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RESUMO 

 

O relatório que se apresenta, evidência a expressão plástica como forma de 

criatividade em contexto do Jardim de Infância e 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Este tem como principal objetivo dar a conhecer a importância da área da 

expressão e comunicação, dando especial ênfase ao domínio da expressão plástica visto 

ser esse o tema por nós escolhido.  

A expressão plástica faz com que a criança viva, sinta e exteriorize os seus 

sentimentos e emoções, exprimindo-os sem pudores. 

O papel do educador é fundamental para o desenvolvimento das crianças, assim 

sendo, deve encorajar, motivar, orientar e originar contextos e atividades para que estas 

desenvolvam as suas capacidades a longo prazo. 

Neste sentido começamos por dividir o relatório em III partes. A I parte consta no 

enquadramento teórico abordando a importância da expressão plástica no 

desenvolvimento da criança ao longo do Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico (1º 

CEB). A II parte consiste no enquadramento legal onde falaremos de temas relacionados 

com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar; Metas de aprendizagem; 

Organização Curricular e Programas do 1º Ciclo do Ensino Básico, sobre a legislação e 

perfil do educador/professor. Por último, na III parte abordaremos a nossa prática 

supervisionada. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Expressão e comunicação; expressão plástica; educação pré-

escolar; 1º Ciclo do Ensino Básico; criança; educador/professor. 
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ABSTRACT 

 

The present report presents evidence of the plastic expression as a form of 

creativity in the context of kindergarten and 1st cycle of basic education. 

 This aims to publicize the importance of the area of expression and 

communication, with special emphasis on the field of plastic expression, theme chosen 

by us.  

The plastic expression makes the child live, feel and externalize their feelings and 

emotions, expressing themselves shamelessly.  

The educator's role is critical to the development of children, therefore, they 

should encourage, motivate, mentor and lead contexts and activities so that they develop 

their skills in a long term.  

In this sense we begin by splitting it into three parts. First part (I) consists in the 

theoretical framework addressing the importance of plastic expression in child 

development along the Kindergarten and 1st cycle of basic education (1º CEB). The 

second part (II) consists of the legal framework in which we will discuss topics related to 

the Curriculum Guidelines for Pre-School Education, Learning goals; Course 

Organization and 1st cycle of basic education programs and over the legislation. Finally, 

in the third part (III) we will approach our Supervised Practice. 

 

 

 

KEYWORDS: Expression and communication, plastic expression, pre-school 

education, 1st cycle of basic education; child; educator /teacher. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Este relatório, com feição dissertativa, é elaborado no âmbito do Mestrado em 

Educação pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico.  

Segundo o artigo 17º. do Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro, refere que 

para a obtenção do grau de mestre é necessário a 

 

“aprovação em todas as unidades curriculares que integram o plano de 

estudos do curso de mestrado, e a (…) aprovação no acto público de 

defesa do relatório da unidade curricular relativa à prática de ensino 

supervisionada”. 

 

O presente é baseado em dois estágios realizados ambos na cidade de Vila Real, 

em Trás-os-Montes e Alto Douro. O Estágio I foi desenvolvido no Jardim de Infância de 

Borbela que pertence ao Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão, no ano letivo 

2011/2012 e o Estágio II na Escola NUCLISOL Jean Piaget, Instituição Particular de 

Solidariedade Social – IPSS, no ano letivo 2012/2013. 

Assim sendo, este trabalho abordará “A Expressão Plástica no Universo do 

Desenvolvimento da Criança”. Como afirma o Decreto-Lei n.º344/90, de 2 de novembro 

no preâmbulo introdutório  

 

“a educação artística é parte integrante e imprescindível da formação 

global e equilibrada da pessoa, independentemente do destino 

profissional que a pessoa venha a ter”. 

 

Neste sentido, este relatório divide-se em três partes, começando pelo 

enquadramento teórico, o enquadramento legal e a prática supervisionada. 

Na primeira parte faremos o enquadramento teórico, abordando a importância da 

expressão plástica no pré-escolar e 1º CEB, falando do papel das Artes na Educação, 

relacionando as artes e a criança e o contributo para o seu desenvolvimento. 
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Na segunda parte abordaremos o enquadramento legal, mencionando as OCEPE, 

nomeadamente a Área da Expressão e Comunicação, falaremos também das metas de 

aprendizagem para o pré-escolar e, relativamente ao 1º ciclo mencionaremos o programa 

de Expressão Plástica. E, por último, a legislação que se refere à educação pré-escolar e 

ao 1º CEB. 

 Na terceira parte descreveremos a nossa prática supervisionada em dois contextos 

distintos: Pré-escolar e 1º CEB, nos quais fizemos uma caraterização das instituições, das 

turmas de estágio, dos espaços e materiais educativos. 

Por último, faremos uma conclusão geral e perspetivas futuras, seguida de 

bibliografia e anexos, onde se encontram alguns documentos relevantes que demonstram 

as afirmações lidas ao longo deste relatório.  
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INTRODUÇÃO 

 

Nesta parte, como o próprio nome indica faremos um breve enquadramento 

teórico sobre a seguinte temática: “A Expressão Plástica no universo do desenvolvimento 

da criança”. 

Neste sentido iremos abordar as artes na Educação e, principalmente, relacionar 

as artes e as crianças, abordando também a importância da expressão plástica no pré-

escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Falaremos, também, das técnicas que poderão ser utilizadas para o uso da 

expressão plástica em ambos os ciclos e mencionaremos os modelos pedagógicos que 

consideramos ser os que melhor se enquadram na expressão plástica. 

Por último, referimos qual o contributo que esta tem no desenvolvimento integral 

da criança.  

A expressão plástica é a maneira que cada criança tem de demonstrar a sua 

capacidade de observação, manipulação e imaginação, servindo também como meio de 

comunicação. 

É através desta que a criança exprime os seus sentimentos, ganhando 

responsabilidade e autoconfiança o que faz com que esta se torne participativa no meio 

que a rodeia. 
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1. A IMPORTÂNCIA DA EXPRESSÃO PLÁSTICA NO PRÉ-ESCOLAR E 1º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

Na arte como na linguagem, o Homem enquanto criador de símbolos, transmite 

com base nas suas experiências pessoais pensamentos de grande complexidade. 

O valor da arte é inquestionável, sendo tão nossa sobejamente conhecida a 

expressão “uma imagem vale mais do que mil palavras”, no entanto o valor de uma obra 

artística não assenta apenas no seu valor descritivo, mas também na sua importância 

simbólica. 

Conseguimos através da arte clarificar posições perante determinados assuntos ou 

mesmo exprimir sentimentos que de outra forma seriam complicados (JANSON, 1992). 

 

 

1.1.   As Artes na Educação 

 

Remonta aos tempos de Platão e Aristóteles a referência para a necessidade de 

inclusão das Artes no currículo educativo. Contudo, tal ambição não passou da ideologia 

à prática tão facilmente, tendo sido poucos os países a faze-lo. Em Portugal, somente com 

o início da República, foi possível que o desenho e o canto fossem incluídos no projeto 

educativo (SOUSA, 2003a). 

Com a entrada em vigor do Estado Novo começou um período de censura às artes 

em que vigorava o ensino cognitivista. Somente com a Lei de Bases do Sistema Educativo 

e o Decreto-Lei sobre Educação Artística foi tornado oficial a implementação da arte nos 

currículos escolares (idem).  

Almeida Garrett foi um dos principais pioneiros a defender a necessidade da 

inclusão das artes no sistema educacional português. Quando falamos da inclusão da arte 

na educação o que é pretendido é que a criança possua mais uma ferramenta cultural e 

não almejando a formação de um futuro artista. Assim, alguns pedagogos defendem que 

a arte deve fazer parte integrante de um currículo, no entanto de uma forma abrangente e 
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não especializada, por forma a melhorar um meio cultural, em que, de igual forma se 

encontram representadas as artes, as letras e as ciências (SOUSA, 2003a). 

O conhecimento de que as tendências vocacionais apenas começam a ser 

delineadas por volta dos 14-16 anos corrobora a importância das artes na educação, não 

enquanto busca de potenciais artistas, mas enquanto abertura para um maior leque de 

diferentes “artes” (idem). 

O valor educativo da arte enquanto área do saber desde sempre suscitou alguma 

controvérsia, daí que, a relevância atribuído pelo sistema educativo continue a refletir o 

papel que a sociedade lhe atribui (OLIVEIRA, 2007). 

O pleno desenvolvimento de um indivíduo ocorre quando a sua educação assenta 

em pilares culturais fortes. Assim, facilmente se depreenderá que a educação artística 

deveria assumir-se como direito universal, para que todos os indivíduos pudessem 

usufruir de uma educação em que nenhuma valência fosse descurada. Como tal o decreto-

Lei nº 5/97, de 10 de fevereiro vem corroborar esta necessidade imperativa, colocando a 

educação/expressão plástica incluída desde o pré-escolar como primeiro passo nessa 

caminhada. 

A educação pela arte tem em vista a estimulação e desenvolvimento cognitivo, 

permitindo uma grande interação entre o pensar, o sentir e o agir que numa fase de grande 

desenvolvimento enquanto pessoa, permite que a criança tenha uma abordagem de maior 

sensibilidade perante diferentes contextos (SOUSA, 2003a).  

Torna-se importante então que a educação artística seja introduzida precocemente 

no percurso educativo da criança, pois segundo Nardin e Ferraro (2001) são os diferentes 

meios que a criança tem contato durante os primeiros anos que modulam futuramente a 

forma de atuação e julgamento perante a realidade que as rodeia. Tal é facilmente 

encontrado quando contatamos que quer feições, gostos alimentares, formas de 

comunicação são fruto do ambiente que a criança teve contato nos primeiros anos de vida, 

e que acabam por condicionar muito do seu futuro, uma vez que estas preferências são 

consideradas como de difícil modificação (NARDIN, & FERRARO, 2001). 

Sousa (2003a) defende que para além da capacidade das artes melhorarem a 

perceção e a atividade simbólica permitem que outros instrumentos sejam incluídos na 



 

7 

 

modulação do pensamento. Assim, quanto maior for a diversidade de instrumentos que a 

criança possui, mais rico será também o próprio pensamento. 

A educação pela arte permite a aquisição de uma vasta vivência simbólica e 

emocional, contribuindo não apenas para o desenvolvimento afetivo-emocional e 

intelectual da criança, como melhora os mecanismos psicológicos de defesa da criança 

perante conflitos ou desilusões (SOUSA, 2003a). 

Outros autores defendem que a educação pela arte, para além de permitir à criança 

expressar características únicas do seu ser, contribui para aumentar as suas capacidades 

de transformação e criação (BELTRAN, 2000 & KOWALSKI, 2000). Contudo, o nosso 

sistema continua a valorizar de forma bastante significativa as ciências e as letras, 

relegando para segundo plano o lugar das artes (SOUSA, 2003a). Ferreira (2001) defende 

que a escola assume particular relevância na sistematização do conhecimento artístico, 

sendo um espaço de transformação em que as ideias e o conhecimento se aliam à 

criatividade. 

 Leal (2000) aborda a educação pela arte enquanto disciplina dedicada à 

consciência do «eu», das capacidades espontâneas de expressão emocional e do 

sentimento, como tal enfatiza o papel preponderante do educador/professor enquanto 

veículo que permite a sua inclusão desde o início da infância.  

 Segundo João dos Santos (1996, apud, SOUSA, 2003ª, p. 82):   

 

 “[…] a educação através da arte é a que melhor permite a exteriorização 

de emoções e sentimentos e a sublimação dos instintos […] é melhor 

exprimir as emoções do que retê-las e inibi-las.”.   

 

 Assim, e de acordo com Decreto-Lei n.º 344/90, de 2 de novembro, que estabelece 

as bases gerais da Educação Artística, esta deve ser proporcionada em todos os níveis da 

vida escolar, contudo é essencialmente ao nível do pré-escolar e do 1º ciclo que esta 

assume um caráter essencial.  

 Será importante atentar nesta reflexão da comissão nacional da UNESCO: 
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“A Educação Artística serve só para ensinar a apreciar ou deve ser 

também um meio para melhorar a aprendizagem de outras matérias? A 

Arte deve ser ensinada como disciplina virada para si própria ou virada 

para o conjunto de conhecimentos, capacidades e valores que pode 

transmitir (ou ambas as coisas)? A Educação Artística destina-se a um 

núcleo restrito de alunos talentosos em disciplinas selecionadas ou a 

Educação Artística é para todos? Estas continuam a ser as questões 

centrais para a definição da abordagem a adotar tanto por artistas como 

por professores, estudantes e decisores políticos” (COMISSÃO 

NACIONAL DA UNESCO, 2006). 

 

1.2.   As artes e a criança 

 

 A primeira infância é marcada por uma intensa relação da criança com o mundo 

das ideias, da simbologia e dos sentidos, sendo mesmo apelidada por Gardner (1982) 

como a “idade de ouro da criatividade”.  

 Sousa (2003a) afirma que “a criança é curiosa por natureza, deseja conhecer, gosta 

de explorar, é naturalmente aventureira, desejando ardentemente ter experiências novas e 

diferentes. A criança sente necessidade imperiosa de descobrir, de investigar, de explorar, 

de realizar, de experimentar”. 

 Os diversos domínios da aprendizagem começam a ganhar contornos mais 

vincados, assim no domínio simbólico da linguagem iniciam-se associações verbais 

reminiscentes da poesia que escutam, no domínio do jogo começam a evidenciar 

capacidade de evocar o teatro e no domínio das artes, conseguem assemelhar-se a muitas 

obras que, de autores adultos, figuram expostas em centros de arte. No entanto, à medida 

que progridem nos graus de escolaridade “a incidência do discurso metafórico espontâneo 

parece declinar” (WINNER, 1988), a liberdade teatral que possuíam durante o jogo passa 

a ser substituída pela rigidez das regras (PIAGET, 1962). 

 Refletindo, também, nesta temática, Gardner (1982) afirma que a maioria das 

crianças fazem as últimas tentativas de representação gráfica na infância média, e Winner 
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(1988) afirma mesmo que, com a entrada na adolescência, a maioria abandona para 

sempre o desenho e as artes. 

 É comum a afirmação de que as crianças vêm para a escola munidas de uma certa 

mestria nas expressões simbólicas que, infelizmente, se perde muitas vezes durante os 

primeiros anos de escolaridade. Apesar da visão atual sobre o desenvolvimento ser 

antagónica, Spodek (2000) propõe que o desafio à atividade gráfica seja a manutenção do 

prolongamento de uma vocação precoce. O que é um fato é que as crianças deixam 

normalmente de desenhar por volta da média infância. O abandono ou perda desta 

facilidade pode refletir um curso natural do desenvolvimento, ou ser reflexo da falta de 

cultura da escola por este domínio, culminando num desinteresse da criança por esta área 

(SPODEK, 2002).  

 As crianças podem desenvolver as suas capacidades criativas num qualquer 

espaço, desde que se possam exprimir pelo desenho, pintura, modelação e construção e 

devidamente acompanhadas por um educador que não lhe limite a arte de criar 

(LOWENFELD, 1977; LEITE E MALPIQUE, 1984, & SOUSA, 2003b).  

 Num estudo de Chowaniak (2011) foi interessante notar que após um programa 

de expressão plástica num grupo de crianças do pré-escolar todas conseguiram 

desenvolver um trabalho artístico interessante, mesmo quando inicialmente não dotadas 

de qualquer aptidão artística. 

 Os investigadores têm vindo a reformular a forma como é abordado o pensamento 

e as ações humanas, tendo surgido dúvidas quanto à existência de uma linha que separava 

a emoção e o intelecto. Como tal o aparecimento de uma abordagem cognitiva fez que os 

educadores de arte, educadores de infância e professores mudassem de atitude perante o 

desenho e a arte (SPODEK, 2002). 

 Atendendo a esta perspetiva cognitiva, a perda de capacidade para usar os 

símbolos gráficos deve ser encarada como uma perda de capacidade para construir a 

compreensão ou o conhecimento que tanto definem a cultura humana. 

 Vários são os autores que defendem que, ainda hoje, o potencial das artes continua 

a não ser valorizado, uma vez que muitas vezes é reduzido a uma mera ocupação dos 

tempos livres ou então centrada unicamente na aprendizagem de técnicas (idem). 
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1.3.  Expressão plástica: um caminho no mundo das artes 

 

 Segundo Sousa (2000, p.77) o “[…] termo «expressão» deriva do latim 

«expressione», o que quer dizer ato de espremer, de extrair o suco; maneira de exprimir, 

frase, palavra. Manifestação de um sentimento: expressão de dor, de alegria. Carácter, 

sentimentos íntimos”.  

 Gonçalves (1991, p19) define expressão como “um vulcão, algo que brota 

espontaneamente, algo que vem do interior, das entranhas, do mais profundo do ser. 

Exprimir-se é tornar-se vulcão. Etimologicamente, é expulsar, exteriorizar sensações, 

sentimentos, um conjunto de factos emotivos. Exprimir-se significa realizar um ato, que 

não é ditado, nem controlado pela razão”.  

 Leite e Malpique (1986) definem a expressão como a forma que as crianças 

descobrem para libertarem a sua energia.  

 A Expressão Plástica- ou Artes Plásticas- entende-se portanto como a criação 

através do contato, manuseamento e modificação ou transformação de materiais plásticos, 

como por exemplo: madeira, gesso, metais, ou plástico (SOUSA, 2003b).  

 Segundo o Departamento de Educação Básica (2006, p.89): 

 

“A manipulação e experiência com os materiais, com as formas e com 

as cores permitem que, a partir de descobertas sensoriais, as crianças 

desenvolvam formas pessoais de expressar o seu mundo interior e de 

representar a realidade”.  

 

 A exploração livre dos meios de expressão gráfica e plástica não só contribui para 

despertar a imaginação e a criatividade dos alunos, como lhes possibilita o 

desenvolvimento da destreza manual e a descoberta e organização progressiva de 

volumes e superfícies.  

 A possibilidade de a criança se exprimir de forma pessoal e o prazer que manifesta 

nas múltiplas experiências que vai realizando, são mais importantes do que as apreciações 

feitas segundo moldes estereotipados ou de representação realista.  
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 Apesar da sala de aula ser o local privilegiado para a vivência das atividades de 

expressão plástica, o contacto com a natureza, o conhecimento da região, as visitas a 

exposições e a artesãos locais, são outras tantas oportunidades de enriquecer e alargar a 

experiência dos alunos e desenvolver a sua sensibilidade estética. 

 Segundo Silva et al (1997), os materiais comummente utilizados nas atividades 

de expressão plástica são muitas vezes materiais de reciclagem, ou mesmo elementos da 

natureza que pela familiaridade mais facilmente cativam a atenção da criança e o interesse 

na sua manipulação, desenvolvendo várias possibilidades de expressão. Como formas 

facilmente reconhecidas da expressão plástica encontra-se o desenho, pintura, recorte e 

colagem, e a modelagem num contributo direto à noção de bidimensionalidade e 

tridimensionalidade. 

 Também Godinho e Brito (2010) referem-se à expressão plástica, ainda em idade 

pré-escolar, como a possibilidade de criação de experiências em torno da exploração e 

descoberta, da utilização das técnicas e do contato com as diversas manifestações 

artísticas que terão importante contributo na idade adulta. 

 A expressão plástica desde cedo assume um lugar na vida da criança, sem que haja 

necessidade de lhe incutir este gosto. A criança aprecia o ato de pegar em lápis de cor e 

riscar, do contato com barro, água e tintas, sendo estas atividades extremamente naturais. 

Assim, quando pensamos em expressão plástica esta deve ser encarada enquanto atitude 

pedagógica, centrada na criança e na melhoria/desenvolvimento das suas capacidades, e 

não, como referido anteriormente, na busca de um artista (SOUSA, 2003b). A criança 

conseguirá “uma sensibilidade plástica mais apurada e uma experimentação mais 

variada” (CHARRÉU, 2001 p.164). 

 Deve ser procurado desde logo aquando a integração no pré-escolar que os 

conhecimentos/capacidades artísticas da criança possam ser contextualizados de forma a 

desenvolver esta competência. No entanto é igualmente importante que a criança possua 

liberdade criativa, funcionando o educador/professor como mediador entre as 

potencialidades inatas e o contato com diferentes técnicas artísticas. O papel ativo que a 

criança terá na escolha das opções apresentadas pelo educador/professor desde logo 

desenvolve a autonomia, o sentido crítico bem como a noção de responsabilidade pelas 

escolhas efetuadas (SILVA et al, 1997; FONTANEL-BRASSART & ROUQUET, 1977). 
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 Com recurso às diferentes técnicas da expressão plástica o objetivo é que a criança 

se sinta feliz ao expressar os sentimentos e emoções através dos materiais plásticos, sendo 

importante a ação e não a obra executada, pois é processo criativo que contribui para as 

alterações que ocorrem ao nível do sistema nervoso (SOUSA, 2003b). 

 Segundo Fortin (2000, p.179), “o desenho de crianças é linguagem. Ele torna 

visível o que é invisível, dizível o que não é dito, consciente o que não é dito […]”, sendo 

portanto uma forma da criança exprimir os seus sentimentos melhorando os processos 

mentais associados. No entanto, não deve ser menosprezada a simples atividade prazerosa 

que advêm da utilização destas práticas no quotidiano da criança, que por si só 

justificariam um olhar mais atento sobre esta área. 

 É importante ainda referir que a expressão plástica estabelece um elo 

extremamente importante, se não inerente, com a criatividade. “A criatividade é uma 

capacidade humana, uma capacidade cognitiva que lhe permite pensar de modo 

antecipado, imaginar, inventar, prever, projetar e que sucede internamente, a nível mental, 

de modo mais ou menos consciente e voluntário” (SOUSA, 2003b, p.169). 

 Assim, é realmente importante que desde tenra idade os pais, e posteriormente os 

educadores/professores proporcionem à criança a liberdade de explorar as diferentes áreas 

da expressão plástica. Esta desenvolverá a sua criatividade e simultaneamente avalia o 

que preocupa a criança, ou aquilo que a faz feliz, sendo portanto também uma excelente 

ferramenta de avaliação comportamental (SOUSA, 2003b). 

 É importante atentar na citação de Lowenfeld (1977, apud SOUSA, 2003b, p.170) 

na sua valorização da expressão plástica:  

 

“ […] um modo de estimular a imaginação e desenvolver o seu 

raciocínio. Como se tratam de processos cognitivos, o produto criado 

(desenho, pintura) incluirá por isso as coisas que a criança conhece, que 

são importantes para si e o modo como se relaciona com elas”. 

 

 

 



 

13 

 

1.4.   Técnicas e materiais usados na expressão plástica 

 

A arte não deve apresentar barreiras que condicionem desde cedo a capacidade de 

expressão, daí que as crianças devam ser estimuladas a manter a vontade de criar e a 

necessidade de experienciar novas técnicas que lhes tragam novas sensações e 

descobertas, pois só assim poderão crescer (LOWENFELD, 1977). 

Segundo Lowenfeld (1977, p.51) as crianças conseguirão desenvolver as suas 

capacidades criativas segundo as técnicas que lhes forem transmitidas, num qualquer 

espaço desde que o seu orientador lhes dê oportunidade de se “exprimirem pela pintura, 

desenho, modelação e construção”, sendo estas as técnicas mais comummente utilizadas 

nos contextos do pré-escolar e 1º CEB. 

Sousa (2003b, p.183) refere-se a estas técnicas como “áreas de completa liberdade 

de exploração criativo-expressiva e não de aprendizagem de execução de técnica” 

O desenho e a pintura, surgem como uma das manifestações mais antigas e 

expressivas que o homem tem conhecimento, e quando realizadas pelas crianças em idade 

pré-escolar é particularmente ideográfico, pois representam os seus conhecimentos sobre 

o mundo nesse momento e não a sua reflexão sobre este (RODRIGUES, 2002).  

Ao ideografismo adiciona-se ainda a perspetiva afetiva, a transparência e a 

humanização. É possível analisar a perspetiva afetiva quando a criança representa no seu 

desenho figuras de pessoas familiares, animais, brinquedos com que se identifica ou 

objetos, que com diferentes tamanhos representam o papel afetivo. A criança costuma 

ainda fazer desenhos com transparências, outro aspeto ideográfico, representando aquilo 

que não vê mas que tem conhecimento que existe (e.g. órgãos internos do corpo humano). 

A humanização é outro traço característico do desenho da criança, sendo extremamente 

comum a colocação de características humanas, como olhos, boca, nariz em objetos 

(GONÇALVES, 1991 & RODRIGUES, 2002). 

 A técnica de modelagem é outra que proporciona momentos de agradável prazer 

na criança, pois a possibilidade de criação com as próprias mãos, manipulando e 

explorando materiais como o barro, plasticina, massa de farinha, entre outros, apela de 

forma direta à capacidade criativa da criança. As diversas possibilidades de criação, 
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bidimensional e tridimensional, possibilitam também a melhoria de coordenação e 

seletividade nos movimentos de destreza manual (FERREIRA, 2001). 

 Os recortes e as colagens também fazem uso de diferentes materiais, como os 

papéis de diferentes tamanhos, cores e texturas, os tecidos, elementos da natureza, 

missangas, entre outros. Com o recorte a criança desenvolve a capacidade de manipulação 

e destreza manual, dá formas diversas ao papel que depois pode complementar com o 

dobrar e desdobrar, vincar ou rasgar. Esta atividade pode ser associada à colagem que 

novamente permite desenvolver a noção bidimensionalidade/tridimensionalidade 

apelando à capacidade da criança desenvolver a sua perceção e relação com os outros 

objetos no espaço (SOUSA, 2003b). 

 Apesar de privilegiada a bidimensionalidade, e não desconsiderando o seu papel 

no desenvolvimento da criança, a tridimensionalidade permitirá abrir um maior leque de 

possibilidades em que a noção de relatividade, noção espacial e coordenação motora é 

privilegiada (FERREIRA, 2001). 

 A expressão plástica não se esgota nestas técnicas, cabendo ao 

educador/professor propiciar um conjunto vasto de experiências e possibilidades de 

escolha, para que a criança desenvolva um pensamento divergente, em que a construção 

das suas ideias seja uma constante. O papel ativo da criança deve ser fomentado através 

de um ambiente criativo em que a criança reconheça os diferentes materiais e técnicas e 

que faça uma escolha mediante os seus objetivos, só assim construirá a sua própria 

identidade. 

 O prazer sensorial que a criança experiência e a capacidade de construção 

de pensamento fluem à medida que as diferentes técnicas de expressão caminham de mãos 

dadas. 

 

 

 

 

 



 

15 

 

2. MODELOS PEDAGÓGICOS DE ÍNDOLE ARTÍSTICA 

 

“Os modelos de ensino caracterizam-se por uma estratégia docente 

articulada, assente em princípios teóricos (e não uma mera colectânia 

de métodos e técnicas independentes), resultando em acções do 

professor e actividades dos alunos, que obedecem a uma certa estrutura 

e sequência e, que, no fundo, criam um determinado “clima” ou 

“ambiente de aprendizagem” (LOPES & SILVA, 2011, p.135).  

 Marques (1985, p.14) defende que “modelos de ensino são estruturas 

compreensíveis e aplicáveis caso se tenha uma noção correcta de quais são as funções 

que a sociedade espera que o professor desempenhe.” O mesmo autor afirma que não 

existem modelos únicos, mas modelos que orientam na tomada de decisões de diversas 

situações com que o docente se depara dentro da sala de aula.  

 

 

2.1.  Reggio Emília 

 

O Modelo de Reggio Emília nasceu a seguir à 2.ª Guerra Mundial, em Villa Cella, 

em 1945, perto da cidade de Reggio Emília. Os pais e a comunidade, com o intuito de 

proporcionar às novas gerações oportunidades de desenvolvimento, criaram um sistema 

de Educação de Infância Municipal com o propósito de potencializar o sucesso escolar, 

tornando-se membros ativos e envolventes na equipa educativa (MIRANDA, 2005). 

Este Modelo Pedagógico defende que o desenvolvimento social da criança forma-

se através da expressão simbólica. Está associado às expressões, em particular à expressão 

plástica, o seu currículo é essencialmente destinado ao desenvolvimento de técnicas 

expressivas e à sua ligação com as crianças. 

Segundo Leekeenan e Nimmo (1999, p. 254),  

 "a arte e a estética são vistas como uma parte central da maneira como 

as crianças percebem e representam seu mundo. A arte não é vista como 

uma parte separada do currículo, mas ao invés disso é vista como uma 
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parte integral da aprendizagem cognitiva/ simbólica plena da criança 

em desenvolvimento".  

 

Para Lino (1996, p. 101) "um dos primeiros objectivos dos educadores de Reggio 

Emília é criar um ambiente agradável e familiar, onde as crianças, educadores e famílias 

se sintam como em casa".  

O projeto Reggio Emília ambicionava proporcionar às crianças uma infância 

divertida, respeitando a observação das suas necessidades e dos seus desejos. Nesta é 

privilegiada uma estrutura e uma organização de cooperação e colaboração entre todos 

os adultos de modo a apoiar as crianças. Procurando respeitar as várias etapas do 

desenvolvimento e as suas diversas formas de expressão.  

Do ponto de vista de Moniz (2009, p.56), este considera que 

 

 “este modelo permite à equipa educativa planear e proporcionar um 

ambiente que estimule a criança, promovendo o relacionamento 

pessoal, a partilha de ideias e experiências, dimensões que permitem 

dar a conhecer as cem linguagens da criança que são as cem formas que 

a criança tem de se expressar (verbalmente, graficamente, 

gestualmente, etc.)”.  

 

 Os educadores/professores que seguem este modelo têm como principal 

finalidade proporcionar um ambiente com muito profissionalismo, dedicação e 

criatividade. 

Lino (1996, p. 101) refere que  

 

“as actividades realizadas pelas crianças incluem: saber observar; saber 

colocar questões (…) saber representar. Elas devem ser capazes de 

representar observações, ideias, memórias, sentimentos e novos 

conhecimentos, numa variedade de formas que vão desde o jogo ao 

desenho”.  
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 As crianças são incentivadas a explorar o meio envolvente, estimuladas a 

perguntar e a escolher, a tomar decisões, encorajadas a levantar questões, formular 

hipóteses e a resolver problemas.  

Assim, Varela (2010, p. 250) diz-nos que 

 

“à medida que as crianças comparam as várias representações das suas 

concepções (ideias e hipóteses) confrontam se com novas concepções e 

conceitos, levantando novas questões que provavelmente não 

ocorreriam se usassem apenas um meio, estratégia ou recurso”. 

 

Esta perspetiva permite às crianças o contacto com diversas formas de expressão 

e linguagem não-verbal, comunicando aos outros os seus conceitos e acima de tudo 

desenvolvendo o seu espírito crítico. 

 

2.2.  Maria Montessori 

 

Maria Montessori nasceu em Itália, em 1870, e morreu em 1952. Esta formou-se 

em medicina, iniciando um trabalho com crianças com necessidades educativas na clínica 

da universidade. Posteriormente abriu uma escola para crianças do pré- escolar onde 

aplicou a sua metodologia. 

De acordo com Varandas (2010), o modelo de Maria Montessori é um dos 

métodos de ensino mais controversos do século XX. Este método baseia-se no 

desenvolvimento criativo da criança, associando o desenvolvimento biológico e mental 

com o desenvolvimento da motricidade fina necessária à realização de tarefas. 

Silva (1995, p. 7) diz-nos que este consistia em “não ensinar, dar ordens, forjar ou 

moldar o espirito da criança, mas sim em lhe criar um ambiente que seja apropriado à sua 

necessidade de experimentar, agir, trabalhar, assimilar espontaneamente e alimentar o seu 

espirito”. O mesmo autor refere-nos, ainda, que Maria Montessori valorizava a 

importância das experiencias primeiras no desenvolvimento posterior da criança, bem 
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como o papel da estimulação precoce e dos ambientes ricos fase às privações 

socioculturais. 

Do ponto de vista de Varandas (2010, p. 8), a pedagogia de Montessori 

caracteriza-se pelos seguintes métodos: 

“- Promover o conhecimento científico da criança;  

- Estabelecer um ambiente de liberdade e respeito pela criança;  

- O ambiente educativo deve ser esteticamente belo;  

- A criança deve ser activa;  

- A criança deve poder auto educar-se;  

- A criança deve corrigir-se, não cabendo a correcção ao professor;  

- O professor deve essencialmente observar.”  

 

Montessori defendia que os sentidos das crianças deveriam ser explorados por este 

motivo, na sala de aula a criança era livre para agir sobre os objetos sujeitos à sua ação. 

Contudo, estes já deveriam estar intencionalmente predefinidos pelo educador, como por 

exemplo, os conjuntos de jogos e outros materiais (SERRÃO, 2009, p.19). 

A pedagogia de Montessori insere-se no movimento das Escolas Novas que 

respeita as necessidades e o desenvolvimento integral da criança, ao contrário da escola 

tradicional. Esta é caraterizada pelas novas técnicas quer para os JI como para o 1º CEB.  

 Maria Montessori criou diversos materiais didáticos, durante o seu trabalho 

educativo, tendo estes a funcionalidade de estimular e desenvolver na criança a 

capacidade interior, desenvolvendo a criatividade e autonomia.  
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3. UM CONTRIBUTO PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

 Atualmente, o contributo das artes no desenvolvimento pessoal, social e cultural 

das crianças é afirmada por diversos autores (PORCHER, 1982; FRÓIS, MARQUES & 

GONÇALVES, 2000; RODRIGUES, 2002; SOUSA, 2003a; GODINHO, & BRITO, 

2010). 

 Segundo Gardner e Davis (2002), a intervenção no mundo das artes deve primar 

pela precocidade, cabendo desde logo ao educador de infância desenvolver atividades que 

permitam o desenvolvimento em geral, mas também em particular das artes. 

 Quando analisamos do ponto de vista do desenvolvimento, as diferentes formas 

de expressão artística terão um forte contributo para o desenvolvimento da criatividade, 

dos processos cognitivos, na melhoria das capacidades afetivas e aumento da 

expressividade, que permitirão a construção de uma identidade pessoal e social que nos 

define enquanto elementos de uma determinada cultura (FRÓIS, MARQUES & 

GONÇALVES, 2000). 

 Santos citado por Sousa (2003ª, p.84) afirma que “é necessário que a escola e 

todos os agentes educacionais se consciencializem de que a aprendizagem não pode ser 

exclusivamente racional, porque a razão tem, geneticamente, um ponto de partida 

emocional”. 

 As crianças são beneficiadas quando iniciam o desenvolvimento de uma 

linguagem artística em tenra idade, pois esta é mais facilmente compreendida enquanto 

processo natural se existir uma familiarização e vivência de situações concretas. Como 

objetivo final pretende-se que a arte não seja permitida a um número restrito de 

indivíduos. É imperativo que as instituições de ensino não continuem a negligenciar o 

papel das artes para a literacia artística (GARDNER & DAVIS, 2002). 

 Tendo por base este pensamento, será importante analisar a Declaração 

Universal Dos Direitos do Homem que claramente afirma que “toda a pessoa tem direito 

(…) à vida cultural da comunidade, de fruir as artes (…)” (art.º 27.º), bem como a posição 

da Convenção sobre os direitos da Criança que na mesma linha ideológica refere que toda 

a criança tem direito a “a participar plenamente (…) nas atividades recreativas, artísticas 

e culturais em condições de igualdade” (art.º31.º). 
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O mesmo decreto refere o valor que a educação artística possui não apenas para o 

desenvolvimento das capacidades artísticas, mas também na capacidade de comunicação 

daquilo que expressou, o desenvolvimento de uma linguagem artística, a sensibilidade 

para aspetos estéticos e capacidade criativa quer individual quer em grupo (Decreto-Lei 

344/90 de 2 de Novembro, art.º2.º)  

A educação pré-escolar surge como a primeira oportunidade de inserção orientada 

no munda da expressão artística independentemente das aptidões ou talentos pessoais 

nessa área (Decreto-Lei 344/90 de 2 de Novembro, art.º7.º; Silva et al., 1997). 

Segundo Santos (1999), a educação artística no pré-escolar funciona como meio 

de formação e simultaneamente integração, mas também como marco no 

desenvolvimento da personalidade autêntica da criança. Posição igualmente defendida 

por Porcher (1982, p.26) ao afirmar que educação artística promove na criança “não tanto 

aptidões artísticas específicas, mas sobretudo um desenvolvimento global da 

personalidade, através de formas as mais diversificadas e complementares possíveis de 

atividades expressivas criativas e sensibilizadoras” 

Deve procurar-se uma introdução geral das diversas artes que permita vivências 

sensoriais e corporais que são integradas no processo evolutivo da psicomotricidade, da 

sensibilidade, afetividade e criatividade (LOWENFELD & BRITTAIN 1977; SANTOS, 

1999 & RODRIGUES, 2002). Gonçalves (1991) afirma que com a educação artística a 

criança “não só desenvolve a imaginação e a sensibilidade, como também aprende a 

conhecer-se e a conhecer os outros (…), como cada um se exprime de acordo com as suas 

ideias, sentimentos e aspirações”.  

As crianças através dos sentidos começam a reconhecer os diferentes objetos, as 

cores, sons e movimentos, bem como as características estruturais do meio envolvente 

desenvolvendo a sensibilidade para o mesmo e traçando marcas de personalidade 

(PORCHER, 1982). Estas descobertas sensoriais alimentam a curiosidade, o intelecto e a 

melhoria no processo criativo (FONTANEL-BRASSART, & ROUQUET, 1977). 

Desta forma, é possível que o desenvolvimento da criança seja completo e 

equilibrado, abrindo caminhos que de outra forma não seriam explorados. E se Albert 

Einstein dizia que “ O segredo da criatividade é saber como esconder as fontes" a 

http://pt.wikiquote.org/wiki/Segredo
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educação artística pretenderá, na minha opinião, que essas fontes sejam um direito 

universal.   
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CONCLUSÃO 

 

Em suma, neste capítulo fizemos uma reflexão sobre o contributo que a Expressão 

Plástica oferece ao desenvolvimento integral da criança. 

Assim, verificamos que é possível que a criança se desenvolva, através de 

diferentes formas de expressão artística, desenvolvendo a criatividade, expressividade, 

afetividade e contribua na construção da sua identidade pessoal e social. 

Para este contributo, é necessário que a criança comece desde cedo a ter contacto 

com esta forma de expressão. Este papel cabe ao educador/professor incutir nas crianças 

o gosto pela expressão artística.  

Na certeza porém, que na elaboração do enquadramento teórico poderíamos 

abordar muito mais acerca desta temática, concluímos que, no que diz respeito à 

expressão plástica no universo do desenvolvimento da criança, são diversos os autores 

que abordam este tema, por ser importante para o crescimento e evolução da mesma. 
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PARTE II – ENQUADRAMENTO LEGAL 
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INTRODUÇÃO 

 

Para simplificar a integração na sociedade atual, a escola tem como principal 

objetivo formar cidadãos autónomos e responsáveis. 

Esta tarefa, torna-se mais acessível com a existência de instrumentos que podem 

ser utilizados em diferentes trabalhos.  

Assim sendo, este capítulo pretende dar a conhecer esses mesmos instrumentos de 

trabalho, fundamentais para o educador/professor.  

Assim, faremos uma breve análise às OCEPE na área da Expressão e 

Comunicação, abordaremos as Metas de Aprendizagem para a educação pré-escolar e 

iremos também focar-nos no Programa do 1º ciclo especificamente na área da Expressão 

Plástica.   

A partir da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), faremos o enquadramento 

do tema apresentado através da legislação em vigor para a educação pré-escolar e 1º CEB. 

Por último, falaremos do perfil do educador/professor destacando as suas funções 

e capacidades a desenvolver com as crianças, fundamentalmente na área da Expressão 

Plástica. 
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1. ORIENTAÇÕES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

As Orientações Curriculares da Educação Pré-escolar são um ponto de referência 

para todos os educadores de infância e destinam-se à organização da componente 

educativa. Estas adotam uma perspetiva mais centrada em indicações para o educador do 

que na previsão de aprendizagens a realizar pelas crianças (OCEPE, 1997). 

Neste documento podemos, assim, visualizar os princípios gerais e os objetivos 

pedagógicos enunciados na Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, os fundamentos e 

organização das orientações curriculares, as orientações globais para o educador e, ainda, 

como deve estar organizado o ambiente educativo, as áreas de conteúdo que devem ser 

trabalhadas e, por último, a continuidade e intencionalidade educativa. 

Neste sentido, salientamos, assim, as três áreas de conteúdo: a área de Formação 

Pessoal e Social, a área de Conhecimento do Mundo e a área de Expressão e 

Comunicação. Esta última divide-se em três grandes domínios: o domínio das expressões, 

abordando a expressão motora, plástica, musical e dramática; o domínio da linguagem 

oral e abordagem à escrita e o domínio da matemática. 

 

1.1.   Área da Expressão e Comunicação 

 

Na educação pré-escolar, o termo área é, normalmente, utilizado para classificar 

formas de pensar e organizar a intervenção do educador e as experiências que são 

proporcionadas à criança, em sala de aula. 

Segundo o OCEPE (1997, p.47), a expressão áreas de conteúdo utilizada 

“fundamenta-se na perspetiva de que o desenvolvimento e a aprendizagem são vertentes 

indissociáveis do processo educativo”. Assim, “considera-se como âmbitos de saber, com 

uma estrutura própria e com pertinência socio-cultural, que incluem diferentes tipos de 

aprendizagem, não apenas conhecimentos, mas também atitudes e saber-fazer” (ibidem). 

Neste sentido, umas das áreas de conteúdo é a Área da Expressão e Comunicação. 

Esta engloba as aprendizagens relacionadas com o desenvolvimento psicomotor e 

simbólico que determinam a compreensão  e o progressivo domínio de diferentes formas 

de linguagem. É, também, a única área que favorece o contacto com as diferentes formas 
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de expressão e comunicação, proporcionando à criança o prazer de realizar novas 

experiências, valorizando as descobertas.  

De acordo com a OCEPE (1997), esta área engloba o domínio das expressões 

motoras, dramática, plástica e musical, o domínio da linguagem oral e abordagem à 

escrita e o domínio da matemática. Todos esses domínios estão relacionados entre si e 

apontam para a aquisição e aprendizagem de códigos, que são meios de relação, de 

recolha de informação e sensibilização estética e, que permitem à criança representar o 

seu mundo interior e o que a rodeia. Por se tratar de formas de comunicação, todas elas 

recorrem à sensibilização estética e eventual domínio de materiais e técnicas. 

 

 

1.1.1. Domínio da expressão motora 

O domínio da expressão motora é quando a criança começa a desenvolver o 

conhecimento do seu corpo, das suas capacidades e fraquezas. Este possibilita à criança 

uma apropriação do mundo mais intensa e enriquecedora, transmitindo-lhe maior 

segurança na sua forma de estar e de agir. 

Assim, neste domínio deverão ser proporcionados materiais e formas de sentir 

e utilizar o corpo, como também diferentes formas de manipulação de objetos, que 

conduzam ao progressivo desenvolvimento da motricidade global e fina da criança. Deve-

se, também, produzir jogos de movimento com regras para promover a compreensão 

destas e o alargamento da linguagem. Neste sentido, 

 

“a exploração de diferentes formas de movimento permite tomar 

consciência dos diferentes segmentos do corpo, das suas possibilidades 

e limitações, facilitando a progressiva interiorização do esquema 

corporal e também a tomada de consciência do corpo em relação ao 

exterior – esquerda, direita, em cima, em baixo, etc. É situando o seu 

próprio corpo que a criança aprende as relações no espaço relacionadas 

com a matemática” (OCEPE, 1997,p. 58). 

 

 Para trabalhar a expressão motora, tanto o educador como a criança 

necessitam de um espaço específico ou apetrechado com materiais adequados. 
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“A expressão motora pode apoiar-se em materiais existentes na 

sala e no espaço exterior ou, ainda, ter lugar em espaços próprios 

apetrechados para o efeito. Os diferentes espaços têm a potencialidades 

próprias, cabendo ao educador tirar partido das situações, espaços e 

materiais que permitam diversificar e enriquecer as oportunidades…”. 

(OCEPE, 1997,p. 59) 

 

1.1.2. Domínio da expressão dramática 

 

A expressão dramática 

“é um meio de descoberta de si e do outro, de afirmação de si próprio 

em relação com o(s) outro(s) que corresponde a uma forma de se 

apropriar de situações sociais. Na interação com outra ou outras 

crianças, em atividades de jogo simbólico, os diferentes parceiros 

tomam consciência das suas reações, do seu poder sobre a realidade, 

criando situações de comunicação verbal e não-verbal (…) Permitindo 

às crianças recrear experiências da vida quotidiana, situações 

imaginárias, etc.” (OCEPE, 1997, p. 59). 

 

Assim, no âmbito da expressão dramática surge o jogo simbólico e dramático, 

como forma de descoberta de si e do outro, afirmação de si mesmo e a interação com 

outras crianças em pleno contexto das atividades indicadas. Ou seja, é através do jogo 

simbólico que a criança aceita e vivência outros papéis que a ajudam a estruturar o seu 

pensamento e a construir a sua própria identidade. 

É neste domínio que a criança aprende a comunicar, não só através de palavras, 

mas também, através da expressão corporal conferida ao modo como esta se exprime, 

interage e se posiciona perante si e os outros.  

Podemos assim dizer que na expressão dramática dá-se uma verdadeira distinção 

à criação e à observação pois são possíveis variados meios de expressão como a libertação 

de sentimentos, criação de hábitos, atitudes e habilidades. 
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Para trabalhar este domínio podemos utilizar diversos materiais como fantoches, 

sombras chinesas, ou fazer com que a criança represente uma história conhecida ou 

desconhecida, como podemos concluir através das OCEPE (1997, p. 60): 

 

“O domínio da expressão dramática será ainda trabalhado através da 

utilização de fantoches, de vários tipos e formas, que facilitam a 

expressão e a comunicação através de “um outro”, servindo também de 

suporte para a criação de pequenos diálogos, historias […]. As 

“sombras chinesas” constituem outro suporte para actividades de 

dramatização.” 

 

1.1.3. Domínio da expressão plástica 

 

O domínio da expressão plástica surge como um meio de representação e 

comunicação, intimamente relacionado com a expressão motora que implica o controlo 

da motricidade fina, através do manuseamento de materiais, instrumentos e técnicas que 

vão desde o desenho, pintura, modelagem, recorte, colagem, entre outras. 

Assim sendo,  

“a expressão plástica implica um controlo da motricidade fina que a 

relaciona com a expressão motora, mas recorre a materiais e 

instrumentos específicos e a códigos próprios que são mediadores desta 

forma de expressão” (OCEPE,1997 p. 61). 

 

Neste domínio, as crianças aprendem a exprimir, nomeadamente pela arte e nas 

produções que realizam, pelo que a criatividade da criança deve ser uma característica a 

preservar e a desenvolver. A valorização das suas capacidades artísticas torna a criança 

mais confiante e determinada no modo como encara o mundo que a rodeia. Esta deve 

livremente sentir vontade e necessidade de se exprimir contudo, o educador deve estar 

atento às suas dificuldades e necessidades para a estimular e motivar. 

Neste sentido, o educador tem um papel importante, pois deve saber que 
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“a expressão plástica enquanto meio de representação e comunicação 

pode ser de iniciativa da criança ou proposta pelo educador, partindo 

das vivências individuais ou de grupo” (OCEPE, 1997,p. 62). 

 

Ou seja, o educador deve conhecer as necessidades do grupo e de cada criança, 

para conhecer as suas necessidades, devendo privilegiar a expressão plástica e valorizá-

la sempre perante as crianças e os seus trabalhos.  

Segundo o OCEPE (1997, p.79),    

 “os seres humanos desenvolvem-se e aprendem em interacção com o 

mundo que os rodeia. A curiosidade natural das crianças e o seu desejo 

de saber é a manifestação da busca de compreender e dar sentido ao 

mundo que é próprio do ser humano e que origina as formas mais 

elaboradas do pensamento, o desenvolvimento das ciências, das 

técnicas e também das artes”. 

 

Na expressão plástica, o educador deve, assim, estimular a imaginação e a 

criatividade da criança, despertar o gosto pela arte, proporcionar o contacto com 

diferentes materiais e técnicas, estimular a atenção e a concentração, desenvolver a noção 

de cor e forma, promover o cuidado e organização no manuseamento e conservação dos 

materiais, reforçar a determinação no trabalho estimulando o esforço e dedicação no 

processo criativo e auxiliar as crianças nas suas dificuldades.  

 

1.1.4. Domínio da expressão musical 

 

A expressão musical 

“assenta num trabalho de exploração de sons e ritmos, que a criança 

produz e explora espontaneamente e que vai aprendendo a identificar e 

a produzir com base num trabalho sobre os diversos aspetos que 

caracterizam os sons: intensidade, altura, timbre, duração...” (OCEPE, 

1997, p. 63). 
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Assim, esta está intimamente relacionada com a educação musical que se 

desenvolve, no pré-escolar, em torno de cinco aspetos fundamentais: escutar, cantar, 

dançar, tocar e criar. Ou seja, a expressão musical permite desenvolver na criança aspetos 

de saber escutar, cantar e dançar, oferecendo-lhes a possibilidade de produzir e explorar 

ritmos e sons.  

Ao trabalhar, por exemplo, letras de canções podemos relacionar este domínio 

com a linguagem oral, podendo-se trabalhar as rimas e criar novas letras partindo da letra 

original. É neste domínio que as crianças podem contactar com instrumentos musicais 

como jogo de sinos, triângulos, xilofone, pandeireta, flauta ou guitarra (OCEPE, 1997,p. 

65) e até realizar um acompanhamento musical. 

A música baseia-se no som e o som é algo que nos rodeia, que nos influencia desde 

muito cedo. Assim, a criança deve desenvolver o sentido rítmico e auditivo para ter prazer 

na música. 

 

 

2. METAS DE APRENDIZAGEM 

 

A definição das metas finais da educação pré-escolar facilita o esclarecimento das 

condições favoráveis para o sucesso escolar das Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar.   

Estas metas vieram ajudar os educadores de infância no planeamento de processos 

e estratégias a desenvolver para poderem certificar-se que as crianças atingirão todos os 

objetivos propostos para dar continuidade ao seu percurso académico e, assim, entrarem 

para o 1º ciclo do Ensino Básico. 

Através destas metas, o Encarregado de Educação tem 

 
“acesso a um conjunto de aprendizagens que são importantes para o seu 

progresso educativo e escolar, compreendendo melhor o que as crianças 

aprendem e devem saber no final da educação pré-escolar, apoiando 

essas aprendizagens em situações informais do quotidiano”. 
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Neste sentido, é no JI que se deve procurar privilegiar o desenvolvimento da 

criança e a construção do seu saber, numa abordagem integrada e globalizante das 

diferentes áreas de expressão: 

 

2.1. Expressões 

 As metas para as expressões baseia-se nas OCEPE integrando as expressões 

motora, plástica, musical e dramática. Esta última surge com a designação de expressão 

dramática/teatro e acrescenta-se, ainda, a dança que surge na interseção das expressões 

musical e motora.  

 

2.1.1. Expressão Plástica 

i. Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação. 

a) Produção e Criação 

ii. Compreensão das Artes no Contexto 

a) Fruição e Contemplação 

iii. Apropriação da Linguagem Elementar das Artes 

a) Fruição e Contemplação/Produção e Criação 

iv. Desenvolvimento da Criatividade 

a) Reflexão e Interpretação 

 

2.1.2. Expressão Musical 

i. Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação 

a) Interpretação e Comunicação 

ii. Desenvolvimento da Criatividade 

a) Criação e Experimentação 

iii. Apropriação da Linguagem Elementar da Música 

a) Perceção Sonora e Musical 
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iv. Compreensão das Artes no Contexto 

a) Culturas Musicais nos Contextos 

 

2.1.3. Expressão Dramática/Teatro 

i. Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação 

a) Experimentação e Criação/Fruição e Análise 

ii. Desenvolvimento e Criatividade 

a) Experimentação e Criação/Fruição e Análise 

iii. Compreensão das Artes no Contexto 

a)Experimentação e Criação/Fruição e Análise 

iv. Apropriação da Linguagem Elementar da Expressão Dramática 

a) Experimentação e Criação/Fruição e Análise 

 

2.1.4. Dança 

i. Desenvolvimento da Criatividade 

a) Produção e Criação 

ii. Apropriação da Linguagem Elementar da Dança 

a) Conhecimento e Vivência da Dança 

iii. Compreensão das Artes no Contexto 

a) Fruição e Contemplação 

 

2.1.5. Expressão Motora 

i. Expressão Motora 

a) Deslocamentos e Equilíbrios 

b) Perícia e Manipulações 

c) Jogos. 
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3. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E PROGRAMAS DO 1º CEB 

 

O programa do 1º ciclo do Ensino Básico entrou em vigor através do Decreto-Lei 

n.º6/2001, de 18 de janeiro. Este encontra-se dividido em duas partes, onde na primeira 

parte aborda a organização curricular do Ensino Básico e na segunda parte aborda os 

programas do 1º ciclo. 

Contudo, apenas iremo-nos focar no programa de Expressão e Educação Plástica, 

visto ser o tema deste relatório. 

Assim sendo, de acordo com os princípios orientadores (2001, p.89) do respetivo 

programa na Expressão plástica 

 

“A manipulação e experiências com os materiais, com as formas e 

com as cores permite que, a partir de descobertas sensoriais, as 

crianças desenvolvam formas pessoais de expressar o seu mundo 

interior e de representar a realidade”. 

 

 

3.1. Expressão Plástica 

 

O programa de Expressão plástica está dividido em três blocos: 

Bloco 1 - Descoberta e organização progressiva de volumes 

 

Neste bloco, a criança aprende a modelagem e escultura, fazendo construções 

através de diversos materiais como madeira, papel, massa de modelar, entre outros. 

“As actividades de manipulação e exploração de diferentes materiais 

moldáveis deverão ser praticadas, com frequência, pelas crianças no 1.º 

ciclo. Amassar, separar, esticar, alisar, proporcionam explorações 

sensoriais […]. As crianças necessitam de (…) diferentes materiais e 

objectos, procurando, livremente, maneiras de os agrupar, ligar, 

sobrepor…Fazer construções permite a exploração da 
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tridimensionalidade” (ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E 

PROGRAMAS DO 1.º CICLO, 2001, p. 90) 

 Bloco 2 – Descoberta e organização progressiva de superfícies 

  

 O bloco 2 refere-se à aprendizagem da criança quanto ao desenho e pintura. Neste 

é importante que a criança desenvolva o gosto pelo desenho e pintura de expressão livre. 

“O desenho infantil é uma actividade espontânea. O prazer 

proporcionado pelo desenrolar do traço é um jogo pessoal que suscita a 

representação de sensações, experiências e vivências. Sendo uma das 

actividades fundamentais de expressão deve ocorrer, ao longo dos 

quatro anos, com bastante frequência e de uma forma livre, permitindo 

que a criança desenvolva a sua singularidade expressiva.”. 

(ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E PROGRAMAS DO 1.º CICLO, 

2001, p. 92) 

 

 Quanto à pintura,  

“Pintar exige um clima de disponibilidade e de liberdade. O professor 

deverá ir observando, sem intererir nos aspectos expressivos, como as 

crianças utilizam o espaço da pintura: como pegam no pincel, 

preenchem superfícies, como usam a cor e também aperceber-se do 

ambiente gerado e do tipo de solicitações que lhe fazem. (…) A 

organização, conservação e partilha do material de pintura contribuem, 

ainda, para as aprendizagens básicas da vida de grupo.”. 

(ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E PROGRAMAS DO 1.º CICLO, 

2001, p. 93) 

 

 Bloco 3 – Exploração de técnicas diversas de expressão  

 

“Durante o 1.º ciclo as crianças deverão, ainda, desenvolver as suas 

capacidades expressivas através da utilização de diferentes materiais e 

técnicas, alargando o campo de experiência e o domínio de outras 

linguagens expressivas.”. (ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E 

PROGRAMAS DO 1.º CICLO, 2001, p. 95) 
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 Neste sentido, a criança deverá fazer recortes, colagens, dobragens, trabalhar a 

impressão, a tecelagem e costura. Ainda, deverá utilizar materiais como fotografias, 

transparências, meios audiovisuais e cartazes. 

A Expressão Plástica, não se foca na produção de obras de arte, mas sim no 

desenvolvimento das capacidades e na satisfação das necessidades da criança. Neste 

sentido, podemos referir que, é uma área, vista, como um meio de comunicação e de 

representação, partindo das experiências individuais dos alunos ou em grupo pela turma. 

É, essencialmente, uma atividade livre, natural e espontânea na criança, tendo como 

principal objetivo a expressão das emoções e sentimentos.  
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4. LEGISLAÇÃO 

4.1. Lei de Bases do Sistema Educativo 

 

O sistema educativo é, segundo o Decreto-Lei nº 49/2005, de 30 de agosto, 

capítulo I, artigo 1.º: 

“o conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à educação, que 

se exprime pela garantia de uma permanente acção formativa orientada 

para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso 

social e a democratização da sociedade.”  

 A LBSE defende que todos os portugueses têm direito à educação e à 

cultura, e que a educação 

“promove o desenvolvimento do espírito democrático e pluralista, 

respeitador dos outros e das suas ideias, aberto ao diálogo e à livre troca 

de opiniões, formando cidadãos capazes de julgarem com espírito 

crítico e criativo o meio social em que se integram e de se empenharem 

na sua transformação progressiva” (LBSE, 2005, Artigo 2º). 

 

Assim sendo, todo o cidadão tem direito a frequentar o ensino escolar, esperando-

se que este se comprometa a oferecer os alicerces necessários para o sucesso e que seja 

um apoio para futuramente se inserir na sociedade. 

De acordo com o mesmo decreto-lei, este encontra-se organizado da seguinte 

forma: a educação pré-escolar; a educação escolar que compreende o ensino básico, 

secundário e superior e a educação extraescolar. 

 

“A educação pré-escolar, no seu aspecto formativo, é complementar e 

ou supletiva da acção educativa da família, com a qual estabelece 

estreita cooperação. A educação escolar compreende os ensinos, básico, 

secundário e superior…”. (LBSE, 2005, Artigo 4º). 

 

 No que diz respeito à organização do ensino básico, este está compreendido em 

três ciclos, sendo o 1º ciclo de quatro anos, o 2º de dois anos e o 3º de três anos. O 1º ciclo 
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encontra-se, assim, organizado por áreas disciplinares de formação básica e desenvolve-

se num regime de monodocência. 

 

4.2. Lei-quadro da educação pré-escolar 

 

A Lei-quadro da educação pré-escolar (LQEPE), na sequência dos princípios 

definidos na Lei de Bases do Sistema Educativo, consagra o ordenamento jurídico da 

educação pré-escolar. 

De acordo com a LQEPE, a educação pré-escolar é a primeira etapa da educação 

básica no processo de educação ao longo da vida de uma criança, sendo complementar a 

ação da família, com a qual deve-se estabelecer uma ligação de cooperação com o intuito 

de ajudar no desenvolvimento e formação da criança. 

A educação pré-escolar destina-se a crianças com idades a partir dos 3 anos até ao 

seu ingresso no 1º Ciclo do Ensino Básico, sendo ministrada em estabelecimentos de 

educação pré-escolar (LQEPE, 1997, p.19). Esta não é de frequência obrigatória e cabe à 

família decidir e ao Estado contribuir ativamente para a universalização da oferta da 

educação pré-escolar. 

São, também, mencionados na LQEPE (1997) os objetivos da educação pré-

escolar, sendo estes: 

“a)Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com 

base em experiências de vida democrática numa perspectiva de 

educação para a cidadania;  

b) Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, 

no respeito pela pluralidade das culturas, favorecendo uma 

progressiva consciência do seu papel como membro da 

sociedade;  

c) Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à 

escola e para o sucesso da aprendizagem;  

d) Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no 

respeito pelas suas características individuais, incutindo 
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comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e 

diversificadas;  

e) Desenvolver a expressão e comunicação através da utilização 

de linguagens múltiplas como meios de relação, de informação, 

de sensibilização estética e de compreensão do mundo;  

f) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;  

g) Proporcionar à despistagem no âmbito da saúde individual e 

colectiva;  

h) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências e 

precocidades, promovendo a melhor orientação e 

encaminhamento da criança;  

i) Incentivar a participação das famílias no processo educativo e 

estabelecer relações de efetiva colaboração com a comunidade” 

(LQEPE, 1997, Artigo 10º). 

 

Todos estes objetivos devem ser atingidos pela criança, através da orientação do 

seu educador. 

As OCEPE que se definem como uma “referência comum para todos os 

educadores da rede nacional da educação do pré-escolar e destina-se à orientação da 

componente educativa”, não são um programa pois adotam uma perspetiva orientadora e 

não uma prescritiva das aprendizagens a realizar (LQEPE, 1997). 

Os educadores deveriam, assim, organizar todo o processo educativo tendo em 

atenção as OCEPE, pois estas são uma referência para qualquer profissional. 

 

4.3.   Perfil do educador/professor 

 

Na educação pré-escolar, o perfil do educador é o perfil geral do educador e dos 

professores do ensino básico, aprovado em diploma próprio, com as especificações 
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constantes do presente diploma, as quais têm por base a dimensão de desenvolvimento 

do ensino e da aprendizagem daquele perfil. 

Com o decreto-lei nº 241/2001, de 30 de agosto “foi definido o perfil geral de 

desempenho profissional do educador de infância e do professor dos ensinos básico e 

secundário”. 

Importa apenas referir o que se refere neste decreto aos educadores de infância e 

aos professores do ensino básico. Assim, segundo o mesmo decreto: 

 

“a orientação e as atividades pedagógicas na educação pré-escolar são 

asseguradas, nos termos do nº 2 do artigo 30º da Lei de Bases do 

Sistema Educativo, por educadores de infância. Estes profissionais têm, 

também, vindo a desempenhar funções em instituições sociais que 

acolhem crianças até aos 3 anos de idade. Embora o perfil definido no 

presente diploma vise orientar, apenas, a organização da formação do 

educador de infância para a educação pré-escolar, não se exclui que tal 

formação habilite igualmente para o desempenho de funções naquele 

nível etário.” (Decreto-Lei n.º241/2001, de 30 de agosto). 

 

Relativamente ao professor do ensino básico, 

“De acordo com o disposto na alínea a) do n.º1 do artigo 8.º da referida 

Lei de Bases, o ensino no 1.º ciclo é globalizante e da responsabilidade 

de um professor único, o qual pode ser coadjuvado em áreas 

especializadas.” (Decreto-Lei n.º241/2001, de 30 de agosto). 

 

Neste sentido, o educador de infância pode não só exercer funções na educação 

pré-escolar como, também, em valências de berçários e creches. No 1º ciclo do EB, 

apenas existe um único docente. 

O educador de infância “mobiliza o conhecimento e as competências necessárias 

ao desenvolvimento de um currículo integrado, no âmbito da expressão e comunicação e 

do conhecimento do mundo” (Decreto-Lei n.º241/2001, de 30 de agosto). 

No âmbito da expressão plástica, o educador: 
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“d) Promove, de forma integrada, diferentes tipos de expressão 

(Plástica, musical, dramática e motora) inserindo-os nas várias 

experiências de aprendizagem curricular; e) Desenvolve a expressão 

plástica utilizando linguagens múltiplas, bidimensionais e 

tridimensionais, enquanto meios de relação, de informação, de fruição 

e de compreensão do mundo” (Decreto-Lei 241/2001, de 30 de agosto).  

 

O educador deve zelar pela organização do ambiente educativo, pela planificação 

e avaliação, relação e ação educativa, tendo em conta a conceção e desenvolvimento do 

currículo. 

Quanto ao professor do 1º ciclo do ensino básico, este 

“promove a aprendizagem de competências socialmente relevantes, no 

âmbito de uma cidadania activa e responsável, enquadradas nas opções 

de politica educativa presentes nas várias dimensões do currículo 

integrando deste ciclo.” (Decreto-Lei 241/2001, de 30 de agosto). 

 

No âmbito da Educação Artística, o professor: 

“a) Promove, de forma integrada, o desenvolvimento das expressões 

artísticas e das competências criativas e utiliza estratégias que integrem 

os processos artísticos em outras experiências de aprendizagem 

curricular; 

b) Desenvolve a aprendizagem de competências artísticas essenciais e 

de processos de pensamento criativo, utilizando os materiais, 

instrumentos e técnicas envolvidos na educação artística, no âmbito do 

currículo do 1.º ciclo; 

c) Desenvolve nos alunos a capacidade de apreciar as artes e de 

compreender a sua função na sociedade, valorizando o património 

artístico e ambiental da humanidade.” (Decreto-Lei 241/2001, de 30 de 

agosto). 
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CONCLUSÃO  

 

No decorrer deste capítulo foi-nos possível perceber a importância que todos estes 

documentos tem para o educador/professor, pois são ferramentas indispensáveis para um 

futuro profissional com sucesso. 

O educador/professor serve-se da legislação para desenvolver as suas 

competências, durante a sua prática pedagógica em todas as áreas de conteúdo. 

As orientações curriculares, as metas de aprendizagens e o programa para o 1º 

CEB, são ambos instrumentos necessários para o percurso da carreira docente, visto que 

servem de auxílio na realização de planificações e ações educativas. 

Pudemos verificar que os documentos analisados apontam para a prática das 

expressões artísticas, não esquecendo que o educador/professor tem como principal 

objetivo promover e estimular as crianças, de modo a que estas consigam explorar e viver 

a sua imaginação e criatividade, pondo em prática todos os saberes que lhe são 

transmitidos. 

Assim, o educador/professor deve ter as competências necessárias, mantendo um 

perfil adequado às necessidades de cada criança, para que esta se apoie nele e minimize 

assim as suas carências. 
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PARTE III – PRÁTICA SUPERVISIONADA  
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INTRODUÇÃO 

 

O nosso estágio foi realizado em dois contextos diferentes. O estágio I realizou-

se no JI de Borbela e o estágio II na escola NUCLISOL Jean Piaget.  

Assim, nesta terceira parte deste relatório, relativamente ao JI e à escola iremos 

fazer uma breve apresentação do meio que as envolvem, abordaremos o tipo de 

instituição, a e sua organização interna. Seguidamente faremos uma breve caracterização 

das turmas onde realizamos o nosso estágio e caracterizaremos as salas de aula onde eram 

realizadas todas as atividades. 

Por último, apresentaremos as planificações que foram elaboradas em ambos os 

estágios, fazendo assim uma breve reflexão sobre as mesmas, através da ANÁLISE 

SWOT. Aqui, abordaremos os pontos que pensamos terem sido os mais fortes, os mais 

fracos e daremos, no final, a nossa opinião geral. Também, para finalizar, abordaremos a 

avaliação que foi realizada no decorrer do estágio, onde mostraremos os instrumentos de 

avaliação que foram utilizados.   
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1. CARATERIZAÇÃO DO CONTEXTO – JI Borbela 

 

1.1. O meio sócio geográfico envolvente 

 

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.” 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1997, p. 31). 

 

“Por sua vez, o meio social envolvente - localidade ou localidades de 

onde provêm as crianças que frequentam um determinado 

estabelecimento de educação pré-escolar, a própria inserção geográfica 

deste estabelecimento – têm também influência, embora indirecta, na 

educação das crianças. As características desta (s) localidade (s) – tipo 

de população, possibilidades de emprego, rede de transportes, serviços 

e instituições existentes, meios de comunicação social, etc. – não são 

independentes de sistemas mais vastos e englobantes, sistemas 

políticos, jurídicos, educativos ainda mais alargados” (ibidem). 

 

A cidade de Vila Real é sede de concelho e capital de Distrito. Esta situa-se sob 

a margem direita do rio Corgo, um dos afluentes do rio Douro e está rodeada pelas serras 

do Marão e do Alvão. 

O concelho é constituído por 30 freguesias: Abaças, Adoufe, Arroios, Borbela, 

Campeã, Constantim, Ermida, Folhadela, Guiães, Justes, Lamares, Lamas de Olo, 

Lordelo, Mateus, 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 cerca de 50000 habitantes, numa área de cerca de 

370 Km2,.1 

O concelho de Vila Real está inserido num meio essencialmente rural, com 

algumas localidades de características semiurbanas. É uma região alimentada 

                                                 

1 Informação em vigor durante o estágio curricular – ano letivo 2011/2012 
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essencialmente por uma agricultura de subsistência, habitada por uma população, em 

geral, desprovida de uma escolaridade prolongada. A rede de transportes satisfaz 

minimamente as necessidades da população na deslocação à sede do concelho. Nos meios 

rurais, a maioria da população idosa dedica-se à agricultura e à pastorícia, enquanto a 

população mais jovem procura melhores condições de vida no estrangeiro, na construção 

civil e na prestação de serviços.  Atualmente, começam a surgir pequenas indústrias 

ligadas à construção civil, carpintaria, oficinas de mecânica, serralharia e também ao 

pequeno comércio de exploração familiar. Na cidade as atividades são essencialmente do 

sector terciário. 

A Freguesia de Borbela pertencente ao concelho de Vila Real, de perfil 

semiurbano, Borbela tem uma área de 12,1 Km onde habitam uma média de 2559 pessoas. 

Quanto à acessibilidade considera-se razoável, pois permite a circulação de 

automóveis e outros veículos. É ainda de salientar, que a rede de transportes públicos 

(Corgobus) de Vila Real não efetua serviço para esta freguesia. Borbela é uma freguesia 

extensa, que compreende o território desde as Flores até à cumeada do Alvão.  

As atividades económicas da Freguesia são: agricultura de subsistência, 

artesanato, pecuária, exportação de coelhos, serralharia, carpintaria, fabrico de 

aguardentes, vinicultura, construção civil, pequeno comércio e exportação de madeiras e 

resina. Muitos dos seus habitantes vivem da prestação de serviços na cidade ou recorrem 

à emigração. Em termos físicos, é constituída por zonas de vales e planaltos e zonas de 

montanha e caminhos pedregosos.  

Quanto a estruturas de ensino, possui duas escolas do 1º. Ciclo ativadas, (Ferreiros 

e Bairro Nora da Fraga d’Almotolia). Borbela fechou por falta de alunos. Tem 3 Jardins-

de-Infância: Borbela; Ferreiros e Fraga d’Almotolia. 

 

1.2. O meio institucional 

 

O JI de Borbela é uma instituição de rede pública fiscalizada e regulada pelo 

Ministério da Educação (ME), a funcionar no edifício da Junta de Freguesia. 
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Esta instituição faz parte do Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão, que é 

o responsável pela gestão financeira do Jardim, através da verba atribuída pelo ME e pela 

Câmara Municipal. 

O edifício do JI de Borbela situa-se na estrada para Lamas d’Olo, no primeiro 

andar do edifício da Junta de Freguesia; tem uma entrada pelas traseiras do edifício, por 

umas escadas em cimento com um corrimão em ferro. 

O espaço envolvente é constituído por um passeio em cimento que dá acesso às 

escadas, o resto do piso exterior é em areia, com um pequeno parque infantil, composto 

por dois baloiços, um escorrega e um pequeno carrossel em ferro. Este espaço está 

protegido com uma grade e um portão de ferro para a estrada principal e a parte de trás 

tem um pequeno muro com rede e uma sebe natural que limitam este espaço de recreio. 

Contrariamente ao que o Despacho Conjunto nº 268/97, de 25 de agosto refere, 

o espaço exterior não possui uma área coberta e a sala de atividades não possui um fácil 

acesso, visto que se encontra no segundo piso. 

Em relação ao transporte a instituição não dispõe de qualquer transporte para as 

crianças, são os pais a assumir o mesmo. 

 

1.3. Tipo de instituição e a sua organização interna 

 

O JI de Borbela, como já mencionado, pertence ao Agrupamento de Escolas 

Diogo Cão e rege-se por estruturas organizativas como: O Conselho Geral, o Diretor, o 

subdiretor e adjuntos, o Conselho Pedagógico, o Conselho Administrativo e os diferentes 

Conselhos de Docentes ou Departamentos. 

De acordo com o Decreto-Lei nº 147/97, de 11 de junho,   

“Os estabelecimentos de educação pré-escolar asseguram um horário 

flexível, segundo as necessidades da família. O horário de 

funcionamento do estabelecimento de educação pré-escolar será fixado 

antes do início das actividades de cada ano, sendo ouvidos, 

obrigatoriamente, para efeito, os pais e encarregados de educação ou os 

seus representantes”. 
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O horário de funcionamento da manhã é das 9h00 até às 12h00, a hora do almoço 

estende-se até às 14h00, da parte da tarde as crianças permanecem na sala até às 16h00; 

existe ainda prolongamento que é opcional para todas as crianças, decorrendo este das 

16h00 às 18h00.  

Segundo o Regulamento Interno do Agrupamento Vertical de escolas Diogo Cão 

(2010, p.18): 

 

“Em cada estabelecimento de educação pré-escolar ou escola com 3 ou 

mais docentes em exercício efectivo de funções há lugar à designação 

de coordenador. O coordenador é designado pelo director, de entre os 

professores em exercício efectivo de funções na escola ou 

estabelecimento de educação pré-escolar e, sempre que possível, entre 

os professores titulares”. 

 

Relativamente ao seu quadro de pessoal, este é constituído por: uma Educadora 

de Infância, uma Assistente operacional, uma animadora no almoço e prolongamento de 

horário, com uma ajudante na hora do almoço. 

 

1.4. Caracterização do grupo 

 

 “Na educação pré-escolar o grupo proporciona o contexto imediato de 

interacção social e de relação entre adultos e crianças e entre crianças 

que constitui a base do processo educativo. Há diferentes factores que 

influenciam o modo próprio de funcionamento de um grupo, tais como, 

as características individuais das crianças que o compõem, o maior ou 

menos número de crianças de cada sexo, a diversidade de idades, a 

dimensão do grupo” (OCEPE, 1997, p. 34). 

 

A organização do grupo em qualquer contexto educativo tem em conta os 

seguintes pontos: composição etária, crianças em diferentes momentos de 

desenvolvimento; trabalho individual, em pequeno ou grande grupo; aprendizagem 
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cooperada; participação das crianças na elaboração de normas e regras e por último a 

participação das crianças no planeamento e avaliação. 

Segundo o Decreto-lei nº 147/97, de 11 e junho, artigo 10º, “cada sala a educação 

pré-escolar deve ter uma frequência mínima de 20 e máxima de 25 crianças” porém, o 

artigo 11º evidencia que nas zonas de baixa densidade populacional poderá ser autorizada, 

por despacho do Ministério da Educação, uma frequência de crianças inferior ao número 

mínimo estabelecido no artigo anterior. 

O grupo e constituído por treze crianças, sendo que sete são do sexo feminino e 

seis do sexo masculino. São quatro as crianças de três anos, e seis as de quadro anos e 

três as de cinco anos. Logo, é um grupo heterogéneo, quer em idade quer em sexo. 

 

Tabela 1 Nº de alunos inscritos 

IDADE Masculino Feminino Total 

3 Anos 3 1 4 

4 Anos 2 4 6 

5 Anos 1 2 3 

Total 6 7 13 

 

As crianças que frequentam pela primeira vez o jardim são seis, uma de cinco anos 

e quatro de quatro anos. As que frequentam pela segunda vez são cinco de quatro anos e 

pela terceira vez são duas de cinco anos. 

Tabela 2 Anos de frequência no Jardim de Infância 

 1º Ano 2º Ano 3º Ano 

3 Anos 4 0 0 

4 Anos 1 5 0 

5 Anos 1 0 2 

Total 6 5 2 

 

As crianças e todo o seu Agregado familiar vivem, maioritariamente na freguesia 

e localidade de Borbela, exceto duas irmãs que vivem nas Flores; uma vive na freguesia 

de Nossa Senhora da Conceição e outra vive em Lordelo. 
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Todos vivem com os pais e irmãos, exceto uma criança que vive apenas com a 

mãe e avós, outra só com a mãe e as duas irmãs francesas são órfãs de pai. É de 

salientar que neste grupo de crianças, oito são filhos únicos e cinco têm um irmão ou 

irmã. 

Relativamente à idade dos pais, situa-se entre os vinte e seis e os cinquenta anos, 

como mostra a tabela seguinte: 

 

Tabela 3 Idade dos pais 

INTERVALO DAS IDADES PAI MÃE 

26 - 29 Anos 2 0 

30 - 33 Anos 1 3 

34 - 37 Anos 3 5 

38 - 41 Anos 2 2 

42 - 45 Anos 2 1 

 

Duas crianças são irmãs e filhas de pai falecido, daí a existência de onze pais e 

doze mães. 

 

Tabela 4 Profissão dos pais 

PROFISSÕES PAI MÃE 

Trolha 2 0 

Assistente Técnica 0 1 

G.N.R. 1 0 

Agricultor 1 0 

Gerente de loja 2 0 

Desempregado 2 2 

Maquinista 1 0 

Carpinteiro 1 0 

Funcionário Público 1 0 

Emp. Doméstica 0 2 

Empregada de balcão 0 2 
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Oper. Supermercado 0 1 

Empregada de café 0 1 

Téc.Aux. Farmácia 0 1 

Cabeleireira 0 1 

Enóloga 0 1 

 

É de notar que duas das mães, estão desempregadas e dez trabalham fora de casa, 

assim como todos os pais, exceto dois que estão desempregados. Perante esta situação, 

mais uma vez, é reforçada a importância do Jardim de Infância, como um complemento 

da família, uma vez que esta não tem uma disponibilidade a tempo inteiro para o 

acompanhamento dos seus filhos, no sentido de responder a todas as suas necessidades, 

contribuindo assim para um melhor desenvolvimento global da criança. 

 

Tabela 5 Nível cultural dos pais 

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS PAI MÃE TOTAL 

4º. ANO 3 1 4 

6º. ANO 4 3 7 

9º. ANO 3 3 6 

12º. ANO 1 3 4 

LICENCIATURA 0 2 2 

 

Na maioria, os pais têm o 6º ano, seguindo-se o 9º ano de escolaridade e apenas 

duas mães são licenciadas. O nível cultural dos pais, de uma maneira geral, tem uma certa 

influência na motivação e desenvolvimento global das crianças, quanto maior for o 

estímulo familiar, melhor e maior será o desenvolvimento de competências. 

Um dos princípios que se deve ter em conta na educação pré-escolar é a de 

fomentar uma estreita relação entre a família das crianças pois é importante, “incentivar 

a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de efectiva 

colaboração com a comunidade” (OCEPE, 1997, p. 22). 
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1.5. Organização e gestão dos espaços e materiais 

 

A organização e gestão dos espaços e materiais têm muita importância e deve ser 

tida em conta pela Educadora. 

 

 “A ideia de espaço faz alusão, mais do que aos componentes isolados que o 

formam, à particular relação que se estabelece entre ele e as pessoas que o 

frequentam.” (ZABALZA, 1998, p. 241) 

 

 A organização dos espaços deve ser orientada de forma a criar um ambiente rico 

e estimulante de aprendizagem (um recurso de aprendizagem e desenvolvimento pessoal). 

Para isso, exige que sejam considerados os seguintes aspetos. (ZABALZA, 1998, p. 241) 

As crianças devem ter ao seu dispor uma diversidade grande de materiais devendo 

estes ser polivalentes, resistentes, estimulantes, agradáveis à vista e ao tato, acessíveis e 

principalmente construídos por elas próprias. Assim, a organização do espaço terá de se 

adequar de modo a permitir uma boa utilização e proveito desses materiais. Esta 

organização tem como finalidade, favorecer a fantasia e o jogo simbólico, a criatividade 

e também o desenvolvimento motor. Ou seja, visa o desenvolvimento da criança em todas 

as vertentes, nomeadamente, a sócio afetiva, a cognitiva e a psicomotora. 

É muito importante para o desenvolvimento das crianças que estas  

 

“(…) compreendam como o espaço está organizado e como pode ser utilizado 

e que participem nessa organização e nas decisões sobre as mudanças a 

realizar. O conhecimento do espaço, dos materiais e das actividades possíveis 

é também condição de autonomia da criança e do grupo” (OCEPE, 2007, p. 

38). 

 

 Por este facto, é fundamental antes de iniciar uma prática letiva refletir e analisar 

a organização/ gestão dos espaços e materiais, pois consoante o grupo de crianças poderá 

ser necessário alterar alguma coisa ou optar por outra estratégia. Em seguida, serão 

apresentadas as características dos espaços interiores e exteriores do JI de Borbela.  
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1.5.1. Espaço interior 

 

No que diz respeito ao espaço interior, o JI é constituído por: um hall, duas casas 

de banho, uma sala de atividades, uma sala polivalente destinada a atividades de 

expressão motora, almoço e prolongamento de horário e uma arrecadação. Ambas as salas 

têm mobiliário e material adequado às tarefas para que estão destinadas. O seu 

aquecimento é bom, tem um recuperador de calor que funciona a briquetes em cada uma 

das salas e no corredor tem um aquecedor a óleo. As casas de banho não possuem 

aquecimento, mas têm água quente. 

 O despacho conjunto Nº 268/97, de 25 de agosto, refere que a sala de atividades 

é um espaço que se destina ao desenvolvimento de atividades educativas a realizar pelas 

crianças, individualmente ou em grupo. E este, deve ser concebido de forma a: permitir a 

utilização e visionamento de meios áudio visuais; permitir o obscurecimento parcial e 

 Área da Informática 

 Área Biblioteca 

 Área da Pintura 

 Área da Matemática 

 Área da escrita 

 Área dos jogos 

 Área do Faz-de-conta 

 Mesa atividades 

 Janela 

 Porta 

Legenda: 

Figura 1  Planta da sala de atividades 
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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 parâmetros 

verticais de expositores e quadros; possuir uma zona de bancada fixa com cuba, ponto de 

água e esgoto; deverá possuir uma comunicação fácil com os vestuários das crianças, e 

sempre que possível deverá ter uma fácil comunicação para o exterior; a área da sala 

deverá ser 50m2 para um máximo de 25 crianças (2m2/criança), o pavimento deverá ser 

confortável, resistente, lavável, antiderrapante e pouco refletor de som. 

Após reflexão e análise da legislação, posso concluir que a sala de atividades 

encontra-se organizada de acordo com a legislação, apenas não cumpre o Despacho 

Conjunto nº 268/97, de 25 de agosto, que refere que a sala de atividades deverá 

proporcionar um fácil acesso ao exterior, já que a sua localização é num primeiro andar. 

A sala de atividades não é muito grande, mas encontra-se bem organizada. Possui 

boa luminosidade, pois para além da luz artificial possui quatro janelas de dimensões 

razoáveis. O chão é todo de parquet, e o aquecimento fica a cargo de um recuperador que 

funciona a briquetes 

A nível de mobiliário e de material didático, a sala está de acordo com o Despacho 

Conjunto Nº258/97, de 21 de agosto. 

No hall de entrada podemos visualizar um placard de informações, onde são 

anexados todos os assuntos possíveis de tratar com os familiares, placards onde são 

expostos alguns dos trabalhos realizados pelas crianças. Por baixo desse placar existe um 

conjunto de recipientes com o propósito de desenvolverem a reciclagem e, inclusive, 

existe neste compartimento uma mesa redonda. Este, também, possui um espaço que se 

encontra no corredor que dá acesso à sala de atividades, destinado ao arrumo do vestuário 

e das mochilas das crianças, cada criança possui um cabide respetivamente assinalado 

com o nome e fotografia de cada criança. Logo à entrada, existe um espaço dedicado à 

receção dos pais quando estes vêm buscar as crianças. 

 Em termos de pavimentação, o chão deste compartimento é de tijoleira. 

A sala polivalente, como o próprio nome o indica, é o local destinado para o 

almoço e prolongamento de horário (componente de apoio social à família), está 

apetrechada com duas mesas redondas e cadeiras para esse fim, tem uma área da garagem, 
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uma área de cozinha para atividades de culinária e uma outra área com o objetivo de 

desenvolver atividades motoras. 

Esta sala contém duas janelas com persianas de forma a permitir a utilização e o 

visionamento de meios audiovisuais, bem como o seu obscurecimento parcial ou total e 

encontra-se próxima da sala de atividades.  

Possui parede de cor clara, permitindo uma boa reflexão da luz, contém também 

armaduras com lâmpadas florescentes com difusor de lamelas, indo de acordo com a 

legislação. O chão é em azulejo resistente e lavável mas não é antiderrapante, apenas uma 

parte da sala contem um tapete, não se encontrando portanto de acordo com o estabelecido 

no Despacho Nº 268/97, de 25 de agosto.  

Encontra-se equipada com armários, que servem para guardar diversos materiais, 

desde os materiais para as sessões motoras, materiais de jogos e construções, entre outros, 

tem também duas mesas redondas e cadeiras, servindo estas, para as crianças comerem 

as suas refeições.  

A sala encontra-se, ainda, organizada por áreas, como a área da garagem, que 

contem um tapete rodoviário, veículos de vários tamanhos; área da cozinha, onde se 

realizam as atividades de culinária, em que contém um micro-ondas, um forno elétrico, 

um armário de loiça, talheres e um pequeno frigorífico. 

Em relação ao aquecimento da sala polivalente, esta possui uma salamandra de 

aquecimento a lenha, protegida por gradeamento em madeira para proteção das crianças, 

em que mantém todo o espaço quente.  

No que diz respeito as instalações sanitárias, estas encontram-se, em parte de 

acordo com a legislação em vigor, especificamente com o despacho Nº 268/97, de 25 de 

agosto que especifica o seguinte: “ no espaço destinado á higiene pessoal das crianças, 

deverá ser observada a porção de: uma sanita/10 crianças; um lavatório/10 crianças; um 

duche de água quente”. Assim, possuem duas sanitas, uma para meninos e outra para 

meninas; os lavatórios também possuem um em cada casa e banho e, no que diz respeito 

ao duche pois não possuem duche de água quente e as alturas tanto das sanitas como dos 

lavatórios também não se encontram adequados a idade das crianças e, as casas de banho 

são comuns a adultos e a crianças. 
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Na arrecadação encontram-se guardados alguns materiais de grandes dimensões 

e, outros que já não se utilizam, é uma área destinada apenas à permanência da Educadora 

ou auxiliar.  

Relativamente à organização do espaço vertical, as paredes são constantemente 

renovadas com trabalhos dos alunos e outros instrumentos de organização de trabalho. É 

portanto, um espaço muito dinâmico e ativo tendo como funções pedagógicas expor nas 

paredes as atividades escolares, com o objetivo de registar/pilotar as atividades realizadas 

e a realizar.  

Nas paredes da sala de atividades podemos verificar: tabelas com a divisão de 

tarefas; quadro das idades e respetivos aniversários; mapa das presenças, que é preenchido 

por um aluno em cada semana; um cartaz das notícias e um com a correspondência; as 

regras da sala; existe ainda uma agenda semanal e um placard onde se expõe as atividades 

realizadas na aula, para além de todos os trabalhos feitos pelas crianças que também estão 

expostos.  

No teto existem diversos materiais, construídos pelos alunos, com ajuda da 

educadora, nomeadamente mobiles. 

Observar bem e recolher informações sobre como estão organizados os espaços e 

que materiais existem, é importante para sabermos como podemos intervir.  

Segundo Saracho e Spodek (1998, p. 127), “um cantinho é uma área da sala onde 

existe uma grande variedade de materiais baseados numa área de conteúdo, de modo a 

estimular a aprendizagem das crianças.” 

 Ainda segundo o mesmo autor,  

 

“as atividades a realizar nos cantinhos devem refletir os níveis de 

desenvolvimento das crianças e as suas experiências prévias, permitindo que 

aprendam ao seu ritmo, sobre o mundo à sua volta, manipulando objetos, 

construindo, dialogando e assumindo diferentes papéis” (SARACHO, & 

SPODEK, 1998, p. 127). 

 

Relativamente ao espaço horizontal, a Educadora dividiu a sala em áreas, de forma 

a ter espaço para conseguir concretizar todas as tarefas, tendo assim as crianças 

oportunidades de obterem mais espaços didáticos. 
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A sala tem uma mesa de grande grupo, os lugares são variáveis de acordo com as 

necessidades de trabalho dos alunos. A organização do espaço está relacionada com a 

atividade a realizar, e à responsabilidade dos alunos, embora tenham o apoio da 

educadora, sempre que necessário. Os armários ou estantes contém materiais coletivos e 

por vezes individuais, organizados com os alunos, à sua disposição, para o apoio ao seu 

trabalho. Os espaços específicos existentes são muito utilizados e de forma autónoma. 

De seguida, caracterizam-se as áreas existentes nesta sala de atividades, 

mencionando a importância dos mesmos no desenvolvimento das crianças. 

A sala deve estar organizada em áreas bem definidas e delimitadas no espaço, e o 

material em cada uma deverá estar disposto de modo a transmitir à criança o seu modo 

de utilização o que lhe favorece a autonomia. 

Na sala de atividades encontram-se oito áreas onde as crianças podem trabalhar e 

brincar, segundo as regras estabelecidas entre o educador e as crianças. 

Em seguida será apresentado uma curta descrição de cada área existente no JI de 

Borbela.  

 Área da biblioteca 

Na biblioteca, encontra-se uma estante apetrechada com livros de todos os 

géneros, sinalizados com fitas de cores diferentes, dependendo do tipo de livro, por 

exemplo, os livros de histórias têm uma cor, livros para as áreas de matemática uma outra 

cor, e assim sucessivamente. Para que as crianças possam usufruir, facilmente  

dos livros, existem dois bancos compridos, um sofá e uma manta, onde elas se sentam a 

esfolhar os livros que pretendem. Também possui uma TV, um leitor de DVD, vídeo e 

aparelhagem áudio conforme o previsto no Despacho Conjunto Nº268/97, de 25 de 

agosto. É também neste local que todos se sentam (crianças e Educadora) para combinar 

atividades, assim como para registar as atividades já realizadas. Esta área funciona como 

um ponto de encontro entre a Educadora e o seu grupo de crianças de modo a favorecer 

a coesão de grupo. A Educadora aproveita este espaço para conversar informalmente com 

as crianças, para cantar, para contar histórias e é também um espaço utilizado para as 

reuniões de grande grupo no início das aulas. 
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 Área dos jogos e Construções 

Nesta área, as crianças contam com brinquedos e também com jogos, que podem 

ser realizados na mesa ou mesmo no chão. Neste espaço as crianças têm à disposição duas 

estantes com vários brinquedos e jogos, entre os quais podemos encontrar puzzles, 

combinação de vestuário, jogo da memória, entre outros. As crianças têm liberdade para 

escolherem os jogos que querem jogar. 

 

 Área do faz de conta 

 

Esta área é constituída por três divisões: a casinha que é constituída por uma cama 

para as bonecas; uma mesa-de-cabeceira; um espelho; um armário, em cadeirão; um 

carrinho de bebé e várias roupas. A cozinha, onde podemos encontrar um fogão; uma 

banca; um armário cheio de utensílios de cozinha, entre eles alimentos de plástico; uma 

mesa com quatro bancos; uma tábua de passar e respetivos ferro, entre outros. Existe 

ainda, nesta mesma área, um biombo e respetivos fantoches. 

Trata-se do cantinho mais apreciado pelas crianças e o que está mais apetrechado. 

A sua importância para as crianças é significativa dado que as desenvolve em vários 

aspetos, nomeadamente na Área de Formação Pessoal e Social (autonomia, socialização 

e responsabilidade) e na Área da Expressão e Comunicação (imaginação, criatividade e 

linguagem oral).  

É neste cantinho que as crianças exteriorizam medos e angústias, bem como 

retratam experiências vividas e conhecimentos adquiridos, assistindo-se frequentemente, 

a imitações perfeitas da vida dos adultos. 

 

 Área da pintura 

 

Nesta área podemos encontrar uma pequena mesa com todos os materiais 

necessários para a pintura, tintas, pincéis e folhas. Existe um cavalete, onde podem estar 

duas crianças a pintar, uma de cada lado.  
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O cantinho da expressão plástica é um dos espaços mais importantes da sala pois 

é aqui que as crianças dão os seus primeiros passos para a aquisição da linguagem escrita, 

é a partir do desenho que elas desde muito cedo comunicam os seus desejos, as suas 

alegrias, ou as suas frustrações quando outro tipo de comunicação não está ao seu alcance. 

Nas diversas atividades realizadas neste cantinho, são utilizados materiais 

adaptados à idade das crianças. 

 

 Área da matemática 

 

Este espaço é constituído por uma mesa com vários materiais para trabalhar a 

matemática, entre eles uma balança, um ábaco, imagens de figuras geométricas, etc. 

 

 Área da escrita 

 

A área da escrita encontra-se ao lado da Biblioteca, e possui vários materiais para 

as crianças se familiarizarem com a escrita, como uma caixa com vários textos, jogos com 

letras e um quadro magnetizado com letras. É muito importante que a sala esteja  

 

 Área da informática 

 

Neste espaço encontram-se dois computadores e duas impressoras e uma estante 

com cd’s interativos, que são usados pelas crianças, conforme indicar no plano semanal 

do computador. É um espaço que só pode ser utilizado por duas crianças de cada vez.  

Este espaço é muito frequentado pelas crianças por ter instalado jogos didáticos. 
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 Área da tecelagem 

 

Na sala encontram-se também cestos com desperdício de material para ser 

aproveitado para o trabalho das crianças na sala e uma estante com materiais como massa, 

feijão, botões, entre outros para serem igualmente utilizados para trabalhos das crianças. 

 

 Área polivalente 

 

Esta área está apetrechada com duas mesas redondas e cadeiras para esse fim, tem 

uma área da garagem, uma área de cozinha para atividades de culinária e uma outra área 

com o objetivo de desenvolver atividades motoras, mais especificamente aulas de 

Expressão Motora. Esta área não está dentro da sala de atividades é uma outra sala (sala 

polivalente). 

Em suma, a sala de atividades está bem adaptada às necessidades e interesses das 

crianças. 

Os materiais existentes na sala de atividades estão de acordo com as normas de 

segurança, uma vez que não provocam perigos para a criança. Os brinquedos são todos 

de plástico, material não tóxico e sem perigo de asfixia. Os livros existentes no cantinho 

da biblioteca são de capa dura. 

Em relação ao mobiliário existente nos cantinhos, é na sua maioria de madeira e 

de plástico e adequados à estatura das crianças. 

É ainda de salientar o facto das instalações elétricas estarem protegidas e fora do 

alcance das crianças, de modo a evitar a ocorrência de acidentes pessoais, nomeadamente 

devido a eletrocussão e queimaduras. 

As áreas existentes na sala de atividades estão dispostas de modo a proporcionar 

às crianças um fácil acesso e funcionalidade dos mesmos espaços.  

É importante a realização de uma reflexão sobre as finalidades e funcionalidades 

dos espaços e materiais, bem como disposição dos mesmos, pois estes condicionam o que 

as crianças podem fazer e aprender. A planificação da organização e utilização do espaço 

educativo, deve ir ao encontro das necessidades das crianças. 
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1.5.2. Espaço exterior  

 

Segundo as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (2008, p.39): 

“o espaço exterior é um local que pode proporcionar momentos educativos intencionais, 

planeados pelo educador e pelas crianças”. 

Neste sentido, o espaço exterior de um estabelecimento de ensino de educação 

Pré-escolar, deverá ser um espaço essencialmente educativo para novas aprendizagens; 

deve-se dar a este a mesma importância e atenção que se dá ao espaço interior, pois este, 

também apresenta potencialidades e diversas oportunidades educativas.  

De acordo com o Despacho Conjunto nº268/97, de 25 de agosto, o espaço exterior 

deve ser organizado de forma a oferecer ambientes diversificados que permitam a 

realização de atividades lúdicas e educativas. Deve, quando possível, incluir uma área 

coberta, ponto de água e uma pequena arrecadação. A organização e apetrechamento do 

espaço exterior devem assegurar condições de segurança para a realização de múltiplas 

atividades. 

Assim, no que diz respeito ao espaço exterior do Jardim de Borbela, este apresenta 

um pequeno espaço exterior, com um ponto de água e uma pequena arrecadação para a 

arrumação de materiais de jardinagem. Porém, não existe nenhum espaço coberto. 

O parque infantil exterior é em areia e não contem superfície de impacte, este 

encontra-se apetrechado com equipamento necessário para dar resposta às diversas 

necessidades das crianças como por exemplo: carros de mão, utensílios de jardinagem, 

um escorregam, dois baloiços e um carrossel de ferro. 

 O espaço encontra-se protegido por uma grade e um portão de ferro na parte 

lateral onde se situa a entrada, no seu prolongamento encontra-se um muro com rede e 

sebe natural que limita todo o espaço exterior garantindo as condições de segurança 

exigidas pelo Despacho Nº 268/97 de agosto, “o espaço deverá ser delimitado de forma 

não agressiva, mas que garanta condições de segurança”. 
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1.6. Organização e Gestão do tempo e das atividades  

 

Para realizar as atividades no Jardim-de-infância, o educador deve ter sempre em 

mente para quem realiza essas atividades, por isso é importante antes disso que este 

conheça o grupo com quem vai trabalhar, ou seja, conhecer as suas vivências, o meio em 

que estas se inserem, as suas necessidades e também os seus saberes e valores culturais. 

Pois só a partir daqui se pode planificar com coesão e com certeza dos objetivos que se 

pretendem alcançar. A criança deve ser sempre o elemento central do processo educativo.  

 

“O tempo educativo tem, em geral uma distribuição flexível, embora 

corresponda a momentos que se repetem com uma certa periodicidade. 

(…) O tempo educativo contempla de forma equilibrada diversos 

ritmos e tipos de actividade, 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 conteúdo” (OCEPE, 2007, p.40).  

 

Cabe ao educador organizar e prever um tempo que contemple diferentes tipos de 

atividades que façam sentido para as crianças. Este tempo e o espaço em que se 

desenvolvem as atividades deve ser adequado às caraterísticas do grupo e às necessidades 

de cada criança, por este facto se salienta a importância de primeiramente proceder á 

análise do grupo como foi referido anteriormente.  

As referências temporais são extremamente importantes para que as crianças 

passem a compreender o tempo, tanto o passado, o presente, futuro, o contexto diário, 

mensal e semanal.  

Devemos ter sempre em mente que as crianças não encaram o tempo da mesma 

forma dos adultos. Não se deve aplicar muitas atividades diferentes num só dia, pois assim 

não permitimos que as crianças retirem partido das mesmas, mas sim devemos dar-lhes 

tempo para explorar a atividade, compreender e permitir que a criança se envolva na 

execução da mesma. Cada criança tem o seu próprio ritmo de trabalho que deve ser 

respeitado. Os horários que são propostos não devem ser rígidos ao ponto de querermos 
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que todas as crianças acabem o trabalho ao mesmo tempo. Assim, nesta instituição o 

tempo está estruturado a partir de uma rotina Diária da Agenda Semanal, elaborada pela 

Educadora no início do ano letivo, na qual irei seguir também, uma vez que está afixada 

e adaptada ao grupo, podendo ser sempre ajustada e modificada consoante as orientações 

da Educadora. 

 O Plano Anual de Atividades, fornecido pela Educadora é também um 

instrumento de organização e orientação temporal (abrange todas as atividades que se 

pretende desenvolver ao longo do ano letivo num espaço de tempo determinado). 

 

“ A distribuição do tempo relaciona-se com a organização do espaço, 

pois a utilização do tempo depende as experiências educativas 

proporcionadas pelo espaço” (OCEPE, 2007, p.40).  

 

A partir desta distribuição tempo/espaço podemos apontar os diferentes tipos de 

atividades:   

Nas atividades livres, as crianças escolhem o que querem fazer e são momentos 

bastante importantes de interação com o mundo que os rodeiam.  

Segundo Cardona (1992, s.p.) as atividades livres “são aquelas que se realizam 

informalmente a partir da organização do espaço materiais e que não são directamente 

dirigidas pelo educador, podendo ser quotidianamente escolhidas pelas crianças”. 

 Este tipo de atividades são momentos de verdadeiras aprendizagens, pois, 

permitem que as crianças vão desenvolvendo competências essenciais para o seu pleno 

desenvolvimento. Aqui estas contactam com diferentes realidades, são obrigadas a 

realizar escolhas, são responsabilizadas pelas mesmas, são obrigadas a cumprir regras, 

sejam as da sala, as de convivência, etc. 

 

As atividades dirigidas ou orientadas são geralmente planeadas e dirigidas pelo 

adulto para um grupo de crianças, seja ele pequeno, médio ou grande.  

Podemos dizer que “assentam em bases teóricas sólidas, respondem aos interesses 

e necessidades da criança, e ocupam um lugar privilegiado, bem como um estatuto de 
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grande importância no decorrer do dia-a-dia num Jardim de Infância” (FOLQUE, 1989, 

p. 17 -18). 

Para Barbosa e Horn (2001, p.69) estas atividades são “importantes para se 

trabalhar a atenção, a concentração e a capacidade das crianças de atenderem propostas 

feitas colectivamente. Estas actividades podem se realizar tanto nos espaços internos 

como externos da escola”.  

Estas atividades são realizadas tendo em conta objetivos gerais e específicos para 

abordar determinado conteúdo, num tempo e espaço determinado. Aqui o educador é o 

orientador das aprendizagens, em que tenta sempre passar para as crianças aprendizagens 

significativas fazendo sempre que possível articulação das diferentes áreas e partindo 

também dos saberes, vivências e necessidades das crianças.  

As atividades de rotina são aquelas que normalmente são mais “orientadas” pela 

auxiliar de ação educativa, em que por parte do educador não é dada tanta atenção e 

acompanhamento.  

Segundo Folque (1989, p.18) por atividades de rotina entende-se “ as entradas, 

higiene, refeições, repouso, recreio e as saídas, estas são destinadas a assegurar as 

necessidades vitais de comer, dormir e ir a casa de banho (…) não existindo nestes 

momentos o mesmo investimento da parte de nós educadores, que mesmo quando 

presentes nos asseguramos destas situações” 

As atividades de projeto surgem normalmente da curiosidade das crianças. Isto 

é, numa conversa em grande ou pequeno grupo, existe uma ou mais crianças que 

demonstram vontade de saber mais sobre um determinado assunto. O Educador pode 

pegar nesse assunto e a partir dele, junto com as crianças e sempre com a participação das 

mesmas, desenvolver um projeto com questões e ideias das crianças e um percurso de 

descobertas sobre o assunto. 

Durante o meu estágio no Jardim de Infância de Borbela, as rotinas já existentes 

na sala são as seguintes: 
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Rotinas Diárias: 

9,00 às 9,30 h 
Jogos de mesa e ver livros, enquanto não está o grupo todo 

reunido 

9,30 às 10,00 h 
Acolhimento: cantar os bons dias, marcação de presenças e do 

tempo. 

10,00 às 10,30 h 
Atividades livres, orientadas e/ou de projetos. 

10,30 às 11,15 h 
Higiene, lanche e recreio. 

11,15 às 11,45 h 
Atividades livres, orientadas e/ou de projetos. 

11,45 às 12 h 
Canções e /ou jogos de grupo. 

12,00 às 14 h 
ALMOÇO - Componente de apoio à família. 

14,00 às 15,45 h 
Leitura de uma história, atividades livres, orientadas e/ou de 

projetos. 

15,45 às 16 h 
Avaliação/Reflexão do dia e registo 

16,00 às 18 h 
 PROLONGAMENTO - Componente de apoio à família 

Rotinas Semanais 

 Comunicar, registar e ilustrar as notícias 

 Avaliação e distribuição das Tarefas; 

 Sessão Motora; 

 Histórias;  

  Desenhos (livres e orientados);  

Rotinas Mensais  

 Avaliação do Mapa das Presenças;  

 Avaliação do Mapa do Tempo;  

  

Durante o meu estágio, para além das rotinas da Educadora, criarei outras. 

As rotinas diárias serão as da Educadora e acrescentarei mais duas, a marcação do 

mapa dos sentimentos e a avaliação / reflexão do dia feita com o dado. 

Quanto às rotinas semanais e às mensais permanecerão iguais às da Educadora.  
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2. PLANIFICAÇÕES 

 

A planificação é considerada assim uma prática pedagógica essencial, porque 

consiste em converter uma ideia ou um propósito num curso de ação. É sempre importante 

haver um registo daquilo que vamos fazer, ou seja, a planificação serve como um guia de 

orientação para o educador, quer na organização do espaço da sala de aula, quer do tempo 

e dos recursos que possui.  

O facto de planificar é importante, mas não deve ser algo rígido, ou seja, não tem 

de ser cumprida a rigor. Até porque as crianças são imprevisíveis e uma ideia ou questão 

por parte delas, pode remeter para novas atividades não planificadas. O educador não se 

pode restringir somente ao que se encontra planificado, cabe-lhe desvendar a sua 

flexibilidade e versatilidade face a situações inesperadas e tentar improvisar.  

Segundo as OCEPE (2007, p. 26), “planear implica que o educador reflicta sobre 

as suas intenções educativas e as formas de as adequar ao grupo, prevendo situações e 

experiencias de aprendizagem e organizando os recursos humanos e materiais necessários 

à sua realização”.  

Planear é uma ação que implica a tomada de decisões. Esta ação engloba a 

formulação de objetivos, a seleção de estratégias/atividades e a criação de instrumentos e 

critérios de avaliação. 

As atividades que o educador planifica são bastante estimulantes uma vez, 

possibilitam à criança contactar com situações distintas e favorecem a vivência de 

experiências concretas. 

De acordo com Matias (2010, p. 113), a planificação “é um instrumento útil de 

trabalho, que serve para beneficiar o desenvolvimento infantil. É também uma ajuda ao 

pensamento estratégico e um recurso inteligente de ajuda para ordenar e organizar um 

ensino de qualidade.” 

Do ponto de vista de Zabalza (1994), uma planificação educacional é constituída 

por muitos parâmetros. Em termos gerais trata-se de converter uma ideia ou um propósito 

num curso de ação.  
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“Planificar consiste em formular objectivos precisos e em pôr em acção todos 

os meios apropriados a fim de realizar um ensino que permita atingir esses 

objectivos nos prazos previstos” (MATIAS, 2010, p.156). 

 

Atendendo a estes conceitos, compreendemos que planificar, no que se refere ao 

trabalho do educador/professor, é um aspeto muito importante e essencial do 

ensino/aprendizagem, pois determina em grande parte a forma de ensino de cada 

educador/professor. 

No entanto, é importante não esquecer que a planificação pode e deve ser flexível, 

ou seja, esta tem de permitir fazer variações e alterações, pois não nos podemos esquecer 

que ela apenas serve como um guia de orientação. 

Neste sentido, apresentamos as planificações elaboradas no estágio do pré-escolar, 

referentes apenas atividades referentes à área da Expressão Plástica, devido ao 

enquadramento do tema do presente relatório. 

 

 

2.1. Planificação mês de fevereiro (Anexo A) / Reflexão (Anexo E) 

 

Atividade nº 1 

Áreas de conteúdo: Formação pessoal e social; Conhecimento do mundo; Área 

de expressão e comunicação: Domínio da Expressão Plástica; Domínio da Expressão 

Motora. 

Objetivos Gerais:  

Desenvolver as relações interpessoais; 

Desenvolver o conhecimento do meio envolvente; 

Desenvolver a motricidade fina; 

 

Objetivos Específicos:  

Ser capaz de Escutar; 
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Ser capaz de respeitar os outros; 

Ser capaz de esperar pela sua vez; 

Ser capaz de reconhecer a importância do dia dos namorados; 

Ser capaz de identificar o símbolo do amor (coração); 

Ser capaz de picotar pelos contornos; 

Ser capaz de utilizar corretamente a tesoura; 

Ser capaz de recortar pelos contornos; 

Ser capaz de fazer desenhos relativos ao tema a tratar. 

 

Atividade: O que é o amor? “Lagarta do amor” 

Estratégia: Irei começar por dialogar com as crianças sobre o dia dos namorados, 

de seguida perguntarei o que é o amor, cada criança terá que responder enquanto eu anoto 

numa folha as suas respostas. 

Entregarei um coração a cada um, para que possam recorta-lo ou picota-lo, 

seguidamente colocarei a resposta de cada um no coração e as crianças terão que fazer 

um desenho sobre o que disseram.  

Juntando todos os corações iremos fazer uma lagarta do amor. Acrescentando as 

pernas, a cabeça e o rabo à lagarta. Iremos elaborar um coração em que as crianças terão 

que decorá-lo a seu gosto. Para este fim as crianças terão de recortar/picotar o coração, 

decorá-lo a seu gosto e colar um pau de espetada por trás. Por fim, irão levá-lo para casa. 

 

Recursos Humanos: Educadora cooperante, auxiliar educativa, aluna de 

integração e crianças. 

Recursos Materiais: cartolinas vermelhas; tesoura; pico; lápis de cor; 

marcadores, paus de espetada, almofadas 

 

Reflexão da atividade nº 1 

Pontos Fortes – Através do desenho, as crianças puderam representar uma única 

palavra, que sem saberem ler conseguiam descobri-la.  
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Pontos fracos – As crianças mais pequenas sentiram dificuldades em picotar o 

coração, ainda não tem destreza suficiente para o fazerem. 

Opinião geral – A atividade correu como desejado e planificado, todas as 

crianças participaram, sendo que mais umas que outras.  

 

 

2.2. Planificação mês de março (Anexo B) / Reflexão (Anexo E) 

 

Atividade nº 1  

Áreas de conteúdo: Área de Conhecimento Mundo; Área de Expressão e 

Comunicação: 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita; Domínio da Expressão 

Plástica; Domínio da Expressão Motora. 

 

 

Objetivos Gerais:  

Desenvolver o conhecimento do meio envolvente; 

Desenvolver a linguagem oral; 

Desenvolver a capacidade de pintar; 

Desenvolver a motricidade fina. 

 

Objetivos Específicos:  

Ser capaz de explicar o que é a Primavera; 

Ser capaz de reconhecer: uma flor, uma borboleta, um caracol, uma lagarta, um 

pássaro e uma abelha; 

Ser capaz de utilizar uma linguagem simples e clara; 

Ser capaz de pintar com as cores corretas; 
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Ser capaz de desenhar com as dimensões corretas; 

Ser capaz de respeitar os contornos; 

Ser capaz de manusear corretamente: o pincel e os lápis 

 

Atividade: Móbile “Primavera” 

Estratégia: Contarei a história “ Chegou a Primavera” projetada na parede. De 

seguida irei pedir às crianças para me recontarem a história ouvida e fazer o respetivo 

desenho.  

Por ultimo iremos fazer um mobile de uma flor com animais (borboleta, caracol, 

abelha, joaninha, lagarta, pássaro). 

 

Recursos Humanos: Educadora cooperante, auxiliar educativa e crianças  

Recursos Materiais: História, projetor, folhas, lápis de cor, tintas. 

 

 

Reflexão da atividade nº 1 

Pontos Fortes – Com a expressão plástica podemos trabalhar diferentes áreas, 

nomeadamente a do conhecimento do mundo. Todas as crianças ficaram a conhecer 

alguns animais da primavera. 

Pontos fracos – A maioria das crianças sentiram dificuldade em decalcar as 

imagens e em recorta-las. 

Opinião geral – A atividade foi estimulante no sentido em que as crianças iam 

construindo o animal através da colagem de diversas imagens. Sendo este um grupo de 

crianças heterogéneas, os mais pequenos participaram muito pouco na atividade de 

expressão plástica, por esta ser um bocadinho complexa.  
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Atividade nº 2 

Áreas de conteúdo: Área de Conhecimento do Mundo; Área de Expressão e 

Comunicação: Domínio da Expressão Plástica; Domínio da Expressão Motora 

 

Objetivos Gerais:  

Desenvolver o conhecimento do meio envolvente; 

Desenvolver a capacidade de colar; 

Desenvolver a motricidade fina 

 

Objetivos Específicos:  

Ser capaz de reconhecer um pintainho; 

Ser capaz de saber o que é lã; 

Ser capaz de saber de que cor são os pintainhos; 

Ser capaz de colar corretamente os olhos e o bico; 

Ser capaz de enrolar a lã; 

Ser capaz de manipular o pico corretamente. 

 

 

 

Atividade: Pintainhos de lã 

Estratégia: As crianças irão fazer pintainhos com lã. Assim, primeiro iremos 

fazer o suporte em cartão que as crianças irão picotar. Depois as crianças irão enrolar a lã 

com a minha ajuda. Seguidamente irei recortar a lã necessária com uma tesoura. Por fim 

as crianças irão colar os olhos e o bico feitos de feltro. 

 

Recursos Humanos: Educadora cooperante, auxiliar educativa e crianças 

Recursos Materiais: Cartão, tesoura, lã, feltro, pico, almofadas. 
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Reflexão da atividade nº 2 

Pontos Fortes – O entusiasmo que as crianças demonstraram em manusear a lã, 

foi sem dúvida o auge da atividade. 

Pontos fracos – Até mesmo algumas crianças crescidas, sentiram dificuldade 

em enrolar a lã no molde. 

Opinião geral – Foi uma atividade que se prolongou no tempo, pelo facto de as 

crianças não possuírem agilidade para realizar a tarefa mais rapidamente. Sendo 

necessária a ajuda individualizada. 

 

 

2.3. Planificação mês de abril (Anexo C) / Reflexão (Anexo E) 

 

Atividade nº 1 

Áreas de conteúdo: Área de Conhecimento do Mundo; Área de expressão e 

comunicação: Domínio da Expressão Dramática; Domínio da Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita; Domínio da Expressão Plástica 

 

Objetivos Gerais:  

Desenvolver o conhecimento do meio envolvente 

Desenvolver o jogo simbólico 

Desenvolver a linguagem oral 

Desenvolver a capacidade de pintar 

Desenvolver a motricidade fina 

 

Objetivos Específicos:  

Ser capaz de reconhecer uma andorinha 

Ser capaz de dramatizar corretamente a sua personagem 
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Ser capaz de dialogar com a turma coerentemente 

Ser capaz de pintar corretamente as andorinhas 

Ser capaz de manusear corretamente o lápis 

 

Atividade: Projeto “As Andorinhas” 

Estratégia: Irei fazer um teatro fantoches de vara sobre a história “Andorinha”. 

Depois as crianças irão dialogar sobre a história e de seguida farão a dramatização. 

Ainda poderão fazer andorinhas como a da peça em 3D. 

Pesquisarei com as crianças na internet informação relacionadas com as 

andorinhas de modo a responder às suas questões. 

As crianças irão pintar várias espécies de andorinhas sentadas nas mesas com 

lápis de cor. 

Recursos Humanos: Estagiária; Crianças; Auxiliar; Educadora. 

Recursos Materiais: Fantoches; Computador; Lápis de cor; desenhos 

 

 

 

 

Reflexão da atividade nº 1 

Pontos Fortes – foi uma atividade diversificada no que diz respeito às 

estratégias utilizadas, as crianças mostraram-se interessadas em aprender e tiveram uma 

participação muito ativa.  

Pontos fracos – não foi possível fazer todas as atividades que estavam previstas 

no tempo planificado.  

Opinião geral – as estratégias não foram todas concluídas no mesmo dia, no 

entanto foram realizadas no dia posterior. Foram proporcionados às crianças momentos 

de muitas aprendizagens e, estas aprofundaram novos conhecimentos. 
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Atividade nº 2 

Áreas de conteúdo: Área do Conhecimento do mundo; Área da Expressão e 

Comunicação, Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita; Domínio Expressão 

Plástica; Domínio da Expressão da motora. 

 

Objetivos Gerais:  

Desenvolver o conhecimento do meio envolvente; 

Desenvolver a linguagem oral; 

Desenvolver o vocabulário; 

Desenvolver a capacidade de desenhar; 

Desenvolver a criatividade; 

Desenvolver a motricidade fina. 

Desenvolver a criatividade; 

 

Objetivos Específicos: 

Explicar o que é o 25 de abril; 

Reconhecer um cartaz. 

Reconhecer os diferentes materiais; 

Expressar corretamente perante o grupo. 

Adquirir novos vocábulos. 

Pintar com as cores corretas; 

Pintar com as dimensões corretas; 

Respeitar os contornos. 

Aprender novas técnicas; 

Criar cravos em formato tridimensional; 

Manusear os materiais corretamente e sozinho; 
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Atividade: Desenhos e Cravos para o 25 de abril 

Estratégia: Sentados na mesa irei explicar às crianças o que foi o 25 de abril. 

Depois de entenderem este acontecimento, as crianças terão que fazer desenhos alusivos 

ao tema, para posteriormente construirmos um cartaz para participarmos na exposição 

para Camara Municipal de Vila Real. Com a minha ajuda e orientação iremos construir 

um cravo para as crianças levarem para casa. 

Recursos Humanos: Estagiária; Crianças; Auxiliar; Educadora. 

Recursos Materiais: Folhas de papel, lápis de carvão e lápis de cor, papel seda 

de cor vermelha, arame fino. 

 

Reflexão da atividade nº 2 

Pontos fortes - As crianças demonstraram uma enorme vontade de aprender 

mais uma nova técnicas. Gostaram muito do resultado final. 

Pontos fracos – as crianças mais pequenas tiveram algumas dificuldades em 

desenhar e na construção do cravo. 

Opinião geral – através da avaliação feita pude constatar que nem todas as 

crianças ficaram esclarecidas em relação à história do 25 de abril, por outro lado 

vivenciaram o momento através das atividades de expressão plástica que lhes foram 

propostas. 

 

2.4. Planificação mês de maio (Anexo D) / Reflexão (Anexo E) 

 

Atividade nº 1 

Áreas de conteúdo: Área de Expressão e Comunicação; Domínio da Matemática; 

Domínio da Linguagem Oral e abordagem à escrita; Domínio da Expressão Plástica. 

 

Objetivos Gerais:  

Desenvolver o conceito de simetria; 
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Desenvolver a capacidade de ouvir; 

Partilhar oralmente conhecimentos;  

Desenvolver a motricidade fina;  

Desenvolver a capacidade de desenhar. 

 

Objetivos Específicos:  

Identificar algumas transformações de figuras, usando expressões do tipo 

ampliar, reduzir, ver ao espelho; 

Reconhecer formas simétricas em torno de um eixo numa superfície plana. 

Ouvir e escutar os outros; 

Participar no diálogo; 

Partilhar informação oralmente; 

Questionar para obter respostas. 

Utilizar corretamente diversos materiais e instrumentos (lápis de cor, tesoura); 

Desenhar a partir da observação uma imagem. 

 

Atividade: “Simetrias” 

Estratégia: Começarei por explicar que em tudo que nos rodeia é possível 

encontrar simetrias. As crianças serão orientadas para descobrir eixos de simetria 

utilizando um espelho. 

De seguida irão desenhar figuras simétricas, em papel, construindo a metade de 

uma figura em relação a um eixo de simetria (imagem de andorinhas e casas) e construir 

figuras simétricas através de dobragens e recortes. 

 

Recursos Humanos: Estagiária; Crianças; Auxiliar; Educadora. 

Recursos Materiais: Espelho, folhas de papel com metade de um desenho, tintas, 

tesoura, restos de cartolinas e outros papéis com cores. 

 

Reflexão da atividade nº 1                                                  

Pontos fortes – através da expressão plástica conseguimos que as crianças 

adquirissem conhecimentos de outras áreas, neste caso da matemática. Enquanto 
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desenvolviam o trabalho ficavam admiradas com o resultado obtido através das diferentes 

técnicas utilizadas. 

Pontos fracos – Algumas crianças tiveram dificuldade em desenhar a parte que 

faltava da imagem simétrica. 

Opinião geral – no geral, a atividade correu muito bem. Todas as tarefas foram 

realizadas e as crianças demonstraram gosto pelo que estavam a fazer. 

 

Atividade nº 2 

Áreas de conteúdo: Área do Conhecimento do Mundo; Área da Expressão e 

Comunicação; Domínio Expressão Plástica; Domínio da Expressão da motora 

 

Objetivos Gerais:  

Desenvolver novos conhecimentos acerca do tema “Primavera”; 

Desenvolver a criatividade; 

Desenvolver a capacidade de colar; 

Desenvolver a capacidade de recortar; 

Desenvolver a motricidade fina. 

 

Objetivos Específicos:  

Estar à vontade para falar sobre o tema; 

Compreender a importância da Primavera na vida dos animais (Borboleta, 

joaninhas, abelha, andorinha); 

Reconhecer os diferentes materiais recicláveis; 

Representar animais através da utilização de materiais recicláveis; 

Criar animais em formato tridimensional; 

Colar corretamente sem ajuda; 

Recortar corretamente sem ajuda; 

Manusear os materiais corretamente e sozinho; 
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Atividade: Painel da “Primavera” 

Estratégia: Iremos criar um cantinho dedicado às estações do ano. Construindo 

uma árvore com o tronco e ramos e decorando-a de acordo com a estação que nos 

encontramos neste caso a primavera. 

Em frente a essa árvore encontrar-se-á uma mesa que será decorada com 

elementos que nos remetem para a estação em questão. 

Daremos início à construção da árvore e de alguns elementos (borboletas, flores, 

joaninhas, centopeia.) Estes animais serão feitos com materiais recicláveis.  

Depois distribui uma letra da palavra Primavera a cada criança e, esta terá que 

recortar e decorar com restos papéis. 

Recursos Humanos: Estagiária; Crianças; Auxiliar; Educadora. 

Recursos Materiais: Rolo de carpete em cartão, jornais, papel crepe castanho, 

branco e verde, tintas de varias cores, separador das caixas de fruta, caixas de uvas e 

garrafas de plástica. 

 

 

 

Reflexão da atividade nº 2 

Pontos fortes – as crianças desenvolveram os objetivos pretendidos, apesar de 

todas as dificuldades com que se depararam.  

Pontos fracos – esta atividades foi uma atividade que levou algum tempo a ser 

concluída, por ser um trabalho bastante complexo e o ritmo das crianças ser reduzido. 

Opinião geral - Para além de diversificar as tarefas também diversifiquei os 

materiais utilizados, possibilitando às crianças o contacto com novos materiais e a 

aprendizagem de novas técnicas. 
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Atividade nº 3 

 

Áreas de conteúdo: Área de conhecimento do Mundo; Área de Expressão e 

Comunicação: Domínio da Matemática; Domínio da Expressão Plástica. 

 

Objetivos Gerais:  

Desenvolver o conhecimento do meio envolvente; 

Desenvolver a linguagem Oral; 

Desenvolver a capacidade de pintar; 

Desenvolver a capacidade de colar. 

 

Objetivos Específicos:  

Ser capaz de reconhecer diferentes tipos de massa; 

Ser capaz de explicar o que é um conjunto; 

Ser capaz de reconhecer o menino e a menina no molde; 

Ser capaz de ter um discurso oral coerente; 

Ser capaz de pintar corretamente as massas; 

Ser capaz de colar corretamente as massas; 

Atividade: Conjuntos 

Estratégia: Irei colocar em cima da mesa diferentes tipos de massas. As crianças 

terão que separá-las consoante a sua forma. De seguida perguntarei quantos tipos de 

massas temos e explicarei desta forma a noção de conjuntos. Depois desta separação as 

crianças irão colar as massas no molde de uma menina ou de um menino. Depois de 

coladas terão que pinta-las a seu gosto. 

 

Recursos Humanos: Educadora cooperante, auxiliar educativa e crianças 

Recursos Materiais: Massas, cola molde, tintas e pincéis. 
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Reflexão da atividade nº 3 

Pontos Fortes – Todas as crianças se empenharam na tarefa e, de uma forma 

lúdica aprenderam um novo conceito da área da matemática. 

Pontos fracos – A pintura tornou-se difícil para as crianças devido ao relevo dos 

diferentes tipos de massa. 

Opinião geral – este tipo de atividades é a prova que a expressão plástica no 

pré-escolar se encontra indissociável das restantes áreas do conhecimento. 

 

Atividade nº 4 

Áreas de conteúdo: Área de conhecimento do Mundo; Área de Expressão e 

Comunicação: Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita; Domínio da 

Expressão motora; Domínio da Expressão Plástica. 

 

Objetivos Gerais:  

Desenvolver o conhecimento do meio envolvente; 

Desenvolver a capacidade de concentração; 

Desenvolver a linguagem/diálogo; 

Desenvolver a motricidade fina;  

Desenvolver a capacidade de desenhar; 

Desenvolver a capacidade de pintar.  

 

Objetivos Específicos:  

Ser capaz de saber o que é um ovo, um galinheiro, um aviário, e uma galinha; 

Ser capaz de recontar a história; 

Ser capaz de falar para o grupo;  

Ser capaz de se expressar corretamente; 
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Ser capaz de manipular corretamente o lápis;  

Ser capaz de desenhar corretamente os elementos da história;  

Ser capaz de pintar com as cores corretas;  

Ser capaz de pintar dentro dos contornos.  

 

Atividade: Trabalho de Projeto “Quiriqui” 

Estratégia: Esta atividade irá ser efetuada em grande grupo. As crianças estarão 

sentadas em roda, enquanto eu contarei a história “ Quiriqui”. De seguida irei pedir às 

crianças para me recontarem a história ouvida. Por último irão fazer um desenho alusivo 

à mesma. 

Irei ainda criar com as crianças animais em 3D, com materiais recicláveis. Os 

animais serão um gato, uma galinha e um pintainho e também haverá um bolo. 

 

Recursos Humanos: Educadora cooperante, auxiliar educativa e crianças 

Recursos Materiais: História, folhas brancas lisas, lápis de cor, tintas, pincéis, 

materiais recicláveis, tesoura, tecidos. 

 

 

Reflexão da atividade nº 4 

Pontos Fortes – O momento em que o nosso trabalho foi para exposição, foi 

certamente o momento, em que as crianças sentiram orgulho do seu trabalho. 

Pontos fracos – Para a utilização de materiais reciclados foi necessária a 

utilização de alguns utensílios não apropriados para as crianças daquela idade. As crianças 

apenas participaram na ilustração da história e decoração dos animais.  

Opinião geral – Os desenhos ilustrados pelas crianças foram digitalizados e 

ampliados para construirmos um livro em 3D onde pudéssemos colocar os animais no seu 

interior. A criação de imagens 3D, coloca as crianças mais perto da realidade, trazendo-

lhes motivação e um maior envolvimento na sua construção.  
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3. AVALIAÇÃO 

 

Segundo as OCEPE (2007, p. 27), 

 
 “ avaliar o processo e os seus efeitos, implica tomar 

consciência da acção para adequar o processo educativo às necessidades 

das crianças e do grupo a à sua evolução. A avaliação realizada com as 

crianças é uma actividade educativa, constituindo também uma base de 

avaliação para o educador. A sua reflexão, a partir dos seus efeitos que 

vai observando, possibilita-lhe estabelecer a progressão das 

aprendizagens a desenvolver com cada criança. Neste sentido a 

avaliação é o suporte do planeamento”. 

 

No que diz respeito a esse processo podem existir três tipos de avaliação: a 

sumativa, a formativa e a diagnóstica.  

Quanto ao JI não se verifica nem aplica avaliação sumativa uma vez que não se 

aprovam, nem reprovam crianças em função dos conhecimentos desenvolvidos. É sim 

desejável e aconselhável que se realize avaliação diagnóstica e formativa que se expressa 

qualitativamente.  

A avaliação diagnóstica normalmente faz-se no início do ano letivo, de modo a 

que, o educador possa recolher informações acerca de cada criança, informações estas 

que o levem a compreender o ambiente familiar e social em que cada criança se insere, 

as suas atitudes, personalidade e nível de desenvolvimento. Esta avaliação é importante 

para a posterior planificação tendo em conta as características analisadas.  

De acordo com Machado (2008, p.28),  

“avaliação formativa é a principal modalidade da avaliação da 

educação pré-escolar e permitirá ao educador certificar-se de que os 

objectivos que delineou estão ou não a ser atingidos, devendo, sempre 

que necessário, serem reformulados, adaptando o ensino às 

características e às necessidades das crianças, que vão sendo 

identificadas”  



 

82 

 

Irei demonstrar a seguir a avaliação que fiz das crianças com diferentes idades 

(3,4,5 anos). (Anexo F) 

 Observação e registo individual;  

 Registos de ocorrências significativas; 

 Avaliação Global e individual – Grelha do Agrupamento 

Diogo Cão. 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO – NUCLISOL Jean-Piaget2 

4.1. Caracterização da instituição 

  

A Instituição NUCLISOL – Jean Piaget situa-se se na freguesia de S. Dinis, mais 

concretamente na Rua da Tenaria, Quinta da Almodena. Esta faz parte de uma das trinta 

freguesias do concelho de Vila Real.  

Pode-se dizer que a Instituição NUCLISOL Jean Piaget se encontra bem situada, e 

possui bons acessos para peões e para veículos. É de referir ainda que esta instituição tem 

ao seu lado o Centro Escolar das Árvores. O Despacho Conjunto nº 268/97, 25 de agosto 

menciona que a localização da Instituição deve ser escolhida mediante a condição de 

exposição solar, não deve localizar-se em locais muito propícios para a formação de geada 

ou bancos de nevoeiro e não deve estar construída num local que detenha uma inclinação 

muito acentuada e com desníveis bruscos. Assim sendo, consideramos que a Instituição 

NUCLISOL Jean Piaget – Vila Real se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos 

neste mesmo Despacho. 

A Instituição é uma Instituição Particular de Solidariedade Social – IPSS, isto é, é 

uma Instituição que privilegia o meio sociocultural de cada escola, a integração das 

crianças com necessidades socioeducativas especiais e a prática pedagógica 

personalizada, que é um dos pontos mais importantes do projeto educativo, que é 

                                                 

2 A informação deste ponto é a mesma que consta nos Relatórios de Estágio das mestrandas Tânia 

Peixoto Cabral e Daniela Pinto Alves Balouta, uma vez que todo este texto foi elaborado em conjunto, pelas três, 

no âmbito do estágio no 1.º Ciclo do Ensino Básico, pois estagiámos em grupo. 
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desenvolvido no Instituto Piaget do Norte ao Sul do país. Há que realçar que na valência 

do 1º Ciclo esta Instituição não funciona como IPSS, assim, todas as crianças pagam uma 

mensalidade fixa.  

A NUCLISOL Jean Piaget de Vila Real é também uma Unidade de 

Desenvolvimento Integrado (UDI), onde são asseguradas as necessidades educativas 

infantis desde a creche ao 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Nesta Instituição podemos encontrar quatro valências, nomeadamente, a Creche, o 

Pré-Escolar, o 1º Ciclo do Ensino Básico com serviços complementares de apoio ao 1º e 

2º ciclos e o Centro de Atividades Ocupacionais – CAO. 

Relativamente às Instalações, podemos, ainda, constatar que esta é constituída por 

três edifícios, o A que é constituído pelo piso -1 onde funciona a/o: 

 Creche 

 O Pré-escolar;  

O piso 0 onde funciona a/o: 

 1º Ciclo do Ensino Básico; 

 CAO (Centro de Atividades Ocupacionais); 

 Secretaria; 

É de salientar que é neste piso onde todas as crianças entram para aceder a 

qualquer um dos espaços do edifício; 

O piso 1 onde funciona a/o: 

 Direção; 

  A sala de apoio ao 2º ciclo; 

 O gabinete de psicologia. 

 

O edifício B é onde funciona o refeitório e o prolongamento. E, por último, existe 

o edifício C, onde funcionam os atelieres de arraiolos, tecelagem e cestaria. 

Quanto aos espaços exteriores, a Organização dispõe de muito espaço, cerca de 

1,8 hectares, constituído por área de cultivo, parque automóvel e áreas de lazer com 2 

parques infantis e um campo infantil.  
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Podemos afirmar que o edifício NUCLISOL – Jean Piaget de Vila Real não é 

muito recente. Contudo, nota-se que está em bom estado de conservação e que foram 

feitas reformas ao longo do tempo. 

Relativamente ao horário de funcionamento, a Instituição está aberta de 2ª a 6ª 

feira, das 07.45h até às 19.00h. A partir das 7:45 horas a escola acolhe os alunos que 

tenham necessidade de entrar mais cedo. Este acolhimento é assegurado por parte dos 

funcionários, até à chegada dos professores. 

Quanto às atividades curriculares, podemos dizer que estas variam conforme os 

dias e as turmas. Iniciam às 8.30h da manhã e, dependendo do dia, param para almoçar 

as 12.00h, 12.30h ou 13.00h. À tarde, retomam as atividades às 13.30h, 13.45h ou 14.15h 

e terminam às 16.30h ou 16.45h. Caso tenham atividades extra curriculares 

(proporcionadas pela Instituição), os alunos permanecem na Escola até que estas 

terminem. 

No que concerne aos recursos humanos, na instituição encontramos a Diretora 

(especializada em Educação Especial); catorze docentes: 10 Educadoras de Infância - 5 

das quais especializadas em Educação Especial e 4 Professoras do Ensino Básico – das 

quais, uma especializada em Educação Especial e um em Desenvolvimento Pessoal e 

Social; quatro Professores colaboradores: Inglês, Expressão Físico-Motora, Expressão e 

Educação Musical e Bailado; uma Psicóloga; uma Técnica de Serviço Social; uma 

Psicomotricista; dezanove ajudantes de ação educativa; três Monitores; uma Secretária 

(Serviço Administrativo); uma Rececionista; uma Cozinheira; quatro ajudantes de 

cozinha; um Auxiliar de serviços gerais; um Funcionário de manutenção/conservação de 

espaços; um Motorista e uma Porteira. 

 

4.2. Caracterização da sala de aula 

A sala de aula, apesar de dispor de iluminação artificial (eletricidade), possui uma 

grande fonte de luz natural, visto que, uma das paredes da sala de aula é constituída por 

enormes janelas. O aquecimento da sala é garantido pelos radiadores dispostos por todo 

espaço. Consideramos que é um espaço agradável, organizado e, consequentemente, 

facilitador de aprendizagens. 
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Em relação ao espaço vertical, na porta da sala de aula está afixada uma tabela 

referente às atividades extracurriculares existentes e, diariamente é afixado o sumário da 

aula. 

No interior da sala de aula, o espaço vertical é preenchido por quatro placards para 

afixação de trabalhos dos alunos, um relógio, um mapa dos aniversários (ainda não se 

encontra concluído), m quadro branco, um projetor multimédia, um mapa de Portugal e 

o horário da turma. 

Quanto ao espaço horizontal, a sala de aula do 2º ano é constituído por doze 

mesas de dois lugares, ocupadas pelos 24 alunos da turma, dispostas de frente para o 

quadro. Dispõe ainda de um biombo para teatro de fantoches e duas secretárias, uma das 

quais utilizadas pela Professora e a outra ocupada por alguns materiais didáticos. Existe 

também um recipiente para o lixo comum.  

Figura 2- Planta da sala de aula do 2º ano 
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Relativamente a armários e estantes, a sala de aula dispõe de dois armários para 

arrumação de materiais didáticos, materiais reutilizáveis e alguns livros. 

Duas estantes: uma para guardar dossiês dos alunos e a outra para arrumar livros 

de leitura e as caixas pessoais dos alunos que contêm porta-lápis, marcadores, réguas, 

cola e tesouras.  

 

4.3. Caracterização da turma 

 

  A turma do 2º ano da Escola NUCLISOL – Jean Piaget de Vila Real é composta 

por 24 alunos. Segundo a Professora cooperante, esta é a maior turma que teve em toda a 

sua carreira docente.  

 Quanto ao género, esta é uma turma heterogénea, composta por 12 alunos do sexo 

feminino e 12 alunos do sexo masculino. 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição por sexo 

 

No concernente à faixa etária dos alunos, estamos perante uma turma homogénea. 

Dos 24 alunos, até à data de hoje, 5 alunos têm 6 anos e 19 têm 7 anos de idade. 
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Gráfico 2 - Distribuição por idades 

 Relativamente à família, esta é a primeira instituição social que forma a criança, 

levando a que ela construa o seu modelo de aprendiz e se relacione, de determinada forma, 

com todo o conhecimento adquirido durante os primeiros anos de vida, que se reflete 

diretamente na sua futura vida escolar (SOUSA & FILHO, 2008, p. 3). 

 Uma vez que, tanto os pais como a escola pretendem o sucesso da educação da 

criança, é necessário ter em consideração a família. O Professor deve incentivar a 

participação do agregado familiar da criança na escola, de forma a ter do seu lado um 

aliado e a beneficiar da ajuda do mesmo sempre que possível. 

 Dos 24 alunos da turma do 2º ano, 23 moram com os pais e irmãos (nos casos em 

que existem irmãos) e apenas 1 aluno mora com um dos progenitores, a mãe.  

 No que diz respeito a irmãos, 2 alunos têm 2 irmãos, 14 alunos têm 1 irmão e 8 

são filhos únicos. 
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Gráfico 3 - Número de irmãos 

 

No concernente à idade dos pais, 10 têm entre 29 e 34 anos, 20 estão entre os 35 

e 39 anos, 5 entre 40 e 44 anos e os restantes têm mais de 45 anos de idade.  

Assim, podemos concluir que a maior parte dos pais se encontram na faixa etária 

entre os 29 e 34 anos. 

 

 

Gráfico 4 - Idade dos pais 

 Passando às habilitações literárias, dos 48 pais 38 frequentaram o ensino superior 

tendo obtido licenciaturas, mestrados e doutoramentos. Desta forma, podemos afirmar 

que a grande maioria é fortemente habilitada literariamente.   

 

Gráfico 5 - Habilitações literárias dos pais 
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 Após uma observação atenta à turma, conseguimos apurar que a maior parte dos 

alunos é interessada, empenhada, bem comportada e participativa.  

 No entanto, existem alguns casos de alunos mais distraídos, não sendo capazes de 

se concentrar com tanta facilidade o que afeta o seu desempenho na aprendizagem dos 

conteúdos. 

 No geral, os alunos participam ativamente durante as aulas mesmo que às vezes 

não sejam solicitados, querendo sempre expressar a sua opinião. Por vezes fazem-no de 

forma desordeira, parecendo esquecer as regras da sala de aula. 

O grupo não revela, no geral, dificuldades na aquisição conhecimentos, ao nível 

das várias áreas disciplinares. Obviamente, cada criança acompanha as aquisições ao seu 

ritmo, que pode ser mais rápido ou não.  

Ao nível das relações interpessoais é um grupo onde todas as crianças se dão bem, 

sendo solidárias e amigas umas das outras. 

 

 

5. PLANIFICAÇÕES/REFLEXÕES (Anexo G) 

 

5.1. Planificação nº 3 (Anexo H) (atividades referentes à Expressão 

Plástica) 

Áreas: Expressão Plástica 

Conteúdos: Capas para fichas de avaliação mensal: 

- Recorte 

- Colagem 

- Decalque  

Objetivos:  

- Recortar papel de embrulho padronizado com folhas de árvore 

- Decalcar uma folha de árvore com papel de embrulho liso, com o auxílio de 

um molde 

- Recortar a mesma folha pelos contornos 
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- Colar os recortes feitos nas capas de cartolina 

Atividade: Decorar a capa para as fichas de avaliação mensal 

Recursos: Papel de embrulho padronizado; capas de cartolina; papel de 

embrulho liso; cola; tesoura; lápis de carvão. 

Avaliação:  

- Formativa não instrumentada 

- Formativa instrumentada com recurso a uma lista de verificação  

 

Reflexão Planificação nº 3 (Anexo H) 

Pontos Fortes – as crianças envolveram-se com entusiasmo, a atividade foi 

cumprida com sucesso e apreciada pela professora. 

Pontos fracos – Dificuldades em gerir o tempo, o que originou que os alunos 

não terminassem no tempo estipulado a tarefa.  

Opinião geral – No geral, os objetivos foram alcançados, sendo que algumas 

crianças sentiram mais dificuldade que outras. 

5.2. Planificação nº 9 (Anexo I) 

Áreas: Expressão Plástica 

Conteúdos:  

- Construções 

- Recorte 

- Colagem 

- Pintura 

Objetivos:  

- Recortar corretamente as rodelas de cortiça 

- Colar o feltro às rolhas de maneira a que não descolem 

Atividade: - Execução dos cachos de cerejas para construção da tabuada do 2 

num placar. 

Recursos: - Rolhas de cortiça, feltro, arame verde, placar, marcador preto 

Avaliação: - Observação não instrumentada da participação na aula 
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- Observação não instrumentada da motivação na aula. 

 

Reflexão Planificação nº 9 (Anexo I) 

Pontos Fortes – de uma forma lúdica a maior parte das crianças descobriram 

com facilidade a tabuada.  

Pontos fracos – O objetivo “recortar corretamente as rodelas de cortiça” não foi 

cumprido, pois os alunos tiveram dificuldade em faze-lo. 

Opinião geral – através desta atividade, consegui estabelecer a 

interdisciplinaridade entre a matemática e a expressão plástica, uma vez que com esta 

tarefa pretendi trabalhar a tabuada do “2”. 

5.2.1. Projeto (Anexo J) 

 

Áreas: Expressão Plástica; Área de Projeto 

Conteúdos: - Dinamização da biblioteca  

- Criação de hábitos de leitura 

Objetivos: -Identificar uma ficha de leitura 

-Identificar um cartão de bibliotecário 

-Explicar as regras de elaboração de um convite 

-Ilustrar logicamente uma história 

-Explicar como se elabora um cartaz 

-Explicar como se elabora uma carta 

-Dizer regras lógicas para o bom funcionamento da biblioteca 

-Estabelecer uma rotina 

Atividade: - Criação de uma ficha de leitura 

- Redação de um convite para o escritor Alexandre Parafita 

- Ilustração das histórias construídas (Anexo K) 

- Elaboração do cartaz para recolha de livros 
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- Construção do depósito para a doação de livros 

- Escrita de uma carta para a instituição onde irão ser doados os 

livros 

- Criação do cartão de bibliotecário 

- Criação das regras de utilização da biblioteca 

- Iniciação da ordenação alfabeticamente dos livros da biblioteca 

- Início da construção da mascote para a hora do conto 

- Construção de uma rotina diária de leitura na turma 

Recursos: Folhas de linhas, folhas lisas, lápis de cor, marcadores caneta azul, 

lápis de grafite, caixa de cartão, decorações várias cartolina 

Avaliação: Observação não instrumentada dos conhecimentos prévios dos 

alunos 

Observação não instrumentada da participação na aula 

Observação não instrumentada da motivação na aula 

Observação instrumentada através de uma lista de verificação “Participação do 

trabalho de projeto”  

Formativa de resultados: 

Instrumentos para a dinamização da biblioteca e aquisição de hábitos de leitura. 

 

 

Reflexão Planificação nº 9 (Anexo I) - Projeto 

Pontos Fortes – todas as crianças participaram de uma forma ativa na 

construção e ilustração da história. 

Pontos fracos – senti algumas dificuldades em gerir os diferentes grupos de 

trabalho. 

Opinião geral – este projeto foi desenvolvido durante o período de estágio e foi 

bastante ambicioso. Cada criança participou na ilustração de cada história o que levou a 

embelezar o livro. Este depois de concluído e impresso numa tipografia foi apresentado 
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a todos os encarregados de educação na biblioteca Municipal de Vila Real (Anexo L). No 

final, todos os pais tiveram a oportunidade de adquirir um exemplar do mesmo.   

 

 

6. AVALIAÇÃO  

 

Consultando o Dicionário da Língua Portuguesa On-line - Priberam, podemos 

constatar que avaliar é determinar o valor, compreender ou apreciar algo que foi sujeito 

a uma análise (avaliação). 

A avaliação das aprendizagens compreende as modalidades de avaliação 

diagnóstica, de avaliação formativa e de avaliação sumativa, como foi referido 

anteriormente.  

A avaliação diagnóstica realiza-se no início de cada ano de escolaridade, devendo 

articular-se com estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de eventuais 

dificuldades dos alunos, de facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação 

escolar e vocacional.  

Do ponto de vista de Ferreira (2007, p. 24), a avaliação diagnóstica tem como 

principal finalidade  

 

“determinar o grau de preparação do aluno antes de iniciar uma 

unidade de aprendizagem, já que determina o seu nível prévio e possibilita 

averiguar possíveis dificuldades que possam ter de decorrer do processo de 

ensino-aprendizagem.” 

 

A avaliação formativa assume carácter contínuo e sistemático, recorre a uma 

variedade de instrumentos de recolha de informação, adequados à diversidade das 

aprendizagens e aos contextos em que ocorrem, tendo como uma das funções principais 

a regulação do ensino e da aprendizagem.  

Segundo Ferreira (2007, p.27), a avaliação formativa  
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“tem como funções principais a informação dos vários intervenientes 

no acto educativo sobre o processo de ensino-aprendizagem, o feedback sobre 

os êxitos conseguidos e as dificuldades sentidas pelo aluno na aprendizagem 

e, ainda, a regulação da mesma, com a intervenção atempada no sentido de 

encaminhar o processo realizado pelo aluno.” 

 

Segundo Allal (1986), podemos falar sobre dois tipos de avaliação formativa: a 

pontual de regulação retroativa e a contínua de regulação interativa. A avaliação 

formativa pontual é realizada através de controlos escritos e após curtos períodos de 

ensino-aprendizagem. Através destes controlos, o professor e alunos podem aferir quais 

os objetivos que foram atingidos.  

A regulação retroativa é feita quando o professor volta a lecionar os conteúdos, 

fornece mais exercícios aos alunos, etc. de modo a que estes consigam ultrapassar as 

dificuldades encontradas na primeira vez.  

Por outro lado, a avaliação formativa contínua é aplicada enquanto os alunos 

realizam tarefas. Os professores observam e, recorrendo a grelhas de verificação, por 

exemplo, diagnosticam as dificuldades encontradas pelos alunos, no momento em que 

aparecem. Por ser tão individualizada e aplicada no momento, esta avaliação permite que 

o professor negoceie com o aluno uma ou mais estratégias para que este possa ultrapassar 

as suas dificuldades e talvez, eliminar a causa. 

Relativamente à avaliação sumativa, Ferreira (2007, p.30) afirma que esta 

“realiza-se no final do processo de ensino-aprendizagem, normalmente através de testes 

ou exames, e consiste num balanço (uma soma) das aprendizagens dos alunos depois de 

uma ou várias sequências de ensino-aprendizagem.” 

Durante o nosso estágio, fomos utilizando os vários tipos de avaliação. 

Em relação à avaliação diagnóstica, utilizamos o diálogo com a turma, no início 

de cada aula, para recordar a aula anterior e introduzir um novo conteúdo. A partir deste, 

verificávamos os conhecimentos prévios da criança. 

Quanto à avaliação formativa utilizamos os seguintes instrumentos de recolha: 

listas de verificação (Anexo M) e fichas de trabalho (Anexo N). 
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No que concerne à avaliação sumativa, realizamos fichas de avaliação para 

disciplinas de Estudo do Meio e Língua Portuguesa. (Anexo O) 
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CONCLUSÃO 

 

Neste última parte fizemos a caracterização da cidade de Vila Real e das 

instituições, JI Borbela e escola NUCLISOL Jean-Piaget, local onde decorreram os 

nossos estágios. Descrevemos também, toda a nossa prática educativa correspondente ao 

tema em questão “A expressão plástica no universo do desenvolvimento da criança”, 

apresentando algumas planificações que foram trabalhadas em contexto de sala durante o 

estágio. 

Depois de refletirmos sobre a importância de planificar e avaliar, concluímos que 

ambas são instrumentos de extrema importância para a o educador/professor. 

Através do método de ANÁLISE SWOT, analisamos e avaliamos a nossa prática 

educativa, onde descrevemos os pontos fortes e fracos das atividades, este método serviu 

para fazer um balanço geral de cada atividade. 

No geral, apuramos que todas estas atividades foram de grande interesse e 

motivação, visto que as crianças puderam tirar proveito das mesmas, fazendo 

diversificadas aprendizagens. 
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CONCLUSÃO GERAL E PERSPETIVAS FUTURAS  

 

 O percurso desenvolvido ao longo do ensino superior fez com que as 

aprendizagens e as vivências apreendidas marcassem profundamente a personalidade e 

a maneira de encarar a realidade.  

Neste sentido, podemos deduzir que o educado/professor tem um papel 

fundamental na formação do aluno. Este deve proporcionar atividades extremamente 

variadas, experiências diferentes através do contato com novas técnicas, novos suportes 

e novos materiais, dando especial ênfase à expressão plástica, não desvalorizando as 

outras expressões.  

Tanto no Jardim de Infância, como no 1º Ciclo do Ensino Básico, as expressões 

são demasiadas vezes recurso para passatempos e ocupar o tempo, no entanto 

concluímos com este relatório, que as expressões são um recurso pedagógico necessário 

para a formação integral das crianças.   

Neste sentido, podemos referir que o desenho, a pintura, a modelagem, o recorte, 

entre outros, permite à criança exteriorizar espontaneamente a sua personalidade, os 

sentimentos e emoções. 

Assim, os estágios foram essenciais para adquirir experiência e conhecimento e 

permitiram compreender o papel do educador/professor no ensino básico.  

Todo o futuro educador/professor deve ter formação profissional nesta área para 

adquirir competências essenciais para motivar as crianças a expressarem-se de forma 

criativa, facultando meios para que esta explore a sua imaginação e criatividade. 

Durante a realização deste trabalho com feição dissertativa evidenciaram-se 

algumas limitações que condicionaram a concretização deste, uma vez que as ideologias 

e a legislação relativamente ao ensino estão em constante alteração. 

Enquanto futura educadora/professora, pretendo tornar-me uma pessoa melhor, 

estando atenta às dificuldades e necessidades das crianças, privilegiando sempre os seus 

valores e princípios que lhe foram transmitidos. 

Esperamos que este trabalho auxilie muitos educadores/professores e que estes 

utilizem as expressões artísticas desde cedo na formação das crianças, para estimularem 
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a criatividade e imaginação destas, visto que é através das expressões que a criança 

desenvolve imensas competências e objetivos ajudando-a a explorar e viver experiencias 

que lhe permitem relacionar-se com o seu mundo.  
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