/Professor, ajudá-lo 

a refletir sobre os conteúdos, estratégias, métodos e material a utilizar e estabelecer metas a 

atingir ao longo da concretização das suas aulas. 

Segundo Zabalza (1994: 47), planificar “trata-se de converter uma ideia ou um propósito 

num curso de acção”. Assim sendo, é a escolha de estratégias e atividades apropriadas em 

concordância com os objetivos e conteúdos definidos. 

A planificação da ação educativa é o instrumento base do ato educativo, pois deve 

englobar as diferentes áreas de desenvolvimento da criança e todos os fatores que contribuem 

para o seu pleno desenvolvimento. O Educador/Professor deve planificar de forma consciente, 

por forma a que as planificações sejam ajustadas ao meio em que se insere, aos objetivos que 

pretende alcançar e às necessidades das crianças, para assim proporcionar aprendizagens mais 

eficazes e seguras para as mesmas. 
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2. A prática de ensino supervisionada no Pré-Escolar 

 

2.1. Organização e gestão do Tempo e das Atividades  

A organização e gestão do tempo e das atividades no Jardim de Infância é um aspeto 

fundamental do desenvolvimento curricular pois permite ao educador planear a ocupação do 

tempo educativo. É importante que exista uma organização do tempo, tanto pela educadora 

como pelas crianças, pois 

(…) gerir o tempo significa pegar no tempo que temos à nossa disposição e ter 

consciência de que este tem que ser gerido e não ocupado. Ocupar é encher, preencher. 

Gerir implica uma intervenção… É viver, é saborear, é dar tempo ao tempo. (sn, 1988:18)  

A criança deve ser o elemento central do processo educativo. Este é influenciado pela 

forma como a organização do tempo se encontra estruturada. O tempo educativo tem uma 

distribuição flexível, uma vez que os momentos que preenchem o dia-a-dia do grupo de 

crianças não têm uma duração fixa. Dependem de como as crianças reagem a cada atividade. 

De acordo com o Ministério da Educação (1997:40)  

O tempo educativo completa de forma equilibrada diversos ritmos e tipos de 

actividades, em diferentes situações – individual, com outra criança, com um pequeno 

grupo, com todo o grupo – e permite oportunidades de aprendizagem diversificadas, tendo 

em conta as diferentes áreas de contudo. 

Percebemos assim que a planificação do dia-a-dia no Jardim de Infância pelo educador 

deve ter sempre em atenção o grupo de crianças, as suas vivências, o meio em que estas se 

inserem, as suas necessidades e também os seus saberes e valores culturais. Esta leitura que o 

educador faz do seu grupo de crianças, principalmente das suas necessidades, vai resultar 

numa sequência de atividades específicas. Tal ideia é também corroborada por Barbosa e 

Horn (2001: 67) quando afirmam que: 

Organizar o quotidiano das crianças na Escola Infantil pressupõe pensar que o 

estabelecimento de uma sequência básica de actividades diárias é, antes de mais nada, o 

resultado da leitura que fazemos do nosso grupo de crianças, a partir, principalmente, de 

suas necessidades.  

Dentro de uma sequência de aprendizagem é necessário fazer uma relação das 

diferentes atividades de aprendizagem, que podem ser antevistas para que se consigam 

alcançar determinados objetivos. Devemos estar atentos às propostas que as crianças poderão 
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fazer, para as podermos considerar nas planificações, e não considerar as atividades de uma 

maneira rígida.  

Existiam diversas atividades que podiam ser realizadas ao longo do dia pelas crianças, 

sendo elas: as atividades orientadas/propostas, as atividades de livre escolha ou atividades 

autónomas nas áreas e as atividades de rotina. 

 

Atividades propostas/orientadas  

As atividades propostas ou orientadas “(…) são as actividades de grupo, orientadas 

pelo educador/ ou por uma das crianças e que não estão directamente dependentes da 

organização do espaço-materiais.” (Cardona, 1992:10) Podem ser realizadas em grande ou 

pequeno grupo e são orientadas pela Educadora. Normalmente estas atividades exigem 

alguma concentração e apelam às capacidades das crianças, tendo como finalidade envolver 

os alunos na concretização das mesmas. Devem ser descritas ao pormenor, na planificação, ou 

seja, devem ser pensadas e refletidas, tendo objetivos específicos a alcançar antes de serem 

postas em prática. 

Estas atividades são essenciais para o desenvolvimento das diferentes áreas de 

conteúdo. O Educador deve aproveitar estes momentos para realizar uma articulação entre as 

diferentes áreas, realizando assim aprendizagens significativas.  

 

Atividades livres 

As atividades de livre escolha ou atividades autónomas “(…) são aquelas que se 

realizam informalmente a partir da organização do espaço-materiais e que não são 

directamente dirigidas pelo educador, podendo ser quotidiamente escolhidas pelas crianças” 

(Cardona, 1992:10). Isto é, estas atividades podem ser efetuadas nas várias áreas existentes na 

sala, e podem ser praticadas em grande grupo ou em pequeno grupo. Tanto a Educadora, 

como a Auxiliar têm um papel passivo nestas atividades, pois apenas auxiliam as crianças, 

caso seja necessário. 

A existência de atividades livres é fundamental para o desenvolvimento da criança, 

pois esta necessita de momentos de partilha, de responsabilização, de autonomia, criatividade 

e de livre expressão para o seu pleno desenvolvimento. 

 

Atividades de rotina 

De acordo com o Ministério da Educação (1997:40), 
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A sucessão de cada dia ou sessão tem um determinado ritmo, existindo, deste modo, 

uma rotina que é educativa porque é intencionalmente planeada pelo educador e porque é 

conhecida pelas crianças que sabem o que podem fazer nos vários momentos e prever a 

sua sucessão, tendo a liberdade de propor modificações. 

As rotinas são momentos sequenciais e estruturados. Em todos estes momentos 

existem tempos específicos correspondentes a certas atividades, como o acolhimento, higiene, 

refeições, repouso e saídas, e são desenvolvidos sempre na presença da educadora. 

As atividades de rotina não são menos importantes que as restantes pois as rotinas 

diárias pretendem dar respostas a perguntas que podem surgir na mente das crianças e que 

dizem respeito aos momentos que estas vivenciam e devem ser fruto da observação que o 

educador faz do grupo.  

Segundo Cardona (1992:10), 

O existir de uma «rotina» definida não é forçosamente sinónimo de «rigidez». Ao 

longo do ano, (…), esta vai ser modificada. O que é fundamental é que estas 

transformações sejam sempre devidamente explicitadas e negociadas com as crianças, de 

forma a que elas as percebam e consigam situar-se autonomamente no decorrer do dia de 

actividades. 

Não existe uma rotina de tempo pré-determinada para cada uma das atividades 

referidas, porém existe uma organização do tempo, de forma a proporcionar às crianças 

oportunidades de estabelecer diferentes tipos de interação quer em grande, quer em pequeno 

grupo, e a explorarem todas as finalidades de cada espaço. É importante que o educador 

explique à criança a forma como o seu dia-a-dia se desenvolve, isto é, a sua organização 

diária, pois assim a criança poderá orientar-se livremente. Esta noção dos acontecimentos vai 

ajudar a criança a criar a sua noção de tempo, ou seja, vai ajudá-la a compreender o passado, 

o presente e o futuro, assim como o contexto de um dia, de uma semana, etc. 

No Infantário de Vila Real, as atividades de rotina eram distribuídas do seguinte 

modo: 

 

Diária 

 Acolhimento - Reunião de grande grupo, canção dos bons dias, marcação das 

presenças e do tempo; 

 Arrumar os materiais utilizados em atividades livres; 

 Almoço; 
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 Hora do conto; 

 Higiene; 

 Lanche. 

 

Semanal 

 Contar as novidades; 

 Atividade em contexto familiar – “Histórias Andantes”; 

 Avaliação do quadro de tarefas; 

 Atribuição de novas tarefas; 

 Avaliação do quadro do comportamento; 

 Sessão motora; 

 

Mensal 

 Avaliação do mapa de presenças; 

 Avaliação do mapa do tempo; 

 

Trimestral 

 Atividades relacionadas com as estações do ano. 

 

Anual 

 Carnaval; 

 Dia do pai; 

 Dia da árvore; 

 Dia da água; 

 Páscoa; 

 Dia da Mãe; 

 Natal 

 Dia mundial da criança; 

 Festa de fim de ano; 

 Comemoração de aniversários. 

  



84 

 

2.2. Exemplo de um dia no Jardim de Infância 

 A organização temporal diária era a seguinte: 

 

(+/-) 09h30 – Atividades de rotina (reunião de grande grupo, canção dos bons dias, marcação 

das presenças, do tempo, conversa sobre a atividade que se segue) 

 

(+/-) 09h50 – Atividade orientada 

 

(+/-) 11h15 – Atividades livres (brincar nos cantinhos ou no recreio) 

 

(+/-) 11h45 – Atividade de rotina (arrumar os materiais utilizados em atividades livres e 

higiene)  

 

(+/-) 12h00 – Atividade de rotina (almoço) 

 

 (+/-) 14h30 – Início do período da tarde 

 

(+/-) 14h40 – Atividade de rotina (hora do conto) 

 

 (+/-) 15h00 – Atividade orientada  

 

 (+/-) 15h50 – Atividade de rotina (higiene) 

 

(+/-) 16h00 – Atividade de rotina (lanche) 

 

(+/-) 16h30 - Saída 

 



85 

 

2.3. Planificação 22 

 A seguir será apresentado um exemplo de planificação quinzenal realizada, que foi a base do desenvolvimento da atividade educativa 

no contexto da Educação Pré-Escolar, seguida da respetiva reflexão. Todas as outras planificações de atividades orientadas, assim como a 

planificação das atividades de rotina e a das atividades livres, encontram-se em anexo.23   

 

Áreas de conteúdo 

 

 

Objetivos gerais 

 

Objetivos específicos 

 

Atividades/ Estratégias 

 

Recursos 

Formação pessoal e 

social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver a atenção; 

 Desenvolver a 

concentração; 

 Desenvolver o processo 

de socialização; 

 Desenvolver relações 

interpessoais; 

 

 

 

 Ser capaz de esperar pela 

sua vez;  

 Ser capaz de ouvir; 

 Ser capaz de respeitar os 

colegas; 

 Ser capaz de dançar em 

grupo; 

 Ser capaz de interagir com 

os colegas; 

 Ser capaz de cumprir 

Atividade: 1ª Sessão 

motora  

Aquecimento: 

   Em grande grupo, as 

crianças irão correr à volta 

do ginásio de forma 

circular e lentamente 

aumentando, 

gradualmente, de 

velocidade. 

Espaciais: 

 Ginásio 

 

Humanos: 

 Educadora 

 Crianças 

 Estagiária 

 

Materiais: 

 Bolas 

                                                        
22 A presente planificação, relativa ao Pré-Escolar, foi elaborada sob supervisão da Docente que orientava o estágio I. 
23 Planificações das atividades orientadas- Anexo I; Planificação das atividades de rotina- Anexo II; Planificação das atividades livres- Anexo III. É de referir que as 

planificações orientadas são acompanhadas das previsões diárias e da reflexão/avaliação do planificado. 
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Expressão e 

comunicação 

- Domínio da expressão 

motora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Domínio da Expressão 

Musical 

 

 

 

 Desenvolver a 

motricidade grossa; 

 Desenvolver a noção de 

espaço; 

 Desenvolver a 

capacidade de 

associação ritmo-

movimento; 

 Desenvolver a 

lateralidade; 

 Coordenar e controlar 

o próprio corpo; 

 

 

 

 Explorar sons e ritmos; 

 Desenvolver a 

acuidade auditiva; 

regras; 

 

 Ser capaz de: 

Andar 

Correr 

Saltar 

 Ser capaz de se 

movimentar livremente e 

com autonomia pelo 

espaço; 

 Ser capaz de se 

movimentar ao som de 

uma música; 

 Ser capaz de reconhecer: 

esquerda/direita, à 

frente/atrás; 

 

 Ser capaz de executar os 

movimentos lentos, de 

acordo com a música; 

 Posteriormente irão 

dispersar-se de forma a não 

se tocarem quando estão de 

braços abertos, para que 

possam realizar exercícios 

de aquecimento com 

segurança. Será pedido às 

crianças que façam 

exercícios como: saltar 

sem sair do sítio; elevar os 

braços o mais alto 

possível; mover os braços 

de trás para a frente e da 

frente para trás; baixar-se; 

dobrar os joelhos; saltar; 

deitar-se erguendo as 

pernas para cima e para 

baixo, para a esquerda e 

para a direita; rodar os 

pulsos; rodar os pés; rodar 

o pescoço; entre outros 

 Caixa 

 Arcos 

 Cordas 

 Leitor de Cd´s 

 Cd´s musicais 
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 Desenvolver a 

capacidade de adaptar 

os movimentos 

corporais ao ritmo da 

canção; 

 

 

 Ser capaz de coordenar a 

melodia com o ritmo; 

 

 

 

 

exercícios semelhantes.  

 

 Parte fundamental:  

Gincana de obstáculos 

Irei dividir as crianças em 

dois grupos. Disposto pelo 

ginásio estará um percurso 

com obstáculos que as 

crianças têm que 

ultrapassar (Saltar por cima 

de um banco, gatinhar para 

passar dentro de um arco, 

saltar à corda, …). 

Uma criança de cada 

equipa fará o percurso e 

voltará para o lugar, 

batendo na mão do colega 

para este partir. A equipa 

que acabar primeiro ganha. 

 

Relaxamento: 
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Para exercícios de 

relaxamento irei convidar 

as crianças a deitarem-se 

no chão sem se tocarem e a 

ficarem descontraídas; 

inspirar e expirar 

calmamente durante uns 

minutos ou andar com 

ritmo lento pelo 

polivalente e ainda manter-

se de olhos fechados. 

Formação Pessoal e 

Social 

 

 

 

 

 

 

Conhecimento do 

Mundo 

 Desenvolver a atenção; 

 Desenvolver a 

concentração; 

 Desenvolver o processo 

de socialização; 

 Desenvolver relações 

interpessoais; 

 

 Tomar consciência dos 

 Ser capaz de esperar pela 

sua vez;  

 Ser capaz de ouvir; 

 Ser capaz de respeitar os 

colegas; 

 Ser capaz de cumprir 

regras; 

 

 Ser capaz de exprimir 

Atividade: Emoções 

 Irei começar a atividade 

juntando as crianças em 

grande grupo. 

 De seguida irei explicar 

o que são as emoções e 

como se podem 

representar através de 

gestos/ expressões 

Espaciais: 

 Sala 

 

Humanos: 

 Educadora 

 Auxiliar de Ação 

Educativa 

 Crianças 

 Estagiária 
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Expressão e 

Comunicação 

- Domínio da Expressão 

Dramática 

seus saberes sobre o 

“mundo”; 

 Desenvolver atitudes 

de respeito e cuidado;  

 Desenvolver o 

interesse em conhecer 

as expressões faciais/ 

corporais de cada 

emoção; 

 

 

 Desenvolver a 

imaginação; 

 Desenvolver a 

criatividade;  

 Desenvolver a 

memorização; 

 Desenvolver a 

capacidade de 

exprimir emoções/ 

ideias sobre o tema; 

 Ser capaz de valorizar a 

importância das emoções; 

 Ser capaz de estabelecer 

algumas relações entre as 

expressões faciais/ 

corporais e as emoções 

representadas; 

 

 

 

 Ser capaz de representar 

uma emoção através de 

expressões faciais; 

 Ser capaz de representar 

uma emoção através de 

gestos; 

 Ser capaz de reconhecer 

emoções; 

 Ser capaz de representar 

faciais; 

 Posteriormente, irei 

mostrar imagens com 

expressões que 

representam emoções e 

pedirei às crianças para 

identificarem de que 

emoção se trata; 

 Finalmente pedirei a 

cada criança que 

represente uma emoção e 

os colegas terão que 

adivinhar de que se trata. 

 

 

 

 

Materiais: 

 Fichas das emoções 

(empréstimo do 

CREA); 
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sentimentos; em frente dos colegas; 

 

Formação Pessoal e 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimento do 

Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver a atenção; 

 Desenvolver a 

concentração; 

 Desenvolver o processo 

de socialização; 

 Desenvolver relações 

interpessoais; 

 Ser capaz de cumprir 

regras; 

 

 Desenvolver a tomada 

de consciência dos 

seus saberes sobre o 

“mundo”; 

 Desenvolver o 

interesse em conhecer 

as características e 

funções de cada 

 Ser capaz de esperar pela 

sua vez;  

 Ser capaz de ouvir; 

 Ser capaz de respeitar os 

colegas; 

 

 

 

 

 

 Ser capaz de exprimir 

ideias sobre o tema; 

 Ser capaz de associar 

instrumentos a cada 

profissão; 

 Ser capaz de associar um 

local de trabalho a cada 

profissão; 

Atividade: Profissões  

 Iniciarei a atividade 

juntando as crianças em 

grande grupo e falando 

sobre o tema; 

 Para as crianças 

interiorizarem melhor as 

profissões irei mostrar 

imagens de cada uma e 

dos respetivos 

instrumentos; 

 No final irei recomeçar a 

mostrar as imagens e 

perguntarei às crianças 

de que profissão se trata; 

 Finalmente as crianças 

irão pintar desenhos 

sobre as profissões; 

Espaciais: 

 Sala 

 

Humanos: 

 Educadora 

 Auxiliar de Ação 

Educativa 

 Crianças 

 Estagiária 

 

Materiais: 

 Computador 

 Lápis de carvão 

 Marcadores 

 Lápis de cor 

 Folhas 
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Expressão e 

Comunicação 

- Domínio da Linguagem 

Oral e Abordagem à 

escrita 

 

 

 

 

 

- Domínio da Expressão 

Plástica 

 

- Domínio da Expressão 

Motora 

profissão; 

 Desenvolver 

experiencias e 

vivencias do 

quotidiano (descobrir e 

interagir); 

 

 Desenvolver a 

linguagem oral; 

 Desenvolver a aquisição 

de vocabulário mais 

complexo; 

 

 

 

 Desenvolver o gosto 

pela pintura; 

 

 Desenvolver a 

motricidade fina; 

 

 

 

 

 

 Ser capaz de se exprimir 

com clareza; 

 Ser capaz de articular 

corretamente frases ou 

palavras; 

 Ser capaz de utilizar 

vocabulário específico;  

 

 Ser capaz de pintar; 

 

 

 Ser capaz de pegar 

corretamente num lápis; 

 Ser capaz de pintar pelo 

limite; 
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 Desenvolver a 

coordenação óculo-

manual; 

 

 

Formação Pessoal e 

Social 

 

 

 

 

 

 

Conhecimento do 

Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver a atenção; 

 Desenvolver a 

concentração; 

 Desenvolver o processo 

de socialização; 

 Desenvolver relações 

interpessoais; 

 

 Desenvolver a tomada 

de consciência dos 

seus saberes sobre o 

“mundo”; 

 Desenvolver o 

interesse em conhecer 

as características e 

funções de cada 

 Ser capaz de esperar pela 

sua vez;  

 Ser capaz de ouvir; 

 Ser capaz de respeitar os 

colegas e os bombeiros; 

 Ser capaz de cumprir 

regras; 

 

 Ser capaz de exprimir 

ideias sobre o tema; 

 Ser capaz de associar 

instrumentos (mangueiras, 

carros, etc) à cada 

profissão; 

 Ser capaz de associar o 

quartel dos bombeiros à 

Atividade: Visita ao 

quartel dos bombeiros 

 Irei juntar as crianças em 

grande grupo e explicar 

que iremos fazer uma 

visita ao quartel dos 

Bombeiros da Cruz 

Verde; 

 Explicarei que existem 

regras que têm que ser 

cumpridas, tanto no 

caminho até ao quartel 

como lá dentro, e que 

para que a visita corra 

bem é necessário que 

todos cumpram essas 

Espaciais: 

 Sala 

 Quartel dos 

Bombeiros da Cruz 

Verde 

 

Humanos: 

 Educadora 

 Auxiliar de Ação 

Educativa 

 Crianças 

 Estagiária 
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Expressão e 

Comunicação 

- Domínio da Linguagem 

Oral e Abordagem à 

escrita 

 

profissão; 

 Desenvolver 

experiencias e 

vivencias do 

quotidiano (descobrir e 

interagir); 

 

 

 Desenvolver a 

linguagem oral; 

 Desenvolver a aquisição 

de vocabulário mais 

complexo; 

 

profissão; 

 

 

 

 

 

 Ser capaz de se exprimir 

com clareza; 

 Ser capaz de articular 

corretamente frases ou 

palavras; 

 Ser capaz de utilizar 

vocabulário específico;  

regras; 

 De seguida formarei uma 

fila e iremos deslocar-

nos ao quartel dos 

Bombeiros; 

 Depois de regressarmos 

à sala faremos, 

oralmente, um relatório 

da visita. Posteriormente 

eu elaborarei o relatório 

no computador e as 

crianças irão ilustrá-lo. 

 

 

Formação Pessoal e 

Social 

 

 

 

 

 Desenvolver a atenção; 

 Desenvolver a 

concentração; 

 Desenvolver o processo 

de socialização; 

 Desenvolver relações 

 Ser capaz de esperar pela 

sua vez;  

 Ser capaz de ouvir; 

 Ser capaz de respeitar os 

colegas; 

 Ser capaz de cumprir 

Atividade: Palestra sobre 

Alimentação 

 Para esta atividade irei 

convidar uma 

nutricionista; 

 Irei juntar as crianças em 

Espaciais: 

 Sala 

 

Humanos: 

 Educadora 

 Auxiliar de Ação 
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Conhecimento do 

Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão e 

Comunicação 

- Domínio da Linguagem 

Oral e Abordagem à 

interpessoais; 

 

 Desenvolver a tomada 

de consciência dos 

seus saberes sobre o 

“mundo”; 

 Desenvolver hábitos 

para uma alimentação 

equilibrada; 

 Desenvolver hábitos de 

registo; 

 Desenvolver a noção 

de alimentação 

saudável; 

 

 

 

 

 

 

regras; 

 

 Ser capaz de exprimir 

ideias sobre o tema; 

 Ser capaz de identificar 

os alimentos menos 

saudáveis;  

 Ser capaz de registar o 

que observa 

 Ser capaz de: 

- Identificar os 

malefícios/consequências 

do consumo excessivo de 

alimentos doces 

- Identificar corretamente 

alimentos saudáveis 

- Descrever uma 

alimentação saudável 

 

 Ser capaz de se exprimir 

grande grupo e explicar 

o que é uma nutricionista 

e o que vai fazer à nossa 

sala; 

 Posteriormente darei a 

palavra à nutricionista; 

 No final as crianças irão 

fazer um registo da 

sessão e do que 

aprenderam. 

 

 

 

Nota: Uma vez que será 

uma convidada a 

desenvolver a atividade, 

esta não tem os todos os 

objetivos definidos, pois 

não sei o que a 

nutricionista irá 

desenvolver com as 

Educativa 

 Crianças 

 Estagiária 

 Nutricionista 

 

Materiais: 
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escrita 

 

 Desenvolver a 

linguagem oral; 

 Desenvolver a aquisição 

de vocabulário mais 

complexo; 

 

com clareza; 

 Ser capaz de articular 

corretamente frases ou 

palavras; 

 Ser capaz de utilizar 

vocabulário específico;  

 

crianças, nem os materiais 

que irá utilizar. 

 

Formação Pessoal e 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver a atenção; 

 Desenvolver o processo 

de socialização; 

 Desenvolver relações 

interpessoais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ser capaz de esperar pela 

sua vez de participar na 

experiência; 

 Ser capaz de ouvir; 

 Ser capaz de respeitar os 

colegas; 

 Ser capaz de respeitar a 

opinião dos colegas; 

 Ser capaz de interagir com 

o grupo; 

 Ser capaz de cumprir 

regras; 

 

Atividade: Experiência de 

fazer manteiga 

 Irei iniciar a atividade 

juntando as crianças em 

grande grupo; 

 De seguida irei ler uma 

história que introduz o 

tema e farei perguntas 

sobre ela para perceber 

se as crianças 

interiorizaram tudo; 

 Posteriormente disporei 

as crianças em volta de 

Espaciais: 

 Sala 

 

Humanos: 

 Educadora 

 Auxiliar de Ação 

Educativa 

 Crianças 

 Estagiária 

 

Materiais: 

 História 

 Natas 
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Conhecimento do 

Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão e 

Comunicação 

- Domínio da Linguagem 

Oral e Abordagem à 

escrita 

 

 

 

 

 

 Desenvolver o gosto 

pelas ciências; 

 Desenvolver a 

capacidade de 

observação e reflexão; 

 Desenvolver a tomada 

de consciência dos seus 

saberes sobre o 

“mundo”; 

 Desenvolver hábitos de 

registo; 

 

 

 

 Desenvolver a 

linguagem oral; 

 Desenvolver a 

linguagem escrita; 

 Desenvolver a 

aquisição da 

 Ser capaz de representar 

corretamente os processos 

seguidos; 

 Ser capaz de perceber que 

há fatores que alteram as 

substâncias;  

 Ser capaz de participar 

ativamente na experiencia;  

 Ser capaz de prever o que 

vai acontecer; 

 Ser capaz de registar o que 

observa; 

 

 Ser capaz de exprimir as 

suas ideias; 

 Ser capaz de utilizar o 

vocabulário que vai 

aprendendo;  

 Ser capaz de articular 

corretamente as palavras 

uma mesa e distribuirei a 

cada uma uma garrafa de 

água vazia; 

 Irei colocar um pouco de 

natas e de sal em cada 

garrafa e darei a cada 

criança 2 pedrinhas; 

 As crianças colocarão as 

pedrinhas dentro da sua 

garrafa e começarão a 

agitar até que as natas se 

transformem em 

manteiga, tal como 

aconteceu na história; 

 Finalmente iremos barrar 

tostas com a manteiga 

feita e daremos a provar 

às crianças. 

 Posteriormente as 

crianças farão o registo 

 Garrafas de água 

 Pedrinhas 

 Sal fino 

 Tostas 

 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Domínio da Expressão 

Plástica 

 

 

 

- Domínio da Expressão 

Motora 

 

linguagem; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver a 

imaginação e a 

criatividade; 

 

 

 Desenvolver a 

motricidade fina; 

 Desenvolver a 

coordenação óculo-

e frases; 

 Ser capaz de transmitir 

uma ideia; 

 Ser capaz de reproduzir 

palavras ou letras a partir 

de modelos ou 

livremente; 

 Ser capaz de utilizar 

vocabulário específico;  

 

 Ser capaz de desenhar; 

 Ser capaz de representar 

uma ideia através do 

desenho; 

 

 Ser capaz de pegar 

corretamente no lápis; 

 Ser capaz de pintar dentro 

dos limites; 

 

da atividade através do 

desenho. 
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manual; 

 

Formação Pessoal e 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimento do 

Mundo 

 

 

 

 

 Desenvolver a atenção; 

 Desenvolver o processo 

de socialização; 

 Desenvolver relações 

interpessoais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver o gosto 

pela natureza; 

 Desenvolver a tomada 

de consciência dos seus 

saberes sobre o 

 Ser capaz de esperar pela 

sua vez de participar na 

experiência; 

 Ser capaz de ouvir; 

 Ser capaz de respeitar os 

colegas; 

 Ser capaz de respeitar a 

opinião dos colegas; 

 Ser capaz de interagir com 

o grupo; 

 Ser capaz de cumprir 

regras; 

 

 Ser capaz de representar 

corretamente os processos 

seguidos; 

 Ser capaz de participar 

ativamente na confeção do 

Atividade: Atividade de 

culinária (Bolo e pipocas) 

 Iniciarei a atividade 

juntando as crianças em 

grande grupo e 

explicando o que se 

pretende da atividade; 

 De seguida iremos 

começar a confeção do 

bolo. Todas as crianças 

participarão nesta; 

 Enquanto o bolo estiver 

a cozer no forno iremos 

fazer as pipocas. 

Perguntarei às crianças 

se sabem o que irá 

acontecer ao milho e 

porque é que ele estala; 

Espaciais: 

 Sala 

 

Humanos: 

 Educadora 

 Auxiliar de Ação 

Educativa 

 Crianças 

 Estagiária 

 

Materiais: 

 Fogão 

 Panela 

 Milho 

 Açúcar 

 Óleo  

 Forma 

 Farinha 
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Expressão e 

comunicação 

- Domínio da Matemática 

 

 

 

 

 

 

“mundo”; 

 Desenvolver o gosto 

pela culinária; 

 Desenvolver a noção 

de alimentação 

saudável; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver a noção 

de quantidade; 

 Desenvolver a noção 

bolo e das pipocas;  

 Ser capaz de prever o que 

vai acontecer; 

 Ser capaz de identificar 

os malefícios/ 

consequências do 

consumo excessivo de 

alimentos doces; 

 Ser capaz de identificar 

corretamente alimentos 

saudáveis; 

 Ser capaz de descrever 

uma alimentação 

saudável; 

 

 Ser capaz de comparar 

quantidades e medidas; 

 Ser capaz de contar 

quantos copos de 

farinha/ açúcar/ 

 Posteriormente iremos 

dirigir-nos ao Jardim da 

Carreira para fazermos 

um piquenique e 

consumirmos e 

partilharmos os 

alimentos confecionados 

na sala. 

 

 Chocolate 

 Ovos 

 Leite 

 Batedeira 

 Alguidar 
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- Domínio da Linguagem 

Oral e Abordagem à 

Escrita 

de número; 

 Desenvolver a 

contagem; 

 Desenvolver as 

noções de peso e 

medida; 

 

 

 

 Desenvolver a produção 

da linguagem oral; 

 

chocolate leva o bolo; 

 Ser capaz de perceber 

que o copo irá ser a 

nossa unidade de medida 

e corresponde a 1; 

 

 Saber: 

Falar corretamente 

  Expressar as suas ideias 

verbalmente; 

 

Formação Pessoal e 

Social 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver a atenção; 

 Desenvolver a 

concentração; 

 Desenvolver o processo 

de socialização; 

 Desenvolver relações 

interpessoais; 

 

 Ser capaz de esperar pela 

sua vez;  

 Ser capaz de ouvir; 

 Ser capaz de respeitar os 

colegas; 

 Ser capaz de cumprir 

regras; 

 

Atividade: Piquenique 

 

 Irei juntar as crianças em 

grande grupo e explicar 

que iremos fazer 

piquenique; 

 Explicarei que existem 

regras que têm que ser 

Espaciais: 

 Sala 

 Jardim da Carreira 

 

Humanos: 

 Educadoras (4 salas) 

 Auxiliar de Ação 

Educativa (4 salas) 
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Conhecimento do 

Mundo 

 Desenvolver a tomada 

de consciência dos 

seus saberes sobre o 

“mundo”; 

 Desenvolver 

experiencias e 

vivencias do 

quotidiano (descobrir e 

interagir); 

 Desenvolver o gosto 

pela natureza; 

 Ser capaz de exprimir 

ideias sobre o tema; 

 Ser capaz de reconhecer 

que certas atitudes são 

maléficas para o ambiente 

(deixar lixo no chão, etc); 

 

cumpridas, tanto no 

caminho até ao jardim, 

como durante todo o 

piquenique e que para 

que a atividade corra 

bem é necessário que 

todos cumpram essas 

regras; 

 De seguida formarei uma 

fila e iremos deslocar-

nos ao Jardim da 

Carreira; 

 

Nota: Todas as salas 

participarão neste 

piquenique. Cada sala 

confecionará algum 

alimento, que depois será 

partilhado no lanche. (No 

meu caso será o bolo e as 

pipocas.) 

 Crianças (4 salas) 

 Estagiária (4 salas) 

 

Materiais: 

 Copos 

 Guardanapos 

 Batatas fritas 

 Sumos 

 Alimentos 

confecionados nas 

salas 
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Caso o tempo não permita 

esta atividade será 

realizada no Infantário de 

Vila Real. 

Desenvolveremos 

atividades lúdicas no 

ginásio e o lanche será no 

refeitório. 
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2.3.1. Reflexão relativa às aulas lecionadas 

 

30 de abril de 2012 

No dia 30 de abril a manhã iniciou-se, como habitualmente, pelo acolhimento. As 

crianças sentaram-se na roda e começámos a cantar a canção dos bons dias. Enquanto isso, e 

com a ajuda dos responsáveis por essa tarefa, as crianças iam marcando a sua presença. 

Depois da canção, os responsáveis pela marcação do tempo foram fazê-lo e, como era 

segunda-feira, as crianças contaram as novidades do fim-de-semana. 

Por volta das 10h00, dirigimo-nos para o ginásio para darmos início à atividade de 

rotina (sessão motora). Começámos por realizar alguns exercícios de aquecimento ao som de 

uma música estrategicamente selecionada. Sucedeu-se a “ginástica”, com vários exercícios de 

motricidade ampla. Realizámos uma gincana de obstáculos com cordas, arcos, bolas, entre 

outros. As crianças tinham que percorrer um caminho marcado por nós, e ao longo deste 

teriam de executar várias tarefas. Enquanto iam realizando as tarefas nós íamos verificando se 

encontrávamos evoluções ao nível do Domínio da Expressão Motora. Finalizámos com os 

exercícios de relaxamento, ao som de uma música mais calma. 

Por volta das 11h30, e finda a sessão motora, foi tempo de vestir as batas e realizar a 

higiene (ir à casa de banho e lavar as mãos), para de seguida se dirigirem ao refeitório para 

almoçarem. 

No que atine ao período da tarde, estava prevista uma atividade de rotina (Hora do 

conto), iríamos avaliar o mapa de tarefas, atribuir novas tarefas, e iríamos ainda introduzir o 

quadro do comportamento. Porém nenhuma destas atividades se desenvolveu, pois a 

Educadora tinha uma atividade de culinária (confeção de um bolo de chocolate no micro-

ondas) prevista para esse dia. Apesar de ser uma atividade prevista pela Educadora, como 

estávamos no nosso tempo de responsabilização, propôs-nos que fôssemos nós a conduzir a 

atividade, o que aceitámos prontamente. Assim, as atividades previstas e não realizadas 

transitaram para o dia 2 de maio. 

Durante a confeção do bolo as crianças encontravam-se muito entusiasmadas e todas 

queriam participar. Esta atividade, para além da Formação Pessoal e Social, englobava o 

domínio da Matemática, pois ao longo da receita íamos explicando e relacionando as 

medidas, tentando relacionar a metade com o dobro, as partes, etc. A aprendizagem da 

matemática implica que “O educador proporcione experiências diversificadas e apoie a 
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reflexão das crianças, colocando questões que lhes permitam ir construindo noções 

matemáticas.” (Ministério da Educação 2007: 74) 

Por volta das 15h45 as crianças foram fazer a sua higiene para de seguida se dirigirem 

ao refeitório, a fim de lancharem.  

 

 2 de maio de 2012 

Este dia iniciou-se, tal como o anterior, pelo acolhimento. Todas as atividades que 

estavam previstas para este tempo foram realizadas normalmente. 

De seguida passámos para a avaliação do mapa de presenças e para a avaliação do 

mapa do tempo (atividades de rotina mensal). Para avaliar o mapa de presenças chamávamos 

cada criança individualmente para contar as suas presenças e faltas e assinalar nos respetivos 

locais. Depois disto, e em grande grupo, perguntávamos às crianças qual delas tinha faltado 

mais, qual tinha faltado menos, etc. 

Seguidamente, e como não se tinha realizado na segunda-feira, procedemos à 

avaliação do mapa de tarefas. Discutiu-se o empenhamento de cada criança na sua tarefa, de 

modo a poder valorizar ou reajustar o seu comportamento. Distribuíram-se novas tarefas, de 

forma a colocar um menino mais velho com um mais novo e a responsabilizar quem não 

cumpriu corretamente a sua tarefa na semana anterior.  

Posteriormente introduzimos o quadro do comportamento. Explicámos em que 

consistia, o que era necessário para as crianças passarem do “porte-me mal” para o “portei-me 

bem” e vice-versa. Às 11h os meninos dirigiram-se às atividades livres que “permitem que as 

crianças escolham o que desejam fazer […] [e] tenham tempo para construir a brincadeira e 

desenvolvê-la” (Barbosa e Horn, 2001: 68-69). 

Por volta das 11h45 acompanhamos o grupo em mais três atividades de rotina, na 

arrumação dos materiais utilizados nas áreas livres, na higiene e no almoço. Incentivámos 

sempre a autonomia no desenvolvimento destes três momentos, para que as crianças se 

habituassem a não depender inteiramente do educador. 

No que concerne à tarde, esta iniciou-se às 14h30 e, depois de acalmarmos as crianças, 

escolhemos um livro do saco da “Hora do conto” para lhes contar. Depois de lermos a 

história, mostrámos as imagens e pedimos ao grupo para nos recontar a mesma. Findo este 

momento, foi tempo de passar para a atividade orientada: as emoções. Começámos a 

atividade explicando o que são as emoções e como se podem representar através de gestos/ 

expressões faciais. Posteriormente, mostrámos imagens (empréstimo do CREA) com 
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expressões que representavam emoções e pedimos às crianças para identificarem de que 

emoção se tratava. Por fim, pedimos a cada menino que representasse uma emoção e os 

colegas teriam que adivinhar de que se tratava. 

No que diz respeito a esta atividade, as crianças reagiram bem e perceberam 

facilmente que existem vários tipos de emoções e as expressões faciais/corporais de cada 

uma. Estavam desinibidas e conseguiam representar perfeitamente cada emoção. 

Sendo uma atividade extremamente rica, possibilitou ao grupo adquirir diversos 

objetivos gerais e específicos. Esta potencialidade assentou, também, na sua transversalidade, 

uma vez que abarcou a área de conteúdo de Formação Pessoal e Social, Conhecimento do 

Mundo e de Expressão e Comunicação, mais especificamente no domínio da Expressão 

Dramática 

Depois de terminada a atividade, as crianças dirigiram-se para as áreas livres, 

enquanto duas ou três de cada vez se dirigiam para a mesa a fim de acabarem a prenda do dia 

da mãe. Por volta das 15h50, e depois de arrumarem todos os materiais, o grupo reuniu-se 

para irem realizar a higiene e posteriormente se dirigirem ao refeitório. 

 

7 de maio de 2012 

Relativamente ao dia 7 de maio, este iniciou-se como usualmente, com as rotinas 

instituídas na sala de atividades. É de salientar que a sessão motora que se realizava sempre às 

segundas-feiras nesta semana não aconteceu, pois no horário destinado a esta atividade 

realizámos uma atividade de culinária para o piquenique que se iria realizar da parte da tarde. 

Depois de terminado o período de acolhimento, explicámos ao grupo o que se 

pretendia da atividade e porque estava a ser realizada naquele tempo, em vez da ginástica.  

Começámos pela confeção do bolo. Todas as crianças participaram no mesmo, quer 

fosse adicionando farinha, ovos, açúcar, batendo a massa, etc. Depois da massa colocada no 

forno, e enquanto esperávamos que o bolo cozesse, pedimos às crianças para se sentarem em 

grande grupo, pois iríamos fazer as pipocas.  

Colocámos um pequeno fogão e o resto dos utensílios necessários no centro da roda e 

inquirimos as crianças para verificarmos se sabiam de que alimento eram feitas as pipocas, se 

sabiam porque é que o milho estalava e se sabiam como se faziam as pipocas. Findo o diálogo 

passámos a confeção das pipocas. As crianças adoraram ouvir o milho a estalar na panela e 

mostraram-se muito entusiasmadas com a atividade. 
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Com esta atividade os meninos atingiram vários objetivos gerais e específicos, 

destacados na planificação das atividades orientadas. Estes objetivos foram alcançados 

totalmente pela maioria dos alunos e parcialmente por alguns. É de salientar, ainda que foi 

possível abarcar várias áreas de conteúdo nesta atividade, como sendo a Formação Pessoal e 

Social, a Expressão e Comunicação, inclusivamente o domínio da Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita e o domínio da Matemática e, por último, o Conhecimento do Mundo, 

tal como se demonstra na planificação. 

Por volta das 11h10, depois de concluída a tarefa referida anteriormente, passámos 

para a avaliação do mapa de tarefas e à atribuição de novas tarefas (atividade de rotina). A 

manhã terminou com a higiene e o almoço, ambos os momentos desenvolvidos com o nosso 

apoio. 

No período da tarde estava previsto que fizéssemos um piquenique, em conjunto com 

as outras salas, onde as crianças comeriam os alimentos confecionados durante a manhã. 

Porém, por questões climatéricas, este não se pôde realizar no Jardim da Carreira, mas 

realizou-se no Infantário de Vila Real. Enquanto não chegava a hora do lanche, dirigimo-nos 

para o ginásio. Aí nós (estagiárias) fizemos um pequeno teatro de fantoches sobre “Os três 

porquinhos e a alimentação”, pois o projeto educativo da instituição era “A alimentação”. 

Todas as crianças gostaram muito e pensamos que não ficaram tristes por não poderem ter ido 

para o exterior. 

Depois de termos terminado o teatro, as crianças dirigiram-se para o refeitório para um 

lanche diferente, pois nesse dia comeram os alimentos preparados durante a manhã. 

 

8 de maio de 2012 

No atinente a este dia, e no que diz respeito às atividades de rotina, estas foram 

desenvolvidas como habitualmente. Por volta das 09h50 começámos a atividade orientada 

(As profissões). Iniciámos a atividade juntando as crianças em grande grupo e falando sobre o 

tema. Para que as crianças interiorizassem melhor as profissões, mostrámos um documento 

multimédia onde apresentávamos uma imagem de uma profissão e os vários instrumentos de 

trabalho utilizados na mesma. Depois disto perguntámos a cada criança que profissão gostaria 

de ter quando fosse maior e o porquê. No final distribuímos desenhos de profissões pelas 

crianças para que estas o pintassem e posteriormente fossem colocados nos placards da sala. 
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Por volta das 11h00, as crianças dirigiram-se para as áreas livres a fim de brincarem 

um pouco e depois seguiram-se as atividades de rotina (arrumar os materiais, higiene e 

almoço). Os desenhos que ficaram inacabados foram terminados no dia seguinte. 

Como refere o Ministério da Educação (1997: 31) “o desenvolvimento humano 

constitui um processo dinâmico de relação com o meio” e era fulcral a convivência com a 

saída. Assim, pedimos antecipadamente aos Bombeiros da Cruz Verde que nos recebessem e 

dessem a conhecer um pouco mais da sua profissão às crianças. Depois do pedido ter sido 

deferido, agendámos a visita para este dia, a fim de complementar a manhã. 

Posto isto, por volta as 14h30 juntámos as crianças em grande grupo e explicámos-

lhes que iríamos fazer uma visita ao quartel dos Bombeiros da Cruz Verde. Explicámos que 

existiam regras que tinham de ser cumpridas, tanto no caminho até ao quartel como lá dentro, 

e que para que a visita corresse bem era necessário que todos cumprissem essas regras. 

Posteriormente, dirigimo-nos ao quartel dos Bombeiros.  

No quartel as crianças tiveram a possibilidade de se vestir como se fossem realmente 

bombeiras, puderam andar nos carros e interagir verdadeiramente com a profissão. As 

crianças adoraram a visita e todas as atividades que se desenvolveram dentro do quartel 

contribuíram ainda mais para a sua satisfação. 

Foi possível, com esta saída, abranger várias áreas de conteúdo como Expressão e 

Comunicação, inclusivamente o domínio da Linguagem Oral e Abordagem à escrita, 

Formação Pessoal e Social e Conhecimento do Mundo. 

 Por volta das 15h50 foi tempo de voltar para a sala, a fim de realizarem a higiene e 

irem lanchar. 

 

9 de maio de 2012 

No dia 9 de maio as atividades de rotina decorreram normalmente. Por volta das 9h45 

as crianças que não tinham acabado de pintar os desenhos no dia anterior ficaram a fazê-lo, 

enquanto as outras se dirigiram para o recreio. Como nos últimos dias o tempo não tinha 

permitido que as crianças brincassem ao ar livre, e neste dia apareceu um sol radiante, 

optámos por levar para o recreio as roupas de disfarce e deixámos o grupo brincar a manhã 

toda, uma vez que achámos que esta parte também é importante e desenvolve bastante o 

Domínio da expressão Motora, além do Domínio da Linguagem Oral e a Formação Pessoal e 

Social, assim como o Conhecimento do Mundo. Nós também brincámos com elas e 
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participámos nas brincadeiras das crianças no recreio, valorizando o jogo pela sua 

potencialidade educativa. 

Por volta das 11h40 ocorreram as habituais atividades de rotina até ao final da manhã. 

Por volta as 14h30, iniciou-se o período da tarde com a atividade de rotina “Hora do conto”. 

Neste dia não fomos ao saco buscar uma história, pois iríamos ler “As duas rãs numa taça de 

natas” que seria o ponto de partida para a atividade seguinte. Depois de percebermos se as 

crianças tinham compreendido bem a história passámos à explicação da atividade. De 

seguida, pedimos ao grupo que se dividisse pelas mesas e distribuímos uma garrafa de água 

vazia a cada criança; Colocámos um pouco de natas e de sal em cada garrafa e demos a cada 

uma 2 pedrinhas previamente lavadas e desinfetadas. Depois de terem colocado as pedrinhas 

dentro das garrafas pedimos-lhes que começassem a agitar como se fossem as rãs a querer 

chegar à superfície das natas. Depois de agitarem um pouco começámos a verificar cada 

garrafa, a fim de ver se natas já se tinham transformado em manteiga, tal como aconteceu na 

história. 

Conforme íamos vendo que as natas já estavam em manteiga íamos cortando as 

garrafas e tirando a manteiga para um pratinho. Quando já toda a manteiga estava junta 

barrámos tostinhas com a mesma e demos a provar às crianças, que adoraram! Terminada a 

atividade as crianças iriam fazer o seu registo através de desenho. 

A experiência de fazer manteiga foi, a nosso ver, a que as crianças gostaram mais. 

Todas reagiram muito bem e ficavam contentíssimas quando, finalmente, na sua garrafa já 

não se encontravam natas mas sim manteiga. Todas provaram a manteiga que fizeram e 

disseram que estava deliciosa. 

Foi possível, com esta atividade, abranger várias áreas de conteúdo como Expressão e 

Comunicação inclusivamente o domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita e a 

Expressão Plástica, Formação Pessoal e Social e Conhecimento do Mundo. 

 

 

É de salientar que a palestra sobra a alimentação, por questões de agenda da 

Nutricionista convidada, foi realizada já depois das horas de estágio terem terminado. No 

entanto, e como faz parte da planificação, iremos abordá-la aqui.  

O Projeto Educativo da instituição, como já foi referido anteriormente, era “A 

alimentação”. Depois de termos verificado que muitas crianças tomavam pequenos-almoços 

muito pouco recomendáveis, algumas nem sequer tomavam o pequeno-almoço em casa, entre 
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outros erros, achámos que seria pertinente convidar uma nutricionista para falar um pouco 

com as crianças e tentar mudar alguns hábitos.  

Assim, no dia marcado, juntámos as crianças em grande grupo e explicámos o que é 

uma nutricionista e o que vai fazer à nossa sala. Pedimos-lhes para montarem o puzzle da 

roda dos alimentos e para o colocarem ao centro. Pouco depois a Dr.ª Rafaela chegou e, 

depois de apresentada, iniciou o diálogo com o grupo. Depois de explicar a roda dos 

alimentos, apresentou um documento multimédia onde pedia às crianças para selecionarem 

alimentos saudáveis e não saudáveis. De seguida falou sobre a importância de um pequeno-

almoço equilibrado e questionou as crianças sobre o que comiam nessa refeição tão 

importante. 

Posteriormente mediu e pesou cada criança e elaborou um quadro com esses dados e 

calculou o IMC, a fim de verificar quais estavam acima do peso, no peso normal ou abaixo do 

peso. 

As crianças reagiram muito bem à visita da nutricionista e estiveram muito atentas a 

tudo o que esta dizia, colocando-lhes as suas dúvidas.  

Mais do que qualquer lição de um professor, esta palestra foi um momento 

extremamente rico de aprendizagens para os meninos que atingiram imensos objetivos gerais 

e específicos, destacados na planificação das atividades orientadas. Sabendo que era uma 

atividade que se reconhece na área de conteúdo do Conhecimento do Mundo, situava-se ainda 

na área de Expressão e Comunicação no domínio da Linguagem Oral e na área de Formação 

Pessoal e Social. 
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3. A Prática de ensino supervisionada no 1º CEB 

 

3.1.Organização e gestão do tempo e das atividades 

O tempo revela-se “(…) o recurso mais importante que o professor tem de controlar: 

não só quanto tempo deve ser gasto numa matéria específica, mas como gerir e focalizar o 

tempo dos alunos nos assuntos escolares em geral” (Arends, 1995:79).  

Note-se que a sala de aula é um espaço para a inovação educativa e para o 

desenvolvimento pessoal dos alunos. Nas salas de aula do 1º CEB há uma regra de 

monodocência, em que um único professor é responsável por lecionar várias áreas 

disciplinares e não disciplinares. Deste modo, “as decisões de planificação sobre o que deve 

ser ensinado, o tempo que se deve dedicar a cada tópico e o treino que se deve proporcionar 

revestem-se de um significado e de uma complexidade suplementares” (Arends, 1995:44). 

Posto isto, ao nível do 1º CEB, as áreas curriculares disciplinares (Português, Estudo 

do Meio, Matemática e Expressões), bem como as áreas curriculares não disciplinares (Estudo 

Acompanhado, Formação Cívica e Área de Projeto)24 e as atividades de Enriquecimento 

Curricular (Inglês), serão desenvolvidas de acordo com um tempo/horário próprio, como pode 

ser observado na Tabela 5. 

Desta forma, todas as áreas eram iniciadas havendo uma relação, um fio condutor 

entre a área trabalhada e a área seguinte. Assim, os alunos sentiam que não havia separação 

entre as diferentes áreas.  

                                                        
24 Com o Decreto-Lei nº 91/2013 de 10 de julho, a Área de Projeto desaparece, mantendo-se a Educação para a 

Cidadania. 

 2ª Feira 

 

3ª Feira 4ª Feira 5º Feira 6ª Feira 

8:30 – 9:30 Inglês Português Português Matemática Português 

9:30 – 10:30  

Natação 10:30 – 11:00 Intervalo 

11:00 – 11:15 Matemática Matemática Português Matemática 

11:15 – 12:00  

Matemática 12:00 – 13:00 Estudo do Estudo do Estudo do Estudo do 
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As áreas de Educação para a cidadania, Área de Projeto, Estudo Acompanhado, serão desenvolvidas em articulação com as didáticas de 

Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio. 

Tabela 5 - Horário da turma 

 

Atividades de rotina 

No Instituto Nuclisol Jean Piaget de Vila Real, as atividades de rotina eram 

distribuídas do seguinte modo: 

 

Diária 

 Distribuição dos dossiers e das caixas de material; 

 Escrita do sumário; 

 Lanche da manhã; 

 Almoço; 

 Higiene; 

 Recolha dos dossiers e das caixas de material; 

 Limpeza as mesas; 

 Lanche. 

 

Semanal 

 Conto das novidades; 

Meio Meio Meio Meio 

13:00 – 13:15  

Almoço 13:15 – 14:00  

Almoço 14:00 – 14:15 

14:15 – 14:30  

Apoio ao 

Estudo 

Apoio ao 

Estudo 

 

Inglês 

 

Expressões 14:30 – 15:15 Português 

15:15 – 15:30 Música TIC Oficinas 

15:30 – 16:15 Estudo do Meio 

16:15 – 16:30 Lanche Ginástica Lanche Lanche 

16:30 – 16:45 Lanche 

16:45 – 17:00    

17:00 – 17:15  

17:15 – 17:30 Lanche 

17:30 - 17:45 



112 

 

 Atividades de projeto. 

3.2. Exemplo de um dia no 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

08h30 – Entrada na sala 

+/- 08h35 – Escrita do sumário 

 

+/- 08h45 – Português 

  Exploração do texto “Gestos simples para poupar nas compras”. 

  Discussão em grande grupo sobre a leitura do texto e sobre as características lá 

encontradas. 

  Exposição dos conceitos através de um documento multimédia (Aviso). 

  Resolução de uma ficha de trabalho do manual. 

  Correção da ficha de trabalho. 

  Elaboração de um aviso para os pais, com as principais regras para poupar nas 

compras. 

 

+/- 10h00 – Matemática 

Diálogo com os alunos, a fim de perceber os seus conhecimentos prévios sobre o 

tema. 

  Exposição dos conceitos através de um documento multimédia (algoritmo da 

multiplicação) e resolução de alguns exercícios lá presentes. 

  Exposição dos conceitos através de cartazes para auxiliar o documento multimédia e 

utilização de material multibase em grandes dimensões para facilitar a compreensão do 

algoritmo. 

+/- 10h30 – Saída para o recreio 

 

+/- 11h00 – Entrada na sala 

+/- 11h00 - Matemática 

 Continuação da exposição dos conceitos. 

Resolução de exercícios passados no quadro, aplicando as regras do algoritmo. 

 

+/- 12h00 - Estudo do Meio 



113 

 

Diálogo com os alunos, a fim de perceber os seus conhecimentos prévios sobre o 

tema. 

Exposição dos conceitos (o comércio e circuitos comerciais) através de um documento 

multimédia. 

Resolução de uma ficha de trabalho, e posterior correção. 

 

+/- 12h45 – Sistematização das principais ideias abordadas.  

13h00 – Saída 
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3.3.Planificação25 

 A seguir será apresentado um exemplo de planificação semanal realizada, que foi a base do desenvolvimento da atividade educativa no 

contexto do 1º CEB, seguida da respetiva reflexão. Todas as outras planificações referentes à nossa prática encontram-se em anexo.26 

                                                        
25 A presente planificação, relativa ao 1º CEB, foi elaborada sob supervisão da Docente que orientava o estágio II. 
26 Planificações 1º CEB- Anexo IV; é de referir que cada planificação é acompanhada dos respetivos recursos, previsão diária, e reflexão. 
27 Com o Decreto-Lei nº 139/2012, a designação de “Formação Cívica” foi alterada para “Educação para a Cidadania”. 

Áreas Conteúdos Objetivos Atividades/Estratégias Recursos Avaliação 

 

 

 

 

Formação 

Cívica 27 

 Regras de 

convivência social; 

 Responsabilização; 

 Cooperação; 

 Permanecer em silêncio 

enquanto os colegas e 

adultos falam; 

 Aguardar pela sua vez de 

intervir e participar; 

 Partilhar autonomamente 

ideias e opiniões 

fundamentadas; 

 Ajudar os colegas sempre 

que necessário; 

 

Todas as atividades a 

realizar nas áreas de 

Matemática, Português, 

Estudo do Meio e Área de 

Projeto. 

  Avaliação 

formativa: 

Do processo: 

- Observação não 

instrumentada; 

-Observação 

instrumentada 

através de lista de 

verificação do 

comportamento e 

atitudes. 



115 

 

 

 

 

 

Português 

 

 

 

 

 

 

Compreensão do 

oral: 

 Vocabulário 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão oral: 

 Articulação, 

acento, entoação, 

pausa; 

 Relato de 

acontecimentos; 

 Frase complexa. 

 

 

 

 

 Prestar atenção ao que 

ouve de modo a tornar 

possível: 

-Descobrir pelo contexto o 

significado de palavras 

desconhecidas; 

- Responder a questões 

acerca do que ouviu; 

- Recontar o que ouviu; 

 

 Usar a palavra de uma 

forma clara e audível no 

âmbito das tarefas a 

realizar; 

 Exprimir por iniciativa 

próprias as suas ideias 

(diálogo em pequeno e 

grande grupo); 

 

 

 Exploração do texto 

“Gestos simples para poupar 

nas compras”; 

 Discussão em grande 

grupo sobre a leitura do texto 

e sobre as características lá 

encontradas; 

 Exposição dos conceitos 

através de um documento 

multimédia (Aviso); 

 Resolução de uma ficha 

de trabalho do manual sobre 

o texto; 

 Elaboração de um aviso 

para os pais com algumas 

dicas presentes no texto 

anteriormente referido; 

 Correa de trabalho; 

Espaciais: 

 Sala de aula 

 

Humanos: 

 Professora 

 Crianças 

 Estagiárias 

 Ajudante da 

Ação 

educativa 

Materiais: 

 Computador 

 Projetor 

multimédia 

 Documento 

multimédia 

 Jogo das 

revisões 

 Ficha de 

trabalho do 

 Avaliação 

diagnóstica: 

- Diálogo com os 

alunos no sentido 

de auscultar ideias 

acerca do tema a 

tratar. 

 

 Avaliação 

formativa: 

Do processo: 

- Observação não 

instrumentada 

(diálogo com os 

alunos/ jogo das 

revisões). 

 

 

Dos resultados: 

- Ficha de trabalho 

do manual; 
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Leitura: 

 Instruções; 

 Indicações; 

 Configuração 

gráfica; 

 Produção de 

sentido; 

 Informação 

relevante e acessória; 

 Leitura orientada; 

 O Aviso. 

 

Escrita: 

 Escrita dos 

registos 

Conhecimento 

Explícito da Língua:  

 Produzir corretamente 

frases complexas; 

 

 Encontrar num 

enunciado a informação 

necessária à concretização 

de uma tarefa a realizar; 

 Antecipar o assunto de 

um texto; 

 Detetar corretamente a 

informação relevante; 

 Distinguir corretamente 

o texto informativo dos 

restantes tipos de texto; 

 Efetuar com correção 

ortográfica todos os 

registos; 

 

 

 

 Leitura e interpretação do 

texto “Natal nas asas do 

Arco-íris”; 

 Realização de uma ficha 

de trabalho (referente ao 

texto) sobre os conteúdos que 

irão sair na ficha de 

avaliação; 

 Realização de um jogo de 

revisões sobre os conteúdos 

que irão sair para a ficha de 

avaliação;  

 Diálogo com os alunos a 

fim de sistematizar a matéria. 

 

 

 

manual 

 Texto “Natal 

nas asas do 

Arco-íris” 

 Ficha de 

trabalho 

sobre o texto 

 

- Ficha de trabalho 

sobre o texto 

“Natal nas asas do 

Arco-íris” 
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Revisões sobre: 

 Sinais de pontuação; 

 Divisão silábica; 

 Translineação; 

 Família de Palavras; 

 Campo Lexical; 

 Palavras simples; 

 Palavras complexas; 

 Sinónimos; 

 Antónimos; 

 Palavras variáveis; 

 Palavras invariáveis; 

 

 

 Indicar corretamente os 

sinais de pontuação; 

 Identificar com 

correção as regras da 

utilização dos sinais de 

pontuação; 

 Efetuar corretamente a 

divisão silábica das 

palavras; 

 Empregar corretamente 

as regras da translineação; 

 Distinguir corretamente 

família de palavras de 

campo lexical; 

 Distinguir corretamente 

palavras simples de 

complexas; 

 Identificar com 

correção o processo de 
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formação de palavras; 

 Distinguir sinónimo de 

antónimo; 

 Distinguir palavras 

variáveis de invariáveis; 

 Identificar as regras de 

formação das palavras 

variáveis. 

 

 

 

Matemática 

Números e 

operações: 

 Operações com 

números naturais 

- Multiplicação 

      Estratégias de 

cálculo mental 

Multiplicação por 10, 

100 e 1000. 

  Algoritmo da 

multiplicação 

 

 

 

 Utilizar estratégias de 

cálculo mental e escrito 

para a multiplicação 

usando as suas 

propriedades; 

 Identificar a 

multiplicação como uma 

abreviação da soma; 
 Identificar com 

correção as regras da 

 Diálogo com os alunos a 

fim de perceber os seus 

conhecimentos prévios sobre 

o tema; 

 Exposição dos conceitos 

através de um documento 

multimédia (Multiplicação 

por 10, 100 e 1000) e 

resolução de alguns 

exercícios lá presentes; 

 Realização do jogo “O 

raciocínio mais rápido”. 

Espaciais: 

 Sala de aula 

 

Humanos: 

 Professora 

 Crianças 

 Estagiárias 

 Ajudante da 

Ação 

educativa 

 

Materiais: 

 Avaliação 

diagnóstica: 

- Diálogo com os 

alunos no sentido 

de auscultar ideias 

acerca do tema a 

tratar. 

 

 Avaliação 

formativa: 

Do processo: 

- Observação não 
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Capacidades 

transversais: 

 Resolução de 

problemas: 

- Conceção, aplicação 

e justificação 

de estratégias; 

 

 

 

 

 

 

 Raciocínio 

Matemático 

- Justificação 

 

multiplicação por 10, 100 

e 1000; 
 Realizar o algoritmo 

para a operação de 

multiplicação; 

 

 Aplicar as estratégias 

de resolução de problemas 

da multiplicação; 

 Explicar processos para 

a realização das 

estratégias de 

multiplicação; 

 Verificar a adequação 

dos resultados obtidos e 

dos processos utilizados; 

 

 Justificar os 

resultados matemáticos 

obtidos com o algoritmo 

 Exposição dos conceitos 

através de um documento 

multimédia (algoritmo da 

multiplicação) e resolução de 

alguns exercícios lá 

presentes; 

 Exposição dos conceitos 

através de cartazes para 

auxiliar o documento 

multimédia; 

 Utilização de material 

multibase em grandes 

dimensões para facilitar a 

compreensão do algoritmo; 

 Resolução de exercícios 

passados no quadro, 

aplicando as regras do 

algoritmo; 

 Correção dos exercícios; 

 Discussão dos resultados, 

 Computador 

 Projetor 

multimédia 

 Documento 

multimédia 

 Manual 

 Ficha de 

trabalho do 

manual 

 Material 

multibase 

 Cartaz  

instrumentada 

(diálogo com os 

alunos/ resolução 

de exercícios). 

-Observação 

instrumentada 

através de lista de 

verificação da 

expressão oral. 

 

Dos resultados: 

- Ficha de trabalho 

do manual; 

 



120 

 

 

 Comunicação 

Matemática: 

- Expressão 

- Discussão 

da multiplicação. 

 

 Interpretar informação 

e ideias matemáticas 

representadas de diversas 

formas (o algoritmo); 

 Representar informação 

e ideias matemáticas 

através de algoritmos; 

 Expressar ideias e 

processos matemáticos, 

oralmente e por escrito, 

utilizando linguagem e 

vocabulário próprios; 

processos e ideias 

matemáticos utilizados na 

resolução do algoritmo da 

multiplicação; 

 Resolução de uma ficha 

de trabalho do manual; 

 Correção da ficha de 

trabalho; 

 

 

 

 

Estudo do 

Meio 

À descoberta das 

inter-relações entre 

espaços 

 O Comércio local 

- O comércio 

-Circuito comercial 

-Direitos e deveres 

 

 

 

 Identificar corretamente 

diferentes locais de 

comércio; 

 Distinguir comércio 

 Diálogo com os alunos a 

fim de perceber os seus 

conhecimentos prévios sobre 

o tema; 

 Exposição dos conceitos 

(o comércio e circuitos 

comerciais) através de um 

Espaciais: 

 Sala de aula 

 

Humanos: 

 Professora 

 Crianças 

 Estagiárias 

 Avaliação 

diagnóstica: 

- Diálogo com os 

alunos no sentido 

de auscultar ideias 

acerca do tema a 

tratar. 
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do consumidor 

 

tradicional de grande 

comércio; 

 Nomear com correção as 

diferenças entre 

produtores, 

transportadores, 

comerciantes e 

consumidores; 

 Enumerar corretamente 

alguns direitos do 

consumidor; 

 Enumerar corretamente 

alguns deveres do 

consumidor. 

 

documento multimédia; 

 Resolução de uma ficha 

de trabalho do manual; 

 Correção da ficha de 

trabalho; 

 Exposição dos conceitos 

(Direitos e deveres do 

consumidor) através de um 

documento multimédia; 

 Apresentação e 

exploração de alguns 

alimentos, a fim de visualizar 

os prazos de validade, a 

composição e o modo de 

conservação; 

 Resolução de uma ficha 

de trabalho do manual; 

 Correção da ficha de 

trabalho; 

 Entrega e exploração de 

 Ajudante da 

Ação 

educativa 

Materiais: 

 Computador 

 Projetor 

multimédia 

 Documento 

multimédia 

 Manual 

 Ficha 

informativa 

 Ficha de 

trabalho do 

manual 

 Embalagens 

de vários 

alimentos 

 

 

 Avaliação 

formativa: 

Do processo: 

- Observação não 

instrumentada 

(diálogo com os 

alunos). 

 

Dos resultados: 

- Ficha de trabalho 

do manual; 
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uma ficha informativa os 

instrumentos antigos (para 

colocação no portefólio do 

aluno); 

 

 

 

Área de 

projeto 

Conteúdos comuns a 

todos os temas: 

 Participar no 

trabalho de grupo; 

 Regras de 

comunicação oral; 

 Regras de seleção de 

informação; 

 Gosto pela leitura e 

pela escrita; 

 Regras para análise 

da informação; 

 

 

 

 

 

 

 Respeitar as regras de 

trabalho de grupo; 

 Cooperar com o 

professor;  

 Dar a sua opinião sobre 

os assuntos em 

discussão; 

 Escrever com correção 

gramatical;  

 Selecionar a informação 

mais relevante sobre o 

seu tema;  

 Participar na avaliação 

do projeto; 

 

 

 Apresentação de um 

documento multimédia com 

a história “ A gotinha de 

água toma banho”; 

 Realização da experiência 

de filtração da água, 

presente no texto “A 

gotinha de água toma 

banho” 

 Continuação dos trabalhos 

de pesquisa, recolha e 

tratamento de informação 

por parte de cada grupo de 

trabalho; 

Espaciais: 

 Sala de aula 

 

Humanos: 

 Professora 

 Crianças 

 Estagiárias 

 Ajudante da 

Ação 

educativa 

Materiais: 

 Documento 

multimédia 

 Projetor 

multimédia 

 Computadore

 Avaliação 

formativa: 

Do processo: 

- Observação não 

instrumentada 

(diálogo com os 

alunos) 

- Observação 

instrumentada 

através de lista de 

verificação da 

participação no 

trabalho de grupo 

 

Dos resultados: 

- Pesquisas; 

-Guiões de leitura; 
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Água, gota de vida. 

 

Grupo I 

 A água no planeta 

Terra: 

- Aparecimento da 

água 

- Distribuição da 

água no planeta 

Terra 

      -  Composição da 

água; 

 

Grupo II 

 Utilizar técnicas 

específicas para registar, 

organizar e transmitir 

informação. 

 Apreciar criticamente o 

seu desempenho e o seu 

trabalho; 

 

 

 Identificar corretamente 

onde apareceu a água; 

 Identificar, com correção 

quando surgiu a água; 

  Identificar corretamente 

como a água se encontra 

distribuída no planeta 

Terra; 

 

 

 

 Pesquisa de material em 

livros, na internet, em 

enciclopédias, etc; 

 Registo de toda a 

informação pertinente 

encontrada; 

 Preenchimento dos guiões 

de leitura por parte de cada 

grupo ; 

 Diálogo com os alunos para 

perceber o ponto de 

situação de cada grupo. 

 

s Magalhães 

 Livros 

 Enciclopédia

s 

 Guiões de 

leitura 

 Copos  

 Terra 

 Filtros 
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 Preservação da 

água: 

- Medidas para a 

preservação da água 

- Tratamento de 

águas 

 

Grupo III 

 Importância da 

água: 

- Consequências 

do desperdício de 

água 

 

Grupo IV 

  Estados e ciclo da 

água: 

- Estados da água 

- Ciclo da água 

 

  Enumerar corretamente 

quais as medidas a ter 

para a preservação da 

água; 

 Reconhecer a 

importância do 

tratamento de águas; 

 

 Identificar qual a 

importância da água para 

os seres vivos; 

 Enumerar consequências 

do desperdício da água 

para os seres vivos; 

 

  Identificar corretamente 

quais os estados físicos 

da água; 

 Identificar com correção 

os processos que alteram 
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os estados da água. 

 Descrever corretamente 

os processos que 

constituem do ciclo da 

água; 
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3.3.1. Reflexão relativa às aulas lecionadas 

 

A nossa quarta responsabilização decorreu nos dias 03, 04 e 05 de dezembro de 2012. 

No que diz respeito ao primeiro dia, as crianças chegaram um pouco mais tarde do que era 

previsto à sala (11h30), pois atrasaram-se na natação. Assim, depois da escrita do sumário, 

não houve oportunidade para contarem as novidades do fim-de-semana. 

A aula começou às 11h35 da manhã e uma das rotinas diárias consistia no registo do 

sumário no quadro, pela nossa parte, e nos cadernos por parte dos alunos. De seguida 

passámos a abordar os conteúdos de Matemática (Multiplicação por 10, 100 e 1000; e 

estratégias da multiplicação). Um fator importante que se deve ter em conta antes de 

introduzir qualquer conteúdo, é o que os alunos já sabem, para daí se poder gerir as atividades 

e adotar estratégias. Deste modo, antes de introduzir o conteúdo, tentámos verificar o que os 

alunos já sabiam sobre o tema e se ainda se recordavam das regras da multiplicação por 10, 

100 e 1000. De seguida, passámos à exposição dos conceitos através de um documento 

multimédia, e pedimos aos alunos para resolverem alguns exercícios lá presentes. 

Posteriormente e com a finalidade de verificar se as regras da multiplicação e as 

estratégias estavam bem apreendidas, apresentámos o jogo “O raciocínio mais rápido”. No 

sentido de evitar que alguns alunos não cumprissem as regras estabelecidas, pedimos à turma 

para que escrevesse os resultados das multiplicações a caneta, para assim não terem hipóteses 

de o alterar. Os resultados do jogo foram bastante satisfatórios, quase todos os alunos 

conseguiram resolver as contas sem grandes prolemas. Os alunos gostaram muito do jogo e 

pediram-nos que repetíssemos o jogo, so que nós acedemos. Às 13h45 os alunos saíram da 

sala para irem almoçar. 

O período da tarde teve início às 14h30 e este tempo era destinado à área de projeto. 

Os grupos estiveram a acabar de preencher os seus guiões de leitura e continuaram com as 

suas pesquisas. Posto isto, posso afirmar que este dia correu bem, conseguimos cumprir com 

o que tínhamos previsto e as crianças mostraram-se muito motivadas no desenvolvimento das 

atividades. 

O segundo dia de responsabilização começou, por volta das 8h30, com a habitual 

escrita do sumário. Depois de todos os alunos terem copiado o sumário para os seus cadernos, 

passámos a abordar os conteúdos de Estudo do Meio: O comércio e circuitos comerciais. 

Como habitualmente, iniciámos a abordagem ao novo tema com um diálogo, a fim de 
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verificarmos os conhecimentos prévios dos alunos. De seguida, procedemos à exposição dos 

conteúdos através de um documento multimédia. Depois de interagirmos com os alunos e 

verificarmos que tinham interiorizado bem a matéria, pedimos-lhes que resolvessem uma 

ficha de trabalho, que foi corrigida posteriormente. 

Posteriormente abordamos os conteúdos de Português (O aviso). Para promover a 

interdisciplinaridade e os alunos não sentirem uma “quebra” na mudança de uma matéria para 

outra, lemos um texto (Gestos simples para poupar nas compras) que estava relacionado com 

a matéria abordada anteriormente.  

Depois da leitura no texto iniciámos um diálogo sobre o texto e as características lá 

encontradas. De seguida, apresentamos um documento multimédia sobre as características do 

aviso e seguidamente os alunos resolveram uma ficha de trabalho referente ao mesmo. Depois 

de acabada esta atividade os alunos dirigiram-se para o intervalo. 

Por volta das 11h, a turma regressou à sala e continuámos a trabalhar conteúdos de 

Português. Resolvemos a ficha de trabalho e pedimos à turma que elaborasse um aviso para 

os pais, onde constassem algumas das dicas apresentadas no texto lido anteriormente. 

A última parte da aula foi destinada à Matemática. Depois de realizado um pequeno 

diálogo para verificar os conhecimentos das crianças sobre o tema, passámos a abordar o 

conteúdo (Algoritmo da multiplicação). Usámos um documento multimédia como suporte da 

explicação e resolvemos alguns exercícios que lá se encontravam presentes. Tínhamos 

também como suporte o material multibase, mas este não foi necessário, pois os alunos 

compreenderam perfeitamente o algoritmo e até conseguiram resolver prontamente alguns 

exercícios mais complicados. Por fim, escrevemos alguns exercícios no quadro para os alunos 

resolverem e, ao responderam à questão, era-lhes pedido que explicassem o raciocínio 

seguido.  

Por fim, fizemos uma breve sistematização das principais ideias abordadas. Por volta 

das 13h os alunos saíram para o almoço. Podemos afirmar que o dia correu bem e 

conseguimos manter os alunos interessados e motivados para os conteúdos.  

No que concerne ao terceiro dia, este iniciou-se pela escrita do sumário e de seguida 

com os conteúdos de Estudo do Meio (Direitos e Deveres do consumidor). Depois do habitual 

diálogo com a turma para perceber os seus conhecimentos prévios sobre o tema, passámos à 

exposição dos conceitos através de um documento multimédia. De seguida, os alunos 

resolveram uma ficha de trabalho sobre o tema e, depois de esta estar corrigida, entregámos 

uma ficha informativa sobre “O comércio”, ou seja, nesta ficha estava a informação essencial 
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sobre os conteúdos de Estudo do Meio trabalhados nessa semana. Os alunos conseguiram 

apreender bem todos os conteúdos abordados sem dificuldades. Posteriormente passámos para 

a área de Matemática.  

Nesta área, estivemos basicamente a consolidar conhecimentos. Resolvemos vários 

exercícios com o algoritmo da multiplicação, a fim de este ficar bem compreendido, e 

resolvemos também exercícios recorrendo a estratégias da multiplicação. Ao longo da 

realização dos exercícios era pedido aos alunos que explicassem os resultados, processos e 

ideias matemáticos utilizados na resolução do algoritmo da multiplicação. De seguida, os 

alunos resolveram uma ficha de trabalho, que foi corrigida logo de seguida. Depois disto a 

turma saiu para o intervalo. 

Depois de regressarem do intervalo, passámos para os conteúdos de Português. Nesta 

área estivemos a fazer revisões, como forma de preparar os alunos para a realização das fichas 

de avaliação. Depois da leitura e interpretação do texto “Natal nas asas do arco-íris”, os 

alunos responderam a uma ficha de trabalho, onde constavam perguntas sobre toda a matéria 

que iria ser objeto de avaliação na ficha.  

De seguida, realizámos um jogo de revisões. Este era baseado no jogo “Quem quer ser 

milionário”, ou seja, aparecia uma pergunta com quatro opções de resposta e os alunos tinham 

que selecionar a opção correta. As crianças gostaram muito deste jogo e conseguiram 

responder acertadamente a todas as questões. Percebemos, assim, que todas as crianças 

estavam bem preparadas para a avaliação.  

Quando terminámos o jogo já eram horas de almoçar, pelo que não houve 

oportunidade de sistematizar as ideias abordadas durante a semana, nem de as crianças 

preencherem a avaliação semanal. Contudo, com os diálogos que realizámos com as crianças 

conseguimos perceber os aspetos de que gostaram mais (algoritmo da multiplicação, jogo do 

“raciocínio mais rápido” e jogo de revisões), o que pensam do seu comportamento, (alguns 

alunos afirmaram que falavam muito ou que não estava muito atentos) e percebemos também 

que os alunos não tiveram  dificuldades a apreender os novos conteúdos. 

Para esta semana de responsabilização realizámos uma avaliação diagnóstica através 

do diálogo com os alunos, de forma a verificar o que já sabiam sobre os conteúdos a abordar. 

Realizámos uma avaliação através de observação não instrumentada dos diálogos com as 

crianças e de todas as comunicações que realizavam, assim como dos jogos executados. 

Realizámos ainda uma avaliação instrumentada através de três listas de verificação, a saber: 

Comportamento e Atitudes, Expressão Oral e Participação no Trabalho de Grupo. 
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Pela avaliação que realizámos através das listas de verificação, pudemos concluir que, 

na parte do comportamento e atitudes, há dois alunos que ainda têm alguns aspetos a 

melhorar, pois não conseguem estar quietos nas cadeiras, não aguardam a sua vez de intervir, 

não mostram cooperação com os colegas e não aceitam quando lhes dizemos que têm de 

melhorar o seu comportamento na aula. Definimos, por isso, como prioridade a 

implementação de estratégias que ajudem estes alunos a melhorar o seu comportamento. 

No que diz respeito à expressão oral, os alunos conseguem exprimir as suas ideias com 

clareza, apresentam clareza no discurso e uma sequência lógica de ideias, pelo que podemos 

afirmar que neste aspeto estão muito bem. 

Em relação à participação no trabalho de grupo, há alguns alunos que têm dificuldades 

em cooperar com os colegas de grupo e querem fazer tudo sozinhos, não aceitando as 

opiniões dos colegas. Apercebemo-nos de que algumas crianças impediam alguns colegas de 

participar, mas procurámos melhorar este aspeto.  

Consideramos que os recursos que utilizámos foram acessíveis e que os conceitos 

foram bem apreendidos pela maioria dos alunos. Pensamos que, nesta última semana de 

responsabilização, já conseguíamos ter mais controlo do tempo, quer ao planificar, quer a dar 

as aulas, e já tínhamos bastante controlo da turma, o que contribuía para o bom desenrolar da 

aula. 

Nesta semana, talvez por ser a última responsabilização, sentimos uma maior 

confiança com as crianças e elas connosco. Pensamos que tivemos bastante à vontade a 

lecionar os conteúdos e que estes foram bem aplicados. No geral, pensamos que a semana 

correu muito bem. A turma é muito interessada, o que nos motiva, pois são alunos muito 

curiosos e desafiadores. 
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4. O GoAnimate no Projeto de Área de Projeto 

A utilização do Go!Animate surgiu no âmbito da Área de Projeto, tendo partido de 

uma sugestão feita por nós aos alunos, uma vez que eles já tinham tido a oportunidade de 

assistir a um vídeo realizado neste programa e mostraram-se muito entusiasmados. 

 

4.1. Breve caracterização do Trabalho de Projeto 

Trabalho de projeto “é um método de trabalho que requer a participação de cada 

membro de um grupo, segundo as suas capacidades, com o objetivo de realizar um trabalho 

conjunto, decidido, planificado e organizado de comum acordo.” (Thinês, G., Lempereur, A., 

198428).  

Foi Kilpatrick, na obra “The project method” publicada em 1918, que teorizou o 

trabalho de projeto. Nesta obra, o autor defende o projeto como sendo um método de trabalho 

pedagógico. “O termo "projeto" surge como designação possível de um conceito que procura 

integrar a intencionalidade da ação, o empenhamento pessoal na sua realização e a sua 

inserção num contexto social.” (Abrantes, 2002:26) 

 A metodologia de trabalho de projeto resulta da diversidade de interesses e 

necessidades distintas de alunos que frequentam a escola. “Nela os alunos são os atores 

principais que, em cooperação e sob orientação do professor, procuram as respostas para as 

situações problemáticas que originam projetos” (Ferreira, 2008). Por ser desenvolvido com a 

participação ativa dos alunos, tendo como base a resolução de problemas que resultam das 

necessidades/problemas destes, o trabalho de projeto contribui para a aquisição de 

competências essenciais à sua formação e integração na sociedade.  

O trabalho de projeto é, então, um plano de ação sobre uma determinada situação, um 

determinado problema ou um determinado tema, envolve uma articulação entre intenções e 

ações, entre teoria e prática. Torna-se uma atividade distinta, pelo seu sentido, pela sua 

intencionalidade, pela organização que possui, pelo tempo de realização que o acompanha e 

pelos efeitos que produz (Cortesão, 2002). 

                                                        
28 Fonte: 

http://www.educacao.te.pt/professores/index.jsp?p=167&idDossier=17&idDossierCapitulo=35&idDossierPagin

a=70 , consultado a 5 de outubro de 2012. 

http://www.educacao.te.pt/professores/index.jsp?p=167&idDossier=17&idDossierCapitulo=35&idDossierPagina=70
http://www.educacao.te.pt/professores/index.jsp?p=167&idDossier=17&idDossierCapitulo=35&idDossierPagina=70
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O desenvolvimento do trabalho de projeto é realizado tendo em conta fases distintas. 

Segundo Rangel (2002), distinguem-se três fases: a primeira “Fase de arranque e 

planificação”, a segunda “Fase de desenvolvimento do projeto” e por fim a “Fase de 

conclusão e avaliação” do trabalho. 

Na primeira fase, a prioridade é encontrar o assunto/tema/problema a tratar. Este tema 

parte sempre de uma dúvida, de uma curiosidade, que envolverá todos os alunos na busca de 

uma resposta. É este tema que origina o projeto. Após definido o tema a tratar, segue-se o 

diagnóstico dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o mesmo.  

  

4.2. O Projeto “Água, gota de vida” 

Como o tema surgiu de uma questão ou dúvida dos alunos, parte-se do princípio que 

estes já possuem conhecimentos anteriores sobre o assunto do qual levantam essas mesmas 

dúvidas. Este diagnóstico dos conhecimentos prévios pode ser feito através de desenhos, 

esquemas, através da escrita resultante de algumas questões, através de diálogos, etc. A 

concretização destas ideias prévias é de extrema importância, pois ajudam o professor a 

verificar o nível de conhecimento, sobre aquele determinado assunto, em que o aluno se 

encontra. 

Depois da recolha das ideias prévias dos alunos, o professor, em conjunto com os 

mesmos, irá formular questões mais específicas, de onde surgirão os subtemas que vão de 

encontro aos novos conhecimentos que irão apreender no final do projeto. 

Posto isto é elaborado o plano de ação, ou seja, os alunos, sob orientação do professor, 

decidem o que se vai fazer, quem vai fazer, como e quando o vai fazer. É nesta primeira fase 

do projeto que se definem as atividades a realizar para dar resposta às dúvidas da turma. Estas 

atividades devem partir de sugestões dos alunos e devem ir ao encontro dos objetivos 

formulados.  

No trabalho de projeto realizado na nossa turma, os subtemas partiram do interesse 

dos alunos, mas dentro do tema: “Água, gota de vida”, uma vez que este fazia parte do Projeto 

Educativo da Instituição onde desenvolvemos a nossa prática de ensino supervisionada. Para 

definir os subtemas a trabalhar pelos diferentes grupos, distribuímos um cartão a cada 

elemento da turma, para que estes registassem as perguntas que queriam saber sobre a água, 

respondendo assim à questão “O que queremos saber?”. Deste modo, pretendíamos garantir 
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que as perguntas partiam dos interesses dos alunos e que estes não fossem influenciados pelas 

relações de amizade. 

Posto isto, e a partir das questões dos alunos, agrupámos as perguntas em subtemas, 

formando assim os grupos. Depois de formados, os grupos acrescentaram perguntas ao tópico 

“O que queremos saber?” e responderam aos tópicos “O que sabemos?” e “O que vamos 

fazer?” numa cartolina. No preenchimento da coluna "O que queremos fazer", todos os 

grupos referiram que gostariam de fazer vídeos, assim como documentos multimédia em 

PowerPoint e histórias. Com o preenchimento desta coluna ficaram definidas as atividades a 

realizar para dar resposta às dúvidas dos alunos. 

A primeira fase do projeto termina com a avaliação intermédia do mesmo. A avaliação 

realizada nesta fase, bem como nas outras fases é de carácter formativo, uma vez que a 

concretização do projeto implica que a avaliação seja feita de forma contínua ao longo de 

todo o seu desenvolvimento. Fez-se então um ponto de situação, para que tanto os alunos 

como nós nos inteirássemos do desenvolvimento do projeto, bem como das aprendizagens 

realizadas até àquele momento. 

A segunda fase é a fase de execução propriamente dita do projeto. As crianças partem 

para as atividades que inicialmente foram planificadas. Dá-se início à pesquisa, que pode ser 

bibliográfica, pode ser feita através da observação, da experimentação, de entrevistas, visitas, 

etc.  

Após esta fase de pesquisa, os alunos vão registar, selecionar e organizar a informação 

recolhida, ou seja, faz-se o tratamento da informação e, por sua vez, dá-se a preparação dos 

produtos finais. Estes produtos finais irão conter toda a informação relevante que foi recolhida 

pelos alunos e que dá resposta às questões que inicialmente foram colocadas.  

Ainda durante esta fase, os alunos  

 vão fazendo avaliações intermédias no sentido de verificarem se estão a cumprir 

o plano, o que estão a aprender, se estão a caminhar no sentido de conseguirem os 

objetivos do projeto e quais as dificuldades que estão a ter. (Ferreira, 2008) 

Ao longo do processo de desenvolvimento do trabalho de projeto, dá-se a interação 

entre os conhecimentos anteriores dos alunos e os que vão adquirindo. É ainda nesta fase que 

estes aprofundam os seus conhecimentos, confirmam ou alteram os conhecimentos anteriores 

e apreendem nova informação. 

No nosso trabalho de projeto, e no que concerne à segunda fase, as crianças partiram 

para as atividades que inicialmente foram planificadas. Os alunos deram início à fase da 
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pesquisa da informação de acordo com as questões que estabeleceram inicialmente. Para isso, 

pesquisaram em livros e internet, retiraram informações de textos por nós fornecidos e 

preencheram guiões de leitura. Ao longo desta pesquisa, os alunos iam registando e 

organizando, com a nossa ajuda, as informações recolhidas. 

Ao longo desta fase fizemos também alguns pontos de situação, a fim de perceber 

como se encontrava cada grupo, a que perguntas já tinham dado resposta, o que ainda tinham 

para fazer e se já tinham interiorizado algum conhecimento. 

 

4.3. O Go!Animate no Projeto “Água, gota de vida” 

Uma vez que todas as perguntas que os grupos tinham estabelecido estavam 

respondidas, estes passaram à elaboração dos produtos, ou seja, começaram a elaborar os 

documentos multimédia em PowerPoint e as histórias onde constava toda a informação 

recolhida, tendo como suporte os guiões de leitura (Anexo VI) preenchidos ao longo da fase 

de pesquisa. Estas histórias foram a base para a realização dos vídeos, pois continham todas 

as respostas encontradas para as questões que cada grupo tinha colocado. Quando os alunos 

elaboraram as histórias, já sabiam que era a partir delas que os vídeos iam ser realizados. 

Assim, optaram por fazê-las em diálogo para facilitar a realização dos mesmos e a interação 

entre as personagens.29 

Posteriormente, passámos à fase da execução dos vídeos, para isso escolhemos o 

modelo de criar vídeos a partir do zero, uma vez que é mais apelativo e tem mais 

funcionalidades. Optámos por introduzir as falas dos alunos nos mesmos ao invés das vozes 

pré-definidas, dado que era mais atrativo para eles ouvirem as suas vozes e ficarem mais 

motivados. 

 Visto que as falas das personagens do vídeo têm limitação de 20 segundos e se for 

escrito têm no máximo 180 carateres, utilizámos um programa de edição de áudio, o 

Audacity, para proceder à gravação das vozes dos alunos e, assim, fazermos o upload das 

falas sem limitações de tempo. Optámos por este programa de edição de áudio, pois era 

simples de trabalhar e poderíamos editar a gravação sempre que alguma parte não estivesse 

bem. Deste modo, no momento da gravação áudio, os alunos que estavam mais nervosos 

ficaram mais confiantes pois perceberam que se errassem não havia problema, podiam repetir 

e melhorar a leitura. 

                                                        
29 As histórias encontram-se disponíveis no Anexo V 
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Posto isto, passámos a realização dos vídeos. Trabalhámos com dois grupos de cada 

vez, visto que utilizámos os nossos computadores, bem como as nossas contas dado que os 

alunos não possuem e-mail para se registarem, eram menores de idade e os seus 

computadores Magalhães não tinham capacidade para suportar os vídeos. 

Uma vez que a página do website se encontra em inglês e os alunos ainda não falam 

esta língua fluentemente, optámos por fazer um glossário (Anexo VII) contendo toda a 

informação que achámos pertinente traduzida para português, facilitando deste modo, a 

utilização desta ferramenta. 

Os dois primeiros grupos que trabalharam connosco tiveram a possibilidade de utilizar 

uma das muitas funcionalidades que esta ferramenta disponibiliza: a criação de personagens. 

Só estes grupos tiveram a possibilidade de o fazer, visto que o website só nos permite criar 

uma personagem gratuitamente. 

No decorrer da elaboração dos vídeos foi notório que os alunos interiorizaram bem 

como trabalhar nesta ferramenta e mostraram-se muito empenhados e motivados na sua 

produção. Cada vez que chegávamos à sala, estes ficavam muito felizes, pois sabiam que iam 

trabalhar com o programa Go!Animate.  

A terceira e última fase, é a da “conclusão e avaliação”. Para que se dê o projeto por 

terminado, é necessário, em primeiro lugar, que os alunos, individualmente ou em grupo, 

façam uma síntese das suas aprendizagens, isto é, que verifiquem quais foram as novas 

aprendizagens e as descobertas que realizaram ao longo do trabalho efetuado. 

O trabalho de projeto só se dá por terminado após a sua comunicação aos colegas de 

turma, a outras turmas, à escola, etc. Esta etapa é muito importante, pois é aqui que se dá a 

partilha do saber e das experiências vividas ao longo do projeto. 

Os alunos fizeram questão de mostrar os seus produtos aos colegas da turma. Foi 

muito enriquecedora esta partilha, pois todos tiveram a oportunidade de ver os trabalhos dos 

outros grupos e aprenderam sobre os outros temas trabalhados.  

O projeto termina com a avaliação final de todo o trabalho efetuado. Os alunos 

comparam as aprendizagens finais com as primeiras ideias, analisam o seu contributo para a 

concretização do trabalho de grupo, bem como o contributo dos colegas. A avaliação final 

pode ser feita em diálogo com cada grupo, recorrendo ao preenchimento de questionários, etc. 

Apesar de querermos fazer uma avaliação final mais pormenorizada, por falta de tempo esta 

foi apenas em forma de diálogo. 



135 

 

Sentimos que os alunos “adoraram” esta experiência e se sentiam muito orgulhosos 

quando os colegas estavam a ver os vídeos realizados por eles. Os alunos gostaram tanto de 

utilizar esta ferramenta web 2.0 que queriam ir para casa criar os seus próprios vídeos. 

Depois de todo o trabalho que desenvolvemos com as crianças durante o nosso 

estágio, constatamos que o programa “Go!Animate” tem diversas potencialidades 

pedagógicas, das quais destacamos: 

 Desenvolve o espírito de equipa, uma vez que todas as decisões têm de ser tomadas 

em grupo; 

 Familiariza os alunos com diferentes TIC e com ferramentas até então 

desconhecidas pelos mesmos; 

 É transversal a várias áreas curriculares, Estudo do Meio (tema), Português 

(elaboração de histórias), Inglês (pois todo o programa se encontra nesta língua); 

 É interativa e motivadora, pois, por ser uma ferramenta diferente daquelas a que 

estão habituados, os alunos mostram-se muito empenhados e motivados, 

apreendendo mais facilmente as matérias; 

 Desenvolve a motricidade fina, uma vez que têm que manusear o rato e digitar 

textos; 

 Favorece o empenhamento pessoal na realização das tarefas, já que o aspeto lúdico 

motiva os alunos. 

No desenrolar da elaboração dos vídeos deparámo-nos com algumas limitações desta 

ferramenta, tal como o facto de não termos acesso a todas as funcionalidades, nomeadamente 

a possibilidade de não conseguirmos exportar os vídeos para o youtube. Para ultrapassar esta 

limitação tivemos que fazer uma subscrição de uma conta não gratuita (GoPlus) por um mês, 

uma vez que achámos importante a partilha dos mesmos. Outra dificuldade era não 

conseguirmos criar mais do que uma personagem gratuitamente, o que fez com que dois 

grupos não pudessem usufruir desta funcionalidade; uma outra limitação é o facto do website 

se encontrar em inglês, porém esta foi ultrapassada com a elaboração dos glossários (Anexo 

VII) e os alunos interiorizaram as funcionalidades desta ferramenta e, muitas vezes, 

selecionavam-nas intuitivamente através dos ícones correspondentes. 

Uma outra limitação que não tem a ver com a ferramenta foi a gestão do tempo. A 

organização curricular só prevê 1 hora semanal para a Área de Projeto, o que fez com que este 

demorasse mais semanas do que as desejadas. 
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Visto que os grupos de trabalho eram grandes (5/6 alunos) e todos queriam trabalhar 

no Go!Animate, constatámos que cada aluno acabou por trabalhar pouco, pois todo o trabalho 

tinha que ser repartido pelo grupo. Sentimos que se trabalhassem a pares seria muito mais 

proveitoso, contudo numa turma de 23 alunos tal seria impossível. 

Apesar de todas estas limitações, para nós foi muito gratificante ver a adesão que os 

alunos tiveram à ferramenta, uma vez que a desconheciam totalmente, e como aderiram a todo 

o trabalho de projeto de uma forma entusiástica. 

Apercebemo-nos que os conteúdos trabalhados foram muito melhor interiorizados e 

que os alunos “aprenderam a matéria a brincar”. Posto isto, pela experiência que tivemos, 

aconselhamos o uso do Go!Animate tanto para introduzir novos conteúdos, como para 

realizar produtos, ou mesmo para trabalhar em trabalho de projeto. 

Os vídeos elaborados pelos diferentes grupos têm os seguintes URL's:30 

 

Estados e Ciclo da Água - http://www.youtube.com/watch?v=d0QQiFA0bMk 

 

 

Ilustração 23- Imagem retirada do vídeo “Estados 
e Ciclo da Água” 

 

 

 

Preservação da Água - http://www.youtube.com/watch?v=Hd9l-tuUWpw 

 

 

 

Ilustração 24- Imagem retirada do vídeo “Preservação da 
Água” 

 

                                                        
30 Estão também disponíveis no cd de Anexos- Anexo VIII 

http://www.youtube.com/watch?v=d0QQiFA0bMk
http://www.youtube.com/watch?v=Hd9l-tuUWpw
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A importância da Água - http://www.youtube.com/watch?v=rb4khkqZfM8 

 

 

 

Ilustração 25- Imagem retirada do vídeo “A 
importância da Água” 

 

 

 

Água no Planeta Terra - http://www.youtube.com/watch?v=0eMIVEvgmYw 

 

 

 

 

Ilustração 26- Imagem retirada do vídeo “da Água no 
Planeta Terra”  

http://www.youtube.com/watch?v=rb4khkqZfM8
http://www.youtube.com/watch?v=0eMIVEvgmYw
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Conclusão 

 

Muitos são os desafios que se colocam aos professores na sociedade atual, em 

permanente transformação e mudança. Estas transformações, obrigam os professores a dar 

respostas rápidas e eficientes, adotando novos espaços e ambientes de aprendizagem e a 

manterem-se constantemente atualizados no que concerne às  tecnologias que vão evoluindo e 

surgindo a um ritmo vertiginoso. 

Atualmente são indiscutíveis as vantagens das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, mas se estas não forem integradas nas atividades educativas e diárias das 

crianças podem, em vez de ajudar, representar mais uma barreira. As tecnologias, e também o 

computador, constituem instrumentos poderosos de estímulo e motivação, para alunos e 

professores, desempenhando na Escola um papel preponderante, o de ferramentas auxiliares 

do processo de ensino/aprendizagem.  

A utilização da Internet, em particular das ferramentas Web 2.0, é um bom veículo 

para a promoção de um ensino/aprendizagem de qualidade e quando integradas nas práticas 

letivas dos professores são portadoras de oportunidades capazes de favorecer as 

aprendizagens dos alunos. Para que a integração das ferramentas Web 2.0 em contexto de 

aprendizagem seja eficaz e traga benefícios e vantagens para a prática pedagógica, é 

necessário que o professor (e os alunos) disponibilize tempo suficiente para a utilização e 

exploração das potencialidades das ferramentas e ao mesmo tempo, desenvolva competências 

que permitam ter a confiança necessária para a sua utilização. 

Assim, o facto de ainda haver docentes a não utilizarem, a nível profissional, as 

ferramentas Web 2.0 deve-se, em meu entender, à falta de formação e de competências 

tecnológicas da maioria e a alguma resistência em adotarem métodos e estratégias de ensino 

mais ativos e dinâmicos, voltados para o trabalho cooperativo e colaborativo. Enquanto os 

professores não fizerem uso destas ferramentas a nível académico, não implementarem 

práticas pedagógicas inovadoras com as TIC, nem assumirem o papel de orientadores das 

aprendizagens dos alunos, estes dificilmente as utilizarão também para estes fins, o que 

poderá constituir entraves ao desenvolvimento das competências essenciais do aluno, tão 

indispensáveis no mundo globalizado e tecnológico.  

A Web 2.0 implica colaboração, trabalho em equipa, trabalho em rede, conhecimento 

aberto, interatividade, redes sociais e outras formas de cooperação. Quando falamos de Web 

2.0 e Educação, referimo-nos a uma abordagem metodológica de aprendizagem que favorece 
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a construção de conhecimento com base na participação coletiva do grupo. O uso pedagógico 

de ferramentas Web 2.0 proporciona a implementação de modelos pedagógicos baseados na 

interação, na colaboração, na inovação e na promoção da autonomia do aluno. 

Deste modo, as TIC podem ser adaptadas ao perfil de cada aluno e aos contextos de 

aprendizagem, melhorando o processo de aquisição de conhecimentos. Uma vez que a sua 

utilização permite “passar de um modelo que privilegia a lógica da instrução, da transmissão e 

assimilação da informação para um modelo pedagógico cujo funcionamento se baseia na 

construção colaborativa de saberes, na abertura aos contextos sociais e culturais, à diversidade 

dos alunos, aos seus conhecimentos, experimentações e interesses” (Silva, 2002: 81). 

Assim, e depois de termos realizado este trabalho, podemos afirmar convictamente 

que a aplicação das TIC nas Escolas é uma mais-valia para os alunos. Ao longo do Trabalho 

de Projeto que desenvolvemos com recurso a uma ferramenta da Web 2.0, verificámos que os 

alunos estavam muito motivados e empenhados nos seus trabalhos, que “adoravam” utilizar o 

computador e o Go!Animate e que gostaram muito de todo o processo que desenvolveram até 

que os vídeos ficassem prontos.  

No nosso futuro, enquanto profissionais, iremos certamente usar as TIC, e em especial 

as ferramentas Web 2.0, nas nossas aulas, pois concordamos com Formosinho, Lino e Niza 

(1996: 8), quando referem que “a forma como educamos as nossas crianças e as 

oportunidades que lhes criamos são decisivas para a vida actual da criança e para a vida futura 

do cidadão que vai emergindo, portanto, para a construção da sociedade de amanhã”. Assim 

sendo, é importante que ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem, o professor 

tenha a preocupação de proporcionar as mais variadas aprendizagens aos seus alunos e que os 

envolva o mais possível nessas aprendizagens. 
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Anexos 

 

No CD agregado estão presentes os seguintes anexos: 

 

Pasta Pré-Escolar 

 Anexo I – Planificações das atividades orientadas no Pré-Escolar 

Anexo II – Planificação das atividades de rotina no Pré-Escolar 

Anexo III – Planificação das atividades livres no Pré-Escolar 

 

Pasta 1º Ciclo 

Anexo IV – Planificações do 1º CEB 

Anexo V – Histórias para a elaboração dos vídeos no “Go!Animate” 

Anexo VI – Guiões de Leitura 

Anexo VII – Glossário 

Anexo VIII - Vídeos do “Go!Animate” 


