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RESUMO 

 

 O presente relatório visa destacar a importância da expressão musical e da área 

da música no ensino pré-escolar. A música influencia o ser humano a partir do feto e ao 

longo de toda a sua vida enquanto criança, adolescente e adulto.  

 Para as aprendizagens das crianças representa um importante suporte didático, 

privilegiando a interdisciplinaridade entre todas as áreas curriculares, sobretudo entre as 

áreas de expressão e comunicação.  

 É importante referir a importância do educador neste processo de aprendizagem 

e refletir sobre a sua prática, o seu desempenho e a sua capacidade de conhecer 

diferentes contextos escolares, permitindo assim, reformular e adaptar estratégias de 

ensino benéficas para o desenvolvimento das crianças.  

 O objetivo deste estudo consiste em dar uma perspetiva diferente sobre o uso da 

música e da expressão musical no pré-escolar. Pretende-se mostrar de que forma esta 

área é benéfica para o desenvolvimento das crianças. Serão referidos alguns métodos e 

técnicas utilizadas por um conjunto de pedagogos do séc. XX, que contribuíram e 

influenciaram de forma positiva o ensino da música, sobretudo o ensino direcionado 

para crianças mais pequenas. Abordar-se-á ainda alguns modelos pedagógicos de índole 

artística.  

 

 

 

 

 

 

Palavras - Chave: Música, Expressão Musical, Aprendizagem, Criança, Educador   
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ABSTRACT 

 

 This paper presents the importance of musical expression in pre-school 

education. Music influences the human being from the fetus and throughout its life as a 

child, adolescent and adult. 

  In the child´s learnings, music represents an important aid, as a privilege among 

subjects, especially the areas of expression and communication. 

  It is important to point out the importance of the educator in this learning 

process and reflect about its practice, performance and capacity of knowing different 

school contexts, allowing the reworking and adaption of beneficial teaching strategies 

for children's development.  

 The aim of this paper consists on giving a different perspective about the use of 

music and musical expression in pre-school. It intends to show in which way this area is 

beneficial to the child's development. Some methods and techniques used by some 20th 

century pedagogues, which positively contributed and influenced music teaching, 

especially targeted to smaller children, will be referred. Some pedagogical models of 

artistic nature will also be approached. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: Music, Musical Expression, Learning, Child, Educator 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 A elaboração deste relatório tem como finalidade a obtenção do grau de Mestre 

em Ensino Pré-Escolar, de acordo com as normas regulamentares do 2º Ciclos de 

Estudo em Ensino.  

 Pelas normas exigidas, surge a necessidade de elaborar um relatório de estágio 

com feição dissertativa que manifeste reflexivamente o trabalho desenvolvido no 

estágio do Ensino de Educação Pré-Escolar, suportado teoricamente por uma temática 

que sustente a prática exercida.  

 O Estágio I e o Estágio II, realizados no pré-escolar no ano letivo 2012/2013, 

foram realizados na cidade de Vila Real, situada no norte do interior de Portugal, mais 

precisamente na zona de Trás-os-Montes e Alto Douto, junto às margens do Rio Corgo, 

um dos afluentes do Douro. Ambos os estágios foram realizados no Jardim de Infância 

da Escola Básica nº 6 de Vila Real, mais conhecido como JI da Timpeira, que pertence 

ao Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão (AVEDC), dependendo diretamente da 

administração pública e local, sendo por isso uma instituição da Rede Pública. A Escola 

Básica nº 6 de Vila Real é composta por duas valências: o pré-escolar, frequentado por 

crianças dos três aos seis anos; e o 1º Ciclo do Ensino Básico (1º CEB), com crianças 

dos seis até saírem para o 2º ciclo.  

 O presente trabalho incidiu sobre “A universalidade musical na área de 

expressão e comunicação no pré-escolar” abordando a área das expressões, mais 

precisamente a expressão musical.  

  Segundo Gordon (2000, p. 305)  

      
“é durante o estádio de aptidão musical evolutiva que uma criança 

atinge o máximo do seu potencial para aprender música. Quanto 

mais pequena for a criança, maiores são as possibilidades de a 

aptidão musical evolutiva poder ser elevada até ao nível com que 

nasceu.” 

 

 Desta forma, ao inserir no quotidiano da sala atividades que trabalhem e 

desenvolvam a área das expressões, sobretudo a área de expressão musical, 

pretendemos diversificar os momentos de aprendizagem, encorajando as crianças a 
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explorar e reproduzir espontaneamente, valorizando assim as suas competências que 

consequentemente irão aumentar a sua autoestima e confiança. 

A expressão musical desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da 

criatividade da criança e promove também a autodisciplina. É importante que os 

educadores reconheçam a área da música como um meio de aprendizagem e sejam 

mediadores da cultura dentro das instituições educativas e das suas salas com o seu 

grupo de crianças.  

 No primeiro capítulo elaboramos o enquadramento teórico, no qual consta uma 

breve definição do conceito de Expressão Musical e Musica. Abordaremos de que 

forma a expressão musical pode ser utilizada e desenvolvida com as crianças e neste 

ponto destacamos a importância da interdisciplinaridade entre as áreas de expressão. 

Posteriormente iremos referir qual o papel e a importância do educador para o ensino de 

aprendizagens na área da expressão musical e da música, e de que forma estas 

influenciam o desenvolvimento integral das crianças. Serão apresentadas algumas 

metodologias e técnicas de pedagogos do séc. XX que influenciaram de forma positiva 

o ensino da música tais como Dalcroze, Kodály, Willems, Carl Orff, Shafter, Gordon e 

Martenot. Para finalizar este capítulo referiremos alguns modelos pedagógicos de índole 

artística, entre eles, o Modelo Reggio Emilia, o Modelo de Maria Montessori e o 

Modelo High- Scope.  

No segundo capítulo será caracterizado por um enquadramento legal, no qual 

serão referidas e analisadas as Orientações Curriculares na Educação Pré-Escolar e as 

Metas de Aprendizagem no âmbito das expressões e da expressão musical. No último 

ponto deste capítulo estará patente a legislação referente ao Pré-Escolar tais como a Lei 

de Base do Sistema Educativo, a Lei de Quadro da Educação Pré-Escolar e, para 

finalizar, faremos referência ao Perfil do Educador.  

O terceiro capítulo terá dois momentos distintos. No primeiro momento, 

caracterizamos o meio envolvente, especificamente o concelho de Vila Real, o AVEDC 

e o JI da Timpeira, onde realizamos a nossa prática supervisionada. Posteriormente, 

serão descritas todas as atividades práticas, planificações e respetivas reflexões que 

foram aplicadas no decorrer da nossa prática.  

Todas as planificações e materiais referentes ao estágio encontram-se em CD-

ROM e seguem-se em anexo no presente relatório.  
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CAPÍTULO I - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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INTRODUÇÃO 

 

 Um trabalho de caráter científico bem estruturado precisa de ser acompanhado e 

assegurado por uma componente essencial de fundamentação teórica, fundamental para 

justificar a nossa prática e a nossa temática.  

 Assim, neste capítulo será feita uma revisão bibliográfica da área da expressão 

musical e da música e a sua importância para o desenvolvimento das crianças em idade 

pré-escolar.  

 A área da música nos dias de hoje ainda é um tabu para muitos profissionais do 

ensino que, por falta de formação ou insegurança, deixam para segundo plano o ensino 

da música. Não se espera que os educadores se tornem professores de educação musical, 

na verdade não é isso que pretende. O mais importante é que o educador reflita sobre a 

influência da música na vida de uma criança e tenha a perceção que ao trabalhar a área 

da expressão musical, que aliás, é um dos domínios que fazem parte do currículo do 

pré-escolar, não só está a contribuir para que sejam feitas aprendizagens significativas 

com as crianças, mas também está a integrar a cultura no meio escolar.  

 As crianças aprendem música, não para se tornarem músicos, mas porque as 

experiências musicais que lhes são oferecidas são indispensáveis para o seu 

desenvolvimento global.  

 Indo ao encontro das ideias de Ruud (1991, p. 143)  

    
“A maioria dos argumentos em prol da arte não têm revelado essa 

qualidade convincente. Uma linha afirma que as crianças conseguem 

melhores resultados em outras actividades escolares quando 

aprendem a desenhar, cantar, dançar, escrever poesia, etc. 

Argumenta-se que a música é uma actividade agradável e que 

desenvolve motivação para outras actividades”.  

 

 A expressão musical é uma área que articula a imaginação, a razão e a emoção. 

Assim, podemos considera-la como um meio privilegiado para a criatividade.  

 Com todas estas afirmações não pretendemos desvalorizar as outras expressões 

como a Expressão Dramática, a Expressão Motora e a Expressão Plástica. Pretendemos 
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demonstrar como a interdisciplinaridade destas expressões podem resultar na prática 

educativa. 

 Abordaremos, posteriormente, o papel do educador na área da expressão 

musical, algumas técnicas e métodos apresentados por pedagogos do séc. XX que 

contribuiriam significativamente para o ensino da música. Por fim, serão referidos e 

caracterizados alguns modelos de índole artístico, tais como o Modelo Reggio Emilia, 

de Maria Montessori e o Modelo High- Scope.  
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1. EXPRESSÃO MUSICAL/MÚSICA NA EDUCAÇÃO 

 
     1.1 Definição do conceito de Expressão Musical/Música 

 

Para que seja apreendido o conceito de expressão musical, em primeiro lugar é 

necessário compreender o conceito de música.  

Segundo Hohmann e Weikart (1997) a música trata-se de um conjunto de sons 

que se encontram organizados através do ritmo, da melodia e da harmonia, que desperta 

no ouvinte emoção e a sua capacidade criadora. 

 Para Walter Sessions, citado por Hohnmann e Weikart (1997, p. 657), a música 

é o “ movimento controlado do som e do tempo”, é criada por humanos que a valorizam 

e está ligada aos sentimentos e às emoções.  

A música esteve sempre presente ao longo dos tempos, acompanha o ser humano 

ao longo de toda a sua vida e a sua evolução está em constante movimento. 

 Vários filósofos na Grécia Antiga consideravam a formação musical 

fundamental para a para o desenvolvimento da mente, do caráter e do crescimento das 

pessoas. (BARREIRA & SALVAGN, 2011).  

 De acordo com Amado (1999), Platão, filósofo grego, defendia que a música 

devia ser um dos principais ramos da educação.  

 Na perspetiva de Sousa (2003, p. 21), a música contribui  

 

“para o desenvolvimento geral da personalidade, encontramos como 

pragmáticas aspectos do desenvolvimento biológico, afectivo, 

cognitivo, social e motor .” 

 

 Podemos assim afirmar que a música permite desenvolver e evoluir as 

capacidades do ser humano. Não é necessário ter um estudo aprofundado da música, é 

importante saber como usar, explorar, sentir e recorrer a ela como ponto de partida para 

o desenvolvimento.  

 Tendo como referência o conceito de música, a expressão musical surge como 

um alicerce no desenvolvimento educativo. Como já foi referido anteriormente, a 
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música beneficia o desenvolvimento do indivíduo e por este motivo deve ser integrada 

desde muito cedo no quotidiano das crianças.  

A expressão musical está relacionada com a educação musical que é 

desenvolvida e trabalhada na educação pré-escolar em torno de cinco eixos 

imprescindíveis: escutar, cantar, dançar, tocar e criar (SILVA, 1997). 

Seguindo esta linha de ideias Hohmann e Weikart (1997, p. 658) consideram que 

a música é capaz de “transmitir emoções, sublinhar experiências e marcar ocasiões 

pessoais e históricas” o que significa que ao trabalhar este domínio estamos a contribuir 

claramente para o enriquecimento das aprendizagens das crianças.  

 A expressão musical pretende  

   

“proporcionar à criança meios para satisfazer as suas necessidades 

desenvolvimentais, sobretudo as necessidades de exploração e 

integração no mundo sonoro, de expressão e de criação.” (SOUSA, 

2003, p. 23) 

  

Para o ensino pré-escolar a definição de expressão musical passa essencialmente 

por um jogo exploratório do corpo e da mente, estabelece um trabalho em torno da 

exploração de sons e ritmos onde a criança produz e explora espontaneamente. (SILVA, 

2008).    

 Assim, podemos afirmar que a expressão musical trata-se de uma forma do saber 

que articula a imaginação, a razão e emoção. É um meio capaz de incorporar na sala de 

aula a criatividade nas atividades que são desenvolvidas.   
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1.2.Utilização da Expressão Musical / Música na Educação 

 

Na educação, sobretudo na educação pré-escolar, existe um contraste muito 

evidente entre as áreas de expressão, sendo a expressão musical a menos desenvolvida. 

Esta prática pouco desenvolvida deve-se muitas das vezes à falta de formação dos 

educadores e professores e aos poucos materiais que existem nas salas de aulas. Os 

profissionais de educação sentem-se muitas das vezes pouco confiantes quanto às suas 

aptidões musicais devido à pouca formação a que tiveram acesso durante a sua 

profissionalização.  

Segundo Ferrão (1990) a expressão musical no pré-escolar limita-se a maior 

parte das vezes a algumas canções com o intuito de colmatar os momentos mortos.  

É por isso necessária uma reformulação urgente neste campo e abrir portas aos 

profissionais de educação na área da música para que estes se sintam capazes de 

trabalhar e explorar a música com as suas crianças.  

Segundo Gordon (2005, p. 25) 

 
“se se ensinar musica à crianças o seu desempenho noutras matérias, 

como a leitura e a aritmética, e em tipos especiais de inteligência, 

melhorará, e que a sua ética e moral serão fortalecidos pelo estudo 

disciplinado que a musica requer.” 

 

A música faz parte da nossa civilização e, mais do que nunca, faz parte do 

quotidiano da criança, chegando-lhe através de vários meios de comunicação como o 

rádio e a TV, dessa diversidade resulta a abertura a várias culturas, é desenvolvido o 

interesse e o gosto em ouvir, que por si só já são considerados fatores de 

enriquecimentos e devem, tanto quanto possível, ser aproveitados pela escola. 

(AMADO, 1999)  

 Ao inserir a música na educação não podemos deixar de referir a importância da 

educação pela arte e a forma como a interdisciplinaridade permite satisfazer a 

necessidade das crianças.  

 Glate (1998, pp. 26, 27) expõe um conjunto de objetivos da educação pela arte: 
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“ – a conservação da intensidade natural das sensações e percepções; 

- a coordenação dos diversos modos de sensação e percepção de si, 

dos outros  do mundo; 

- a expressão do sentimento em formas comunicativas; 

- a expressão compreensível de toda a experiência psicológica que, 

se não expressa, permanece total ou parcialmente inconsciente, 

desapercebida e não absorvida pela própria pessoa, como partes 

suas; 

- a exteriorização dos níveis subconscientes da personalidade, que 

desprendidas do seu fundo emergem sob a forma de imagens, 

sonhos, mitos, símbolos; 

- o desenvolvimento da pessoa humana e de todo o seu processo 

criativo, tornando operacional e comunicativa a actividade da sua 

imaginação.” 

  

Ao depararmo-nos com estes objetivos, é expresso claramente a importância da 

temática presente neste relatório. A forma como pretendemos abordar a expressão 

musical e a música na educação leva-nos a crer que a “arte é a expressão da mesma 

realidade que a ciência pretende ser a explicação” (idem, p. 27).  

Segundo Silva (2008) é fundamental destacar a importância da interligação entre 

as diversas áreas de conteúdo e contextualiza-las no ambiente educativo.  

É importante que seja  

 
“proporcionado à criança, este tipo de contacto com todo o meio 

envolvente (natureza e cultura) vai-lhe permitir apreciar a beleza de 

formas distintas (em diferentes contextos e situações)” (SILVA, 

2008, p. 33). 

 

A interdisciplinaridade caracteriza-se pela interação mútua entre várias áreas. 

Vários documentos sugerem esta interligação de conteúdos, entre eles as OCEPE (1997) 

que referem e destacam a importância de “ (…) interligar as diferentes áreas de 

conteúdo e de as contextualizar num determinante ambiente educativo. (idem, p. 22)  

As OCEPE (1997, p. 21) referem ainda que 
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“ (…) a área de Expressão e Comunicação constitui uma área básica 

que contribui, simultaneamente, para  Formação Pessoal e Social e 

para o Conhecimento do Mundo.” 

 

 Assim, todos os domínios da Expressão e Comunicação podem ser trabalhados 

como um todo com as restantes áreas de conteúdo, cada área não se centra apenas em si 

própria e pode ser articulada com as restantes.  

Segundo Pombo (1993), a interdisciplinaridade surge como uma prática do ensino que 

promove o cruzamento de saberes disciplinares, estabelece proximidade entre domínios 

que aparentemente estavam afastados e possibilita uma melhor gestão de recursos.  

 Para Pacheco (2001, p. 84) “a interdisciplinaridade curricular representa o ideal 

da formação integrada, aspirando a acabar com as fronteiras estanques entre as várias 

disciplinas e a encontrar uma transdisciplinaridade, ou seja, a existência de um axioma 

comum a várias disciplinas.”  

Por seu lado Reis (2009, p. 27) defende que 

 
“ (…) um sistema educativo eficiente será aquele capaz de dar 

educação de qualidade numa perspectiva interdisciplinar, mostrando 

que os conteúdos ensinados não são isolados”  

 

 Posto isto, é importante destacar novamente que o domínio da Expressão 

Musical, bem como as restantes ares de conteúdo devem fazer parte integrante das 

vivências das crianças em contexto escolar de forma a desenvolver a eficiência e a 

criatividade através de atividades que façam evoluir as crianças a nível pessoal e social. 

Dada a importância às atividades integradas, Wuytack e Palheiros (1995, p. 19) 

afirmam que essas atividades realizam-se da seguinte forma:  

 
“Musicar uma história; cantar uma história através dos sons; 

seleccionar músicas para um jogo dramático; improvisar 

movimentos a partir de músicas, realizar danças e canções com 

música e movimentos; criar peças musicais a partir de estímulos 

visuais, desenhar, pintar, modelar ou realizar outras formas de 

expressão plástica, reagindo a músicas.” 
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 Todas estas atividades integradoras promovem diferentes áreas e ampliam os 

conhecimentos das crianças. Campbell e Scott- Kassner (1995) vão ao encontro das 

ideias dos autores já referenciados, porém têm uma perspetiva mais abrangente, na 

medida em que defendem que a música não se limita às artes. Articula a ciência e a 

matemática, a linguagem artística e os estudos sociais, delineando uma série de 

objetivos e atividades, comprovando assim a articulação de conteúdos curriculares.  

 A música, e todas as atividades realizadas em torno de si, ao ser integrada no 

pré-escolar aumenta os sentimentos de autoestima das crianças, a sua concentração, 

auxilia na perceção e estimula a inteligência, contribuindo gratificantemente nas 

habilidades linguísticas, lógico - matemática e psicomotoras das crianças. 
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2. O PAPEL DO EDUCADOR NA UTILIZAÇÃO DA EXPRESSÃO 

MUSICAL/MÚSICA 

 

A iniciação da música na fase inicial da educação das crianças, ou seja, na 

educação pré-escolar, contribui para o desenvolvimento de futuras aprendizagens que 

serão fulcrais para criar gosto e uma atitude crítica perante a música.  

O educador tem um papel fundamental para a construção destes conhecimentos, 

é visto como um modelo a seguir e, por isso, a sua forma de agir é determinante para o 

crescimento pessoal e social das crianças.  

 

“ O papel do educador tem um papel fulcral, pois deve proporcionar 

prazer na realização de novas experiências, favorecer o contacto com 

várias formas de expressão e comunicação (…) atribui acrescido 

valor às descobertas das crianças, apoiando desta forma, a reflexão 

sobre as experiências e descobertas, de modo a que se torne possível 

estabelecer como meta a apropriação dos diferentes mios de 

expressão e comunicação.” (SILVA, 2008, p. 33) 

 

 Deste modo, o educador tem o papel mais importante uma vez que é ele que tem 

de planificar as atividades que facilitem a construção dos conhecimentos e selecionar os 

conteúdos e as atividades mais apropriadas.  

 Para que o ensino da música em atividades em torno da expressão musical, 

sejam bem sucedidas, é necessário conhecer as características das crianças, as suas 

dificuldades e as suas aptidões. Como afirma Gordon (2000, p.43) 

 

“nascemos com direitos iguais perante a lei, mas isso não significa 

que nasçamos todos iguais. Antes do nascimento todas as crianças 

têm potencialidades inatas mas, mal nascem, tornam-se logo 

patentes as diferenças entre elas. Parte dessas diferenças reside no 

seu potencial de aprender e compreender a música.”  
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Para que este processo de aprendizagem seja possível, é importante que o 

educador se sinta confiante nas escolhas a adotar, visto que existem várias formas de 

interagir musicalmente com as crianças. A forma como o educador aplica os seus 

conhecimentos numa determinada atividade podem afetar o desenvolvimento musical 

das crianças de forma adequada ou inadequada. Por esta razão é cada vez mais 

importante que o educador se mantenha informado e atualizado e procure enriquecer as 

suas capacidades e conhecimentos musicais, recorrendo a formações que lhes permitem 

adquirir novos recursos e formação especializada.  

  

“O educador deve afectar á sua prática lectiva, no processo de 

acompanhamento e aprendizagem da criança, num progressivo 

domínio de instrumentos e técnicas, nunca esquecendo que uma 

coisa é uma oportunidade educativa e outra é uma iniciativa da 

crianças.” (SILVA a, 2008, p. 34) 

 

 Assim, deve haver um trabalho conjunto do educador e das crianças para que o 

processo de aprendizagem se torne mais complexo e produtivo para ambas as partes.  

 Segundo Hohnmann eWeikart (1997, p. 659), os educadores devem 

proporcionar experiências, num contexto de aprendizagem ativa, onde a música deve 

fazer parte do dia-a-dia das crianças. Consideram que a música faz parte integral da 

cultura de cada criança e, por esse motivo, devem ser oferecidas o máximo de 

experiências musicais possíveis.  

 Como é referenciado nas OCEPE, a expressão musical desenvolve-se em torno 

de quatro eixos fundamentais: escutar, cantar, dançar e tocar.  

 Segundo Silva (2008, p. 35) estas valências devem ser trabalhadas da seguinte 

forma: 

“Escutar: Exploração das caracteristicas do som: Escutar, identificar 

e reproduzir sons e ruídos da natureza – água, vento, animais. Bem 

como sons ordinários – relógio, telefone, campainha, etc. 

Dançar: Música como fomento de dança. Forma de ritmo produzido 

pelo corpo, capaz de criar formas de movimento e educar a criança a 

movimentar-se. A expressão Motora está favorecida nesta valência, 

permitindo à criança exprimir sentimentos e expressões corporais. A 
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dança promove o trabalho em grupo, a descompressão e o 

desenvolvimento da consciência rítmica. 

Cantar: Acompanhar o canto, pelo educador, pelas crianças ou 

recorrer à música gravada. Utilizar instrumentos de precursão 

simples, construídos pelos alunos. Uso de Idiofones e 

Membranofones. O educador: Flauta ou Guitarra etc. O gravador 

para registar e reproduzir tipos de músicas e sons. Desenvolver 

cultura musical e sensibilidade estética neste domínio. 

 

Tocar: A relação entre a música e a palavra, uma outra forma de 

Exp. Musical. Cantar é a forma mais utilizada no Pré- Escolar. As 

letras das canções liga a E. M à linguagem e consequente 

compreensão do que se diz, das suas rimas para discriminar sons, 

bem como explorar o caráter lúdico das palavras e criar variações da 

letra original.” 

 

 As atividades de índole artística são um meio de sensibilização para as artes. São 

um modelo de aprendizagem ativa e os princípios básicos de uma escola cultural, de 

uma escola mais participativa (idem, p. 36). 

 Dada a importância do papel do educador neste domínio, devem ser criadas 

oportunidades para estimular as crianças para a área das artes e criar momentos de 

interatividade entre as crianças e os adultos. O educador deve oferecer às crianças um 

espaço musical amplo, deve entender e despertar as faculdades presentes na criança e 

desenvolvê-las posteriormente. Deve se tornar um facilitador de toda a aprendizagem e 

preparar os momentos de aprendizagem de forma cuidada e consciente, selecionando 

objetivos que atendam às necessidades e características individuais de cada criança.  

 A música é uma arte, deve ser lembrada e não esquecida, é importante que seja 

retomada desde muito cedo no pré-escolar, deve proporcionar às crianças uma 

aprendizagem global, abrindo-a à perceção e à beleza artística que ela representa. Não 

deve ser encarada pelo educador como uma área insignificante à qual se recorre para 

colmatar os tempos livres, mas como uma área fulcral para o crescimento e o 

desenvolvimento da criança.  
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3. A EXPRESSÃO MUSICAL/MÚSICA NO DESENVOLVIMENTO 

INTEGRAL DAS CRIANÇAS 

 

A música representa uma importante fonte de estímulos e equilíbrio e são nos 

primeiros anos de vida da criança que são construídos todos os alicerces necessários 

para o seu futuro desenvolvimento educativo.  

 

“Não há dúvida de que o comportamento musical se manifesta muito 

precocemente e que muito cedo as crianças mostram aprender 

elementos de código musical que as envolve” (RODRIGUES, 2005, 

p. 62). 

 

Segundo Piaget (1999) as crianças mais pequenas apresentam mais capacidades 

do que as crianças mais velhas em áreas como o desenho, na expressão simbólica e por 

vezes na música. O autor defende que as crianças mais pequenas são capazes de 

exteriorizar de forma espontânea a sua personalidade e as suas experiências inter 

individuais, graças aos diversos meios de expressão que estão à sua disposição.  

 No útero, os bebés são capazes de ouvir música e responder a esse estímulo 

através de pontapés e outros movimentos. Após o seu nascimento, enquanto recém-

nascidos, ou já como bebés numa fase maior de desenvolvimento, podem responder 

através de sons e de gestos e pouco a pouco iniciam as suas primeiras descobertas 

rítmicas e sonoras. Entre os dois e os três anos já constroem os seus palrares musicais, 

conseguem produzir alguns fragmentos de canções e também canções com duas ou três 

notas, que elas próprias criaram.  

 Com três e quatros anos, idade pré-escolar, como normalmente já se conseguem 

movimentar sem qualquer dificuldade, são capazes de se movimentarem ao som de uma 

música e de tocar instrumentos musicais simples de forma organizada. As crianças em 

idades pré-escolares, entre os três e aproximadamente seis anos, são capazes de cantar 

canções inteiras, de criar novas músicas e associarem, em muitas situações, uma música 

a uma vivência no seio familiar, da escola ou de outra situação que tenha despertado 

algum interesse. (HOHMANN & WEIKART, 2004) 
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“A música nesta fase, tem uma enorme importância, pelo facto de as 

crianças mais novas estarem tão abertas a ouvir e fazer música, e a 

moverem-se ao seu som” (idem, p. 658). 

 

Assim, o facto de a música transmitir emoções, acentuar experiências e ser 

marcante em ocasiões pessoais e históricas, permite que as crianças desenvolvam as 

suas capacidades de comunicar através da música. 

Amado (1999) refere ainda que a criança pode estar envolvida pela música, 

sentir prazer em explora-la e criá-la, mesmo sem conhecer os seus códigos.  

Ao usufruir destes momentos, pouco a pouco a criança desenvolve a sua 

apreciação sensorial, começa a distinguir os sons de que gosta e de que não gosta e 

passa a criar e a experimentar, assim podemos ir ao encontro das palavras de Gordon 

(2005) que explica que é através da música que as crianças aprendem a conhecer-se a si 

próprias e aos outros, através dela são capazes de sustentar a imaginação e a 

criatividade. 

A expressão musical pode ajudar a desenvolver cognição social. Kalliopusca e 

Roukonen (1986, apud Perry, 2002, p. 484). 

 
“ouvir música é semelhante a uma empatia emocional na medida em 

que o ouvinte deve tentar experimentar temporariamente sentimentos 

estimulados pela música, enquanto mantém simultaneamente a sua 

própria individualidade.” 

 

De facto, o simples ato de ouvir uma música desperta uma grande variedade de 

estímulos e proporciona momentos de felicidade. Ao ouvir música e aprendendo a 

escuta-la, a criança começa a desenvolver uma educação auditiva que será muito 

importante ao longo de toda a sua vida.   

Gordon (1989) considera que das quatro expressões existentes: audição, 

expressão (canto, entoação e movimento), leitura e escrita, a audição é o mais 

importante porque para além de ser o primeiro desenvolver-se, sem ele os outros três 

não se desenvolveriam corretamente. O processo de audição permite dar sentido e 

refletir sobre o que escutamos, e por isso é importante proporcionar às crianças 

momentos onde elas possam ouvir e cantar.  
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Segundo Durant e Welch (1995) a música influência o desenvolvimento da 

linguagem e é um meio pelo qual as pessoas se comunicam. Com a linguagem verbal ou 

escrita pretende-se transmitir ideias que possam ser compreendidas pelo recetor, porém 

ao tentar transmitir todas as emoções nem sempre a linguagem verbal o permite, porém 

através da música isso pode se tornar possível. Assim podemos concluir, de facto, que 

existe uma relação entre a música e a linguagem. No pré-escolar a linguagem pode ser 

desenvolvida através de canções suscetíveis a dramatizações que permitem trabalhar o 

domínio da voz, estimular a articulação e contribuir para a fixação de fonemas vocálicos 

e consonantais. 

A música é um marco importante na vida de qualquer humano, provoca um 

misto de sentimentos, o que a torna única. É satisfatória para mente e para o corpo o que 

traz grandes benefícios para novas aprendizagens.  

Para que o desenvolvimento das crianças seja bem-sucedido nesta área é 

fundamental que haja a colaboração dos pais, dos familiares e de toda a comunidade 

educativa. É necessário que a expressão musical não seja vista como área secundária. É 

importante que seja reconhecida a sua importância na formação e ainda, a sua 

importância para o crescimento e desenvolvimento da criança.  
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4. EXPRESSÃO MUSICAL / MÚSICA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

4.1 Métodos Ativos de Ensino de Música 

 
“A teoria de aprendizagem musical é uma explicação acerca da 

forma como as crianças aprendem música (…) Assim, uma 

adequada teoria de aprendizagem musical constitui a base para 

actividades de aprendizagem sequencial adequadas, podendo estas 

designações, conforme o contexto em que estejam a ser discutidas, 

ser usadas de forma intermutável” (GORDON, 2005, p. 35). 

  

Desde o início do séc. XX, até aos dias de hoje, muitos métodos, teorias e 

técnicas surgiram de intelectuais do mundo da música, que se interessavam 

particularmente numa pedagogia centrada na criança. Autores como E. J. Dalcroze, 

Zoltan Kodaly, Edgar Willems, Carl Orff, Murray Schafter, Edwin Gordon e Maurice 

Martenot têm em comum com os seus «Métodos Activos» as vivências como ponto de 

partida para o conhecimento teórico, que, segundo estes autores, surgiria muito mais 

tarde.  

Émile Jacques Dalcroze (1865-1950), compositor de vários estilos musicais, 

dedicou grande parte da sua vida a canções e a peças de cárter didático.  

Segundo Gainza (1982) as descobertas deste compositor tiveram grande impacto 

nas bases tradicionais do ensino e aprendizagem do ritmo musical e da música em geral. 

 O seu método ficou conhecido como Rítmica Dalcroze que aborda a relação 

entre a música e o indivíduo, visto que Dalcroze defende que a sensibilidade musical se 

constrói com a experiência da pessoa e na relação que esta tem com o meio que a rodeia 

(AMADO, 1999). 

A metodologia dalcrozeana baseia-se nos ritmos naturais do ser humano e na 

coordenação entre a parte intelectual com a parte muscular e nervosa. A aprendizagem 

musical deste método foi desenvolvida em torno do movimento corporal, com o 

objetivo de desenvolver a criatividade e a psicomotricidade através do ritmo, da 

improvisação, do canto, da escuta ativa e do solfejo corporal (SOUSA, 1999).  

 Com este método Dalcroze tinha como principal objetivo explorar o sentido da 

música com os alunos, questionava-os sobre aquilo que ouviam e pedia que 

respondessem através de movimentos corporais.  
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Ao recorrer a esta metodologia desenvolvemos as capacidades auditivas e 

motoras das crianças, a memória, a concentração e a criatividade.  

Edgar Willems (1890-1978), tinha como base o método de Dalcroze e o seu 

trabalho foi desenvolvido em torno da psicologia.   

O mesmo autor utiliza três elementos fundamentais da música para estabelecer a 

ligação entre a natureza da musica e a natureza do ser humano: Vida fisiológica – 

Ritmo; Vida efetiva – Melodia; Vida mental – Harmonia.  

 

“A música merece ocupar nela um lugar importante. Ela enriquece o 

ser humano pelo poder do som e do ritmo, pelas virtudes próprias da 

melodia e da harmonia; eleva o nível cultural pela nobre beleza que 

emana das obras – primas; dá consolação e alegria ao ouvinte, ao 

executante e ao compositor” (WILLEMS, 1970, p. 11). 

 

 Para o pedagogo, a canção, desenvolvimento da audição e do sentido rítmico 

estão no centro do seu trabalho. Defende que o processo musical deve começar em 

primeiro lugar pela parte prática e só numa fase posterior deve ser iniciada a parte 

teórica. Acrescenta ainda que este processo deve iniciar-se ente os três e os quatro anos 

e prolongar-se até aos sete/oito anos, com quatro anos de dificuldade. Numa primeira 

fase seria dada prioridade aos exercícios de audição, em seguida os exercícios rítmicos, 

na terceira fase seriam exploradas as canções e por fim, exercícios rítmicos corporais 

(SOUSA, 2008). 

 Willems com o seu método destaca a importância do desenvolvimento da 

imaginação criativa da criança.  

Zoltán Kodály (1882- 1967) era compositor e etnomusicólogo
1
. Foi autor de 

várias peças corais para serem executadas por crianças.  

 Segundo Goulart (2000) Kodály considerava que a música devia estar acessível 

a todos, e por esse motivo, trabalhou para que se tornasse compreensível, tornando-a 

parte integrante da educação geral.   

                                                           
1
  Trata-se de uma pessoa que se dedica ao estudo do fenómeno musical entre os vários 

povos:http://www.infopedia.pt/linguavportuguesa/etnomusic%C3%B3logo;jsessionid=fXjUBFgJ5RndW

n9rGNolLg__ (consultado a 28/9/2013). 

http://www.infopedia.pt/linguavportuguesa/etnomusic%C3%B3logo;jsessionid=fXjUBFgJ5RndWn9rGNolLg__
http://www.infopedia.pt/linguavportuguesa/etnomusic%C3%B3logo;jsessionid=fXjUBFgJ5RndWn9rGNolLg__
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 O seu método engloba o ritmo, o canto em grupo e individual, o solfejo, a 

perceção musical, a leitura e a estrita e a audição. Para o pedagogo, o fundamental de 

todos estes elementos era o canto.   

 Kodály defende que a educação musical devia iniciar-se o mais cedo possível e o 

jardim-de-infância é o mais privilegiado dentro do sistema escolar. Na sua perspetiva, o 

desenvolvimento musical da criança para alcançar o sucesso deve ser iniciado antes dos 

seis anos. Considera ainda que é através do canto que a criança se torna ciente dos 

elementos da música e desenvolve as suas capacidades e habilidades musicais, 

sobretudo a capacidade de ouvir e apreciar musica. (AMADO, 1999) 

 Carl Orff (1895-1982) fundou a escola Günther onde desenvolveu a composição 

baseada na improvisação dos bailarinos. Assim, o primeiro instrumento a ser explorado 

foi corpo nas vertentes da voz, falada e cantada, e o batimento dos pés e das mãos em 

várias partes do corpo.  

 Segundo Sousa (2008) Orff considerava que as crianças seriam as criadoras da 

própria música, utilizando instrumentos de fácil manuseamento, onde fossem utilizados 

movimentos corporais que se realizavam a acompanhar canções.  

 Deste conjunto de instrumentos fazem parte os xilofones, os metalofones, e 

instrumentos de precursão como maracas, a caixa chinesa, pandeiretas com pele e sem 

pele, entre outros. Estes instrumentos para além de serem fáceis de utilizar, também são 

fáceis de transportar e oferecem uma grande diversidade sonora. Com estes 

instrumentos é possível trabalhar três conceitos fundamentais da música em simultâneo: 

ritmo, melodia e harmonia (CUNHA, 2005). 

 Os princípios de Carl Orff passam pelo: 

 

“ agir, reagir, integrar e colaborar (…) A partir da experimentação, a 

criança cresce e desenvolve a sua aprendizagem musical de uma 

forma viva e atraente, partindo do seu próprio mundo a as suas 

próprias vivências” (SOUSA, 2008, p. 74). 

 

 A sua metodologia é utilizada ainda nos dias de hoje nos jardins de infâncias e 

escolar de vários lugares do mundo.  
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 Maurice Martenot (1898-1980) é responsável pela criação de um instrumento 

que veio a chamar-se Ondes Martenot·. Este instrumento tem como principal objetivo 

salientar as pulsações do ser humano.  

 O método de Martenot assente em cinco princípios fundamentais: 

       

“o respeito pela vida através do desenvolvimento e a aprendizagem 

de todas as áreas de expressão artística; o desenvolvimento do 

sentido rítmico, de forma acessível a todas as crianças; a pulsação 

como factor imprescindível na formação musical do aluno; o valor 

do desenvolvimento da afinação auditiva; a aquisição dos elementos 

da teoria decorrentes da experiência concreta e com aplicação prática 

imediata e o desenvolvimento do ensino e aprendizagem da música 

num clima de alegria, onde seja possível a expressão criativa, 

espontânea, rítmica e melódica” (SOUSA, 2008, p. 76).  

 

 Para este pedagogo os jogos didáticos, o material de apoio, a iniciativa e os 

reflexos da criança são fundamentais para a aprendizagem das crianças.  

 Murray Schafer (1933) através do seu trabalho pretende estabelecer uma 

comunicação entre a música e as outras artes.  

 A sua metodologia tem como objetivo principal despertar a curiosidade e o 

interesse dos alunos pelos sons e ruídos do meio, seja na escola, em casa, na rua, no 

jardim o no campo, quer sejam sons agradáveis ou desagradáveis, denominando este 

método como paisagem sonora (SCHAFER, 1997). 

 As atividades propostas por este pedagogo podem ser realizadas dentro ou fora 

da sala. Sousa (2008) apresenta na sua obra os elementos que devem estar presentes na 

metodologia de Schafer: a prática do canto; a contemplação e a euritmia. Assim, são 

desenvolvidas as capacidades inovadoras e criativas das crianças.  

 Edwin Gordon (n. 1927) é um dos investigadores mais importantes e atuais no 

domínio da psicologia da música. Defende que as crianças apenas podem gostar de 

música se a compreenderem. Para Gordon essa compreensão só é possível se for feita 

através da interiorização dos sons (AMADO, 1999).  
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 Na sua teoria de aprendizagem Gordon, utiliza como parâmetros da música o 

ouvir, interpretar, ler, escrever e criar.   

 Gordon dá importância à diferença entre educação em música e orientação em 

música, assim explica que: 

 

“Orientação é, por definição, informal, enquanto educação é sempre 

formal, pelo menos em certo grau. A orientação informal pode ser 

estruturada ou não estruturada. Quando a orientação não é 

estruturada, os pais ou professores põem a criança em contacto com 

a cultura, naturalmente sem planificação específica. Uma 

característica marcante, quer da orientação estruturada quer da não-

estruturada, é que nenhuma delas impõe informação ou 

competências à criança” (GORDON, 2000, p. 5). 

 

 Defende que as crianças devem entrar em contacto com a música desde muito 

cedo para que as células não dirijam o seu desenvolvimento para outros sentidos e o seu 

sentido de audição seja prejudicado para o resto da vida. Acredita que: 

 

“se uma criança muito pequena não tiver a oportunidade de 

desenvolver um vocabulário de audição musical, as células que 

teriam sido usadas para estabelecer esse sentido auditivo serão, no 

melhor dos casos, direccionadas para outro sentido, talvez o da 

visão, que ficará fortalecido à custa do sentido da audição. Nenhuma 

medida de educação compensatória poderá eliminar na totalidade 

essa deficiência” (idem, p. 5). 

  

Os estudos mais recentes de Gordon estão relacionados com o desenvolvimento 

musical dos recém-nascidos e de crianças em idade pré-escolar.  

 Todos os pedagogos a que fizemos referência dão um significado mais 

abrangido da importância da música no desenvolvimento das crianças. Apesar de estas 

metodologias não integrarem na formação dos educadores, estes podem tomar a 

iniciativa e procurar a informação necessária para poder colocar em prática com as suas 

crianças algumas técnicas e assim incutir-lhes o gosto pela música.  
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4.2. Modelos pedagógicos 

4.2.1. Reggio Emilia 

 

 Reggio Emilia é uma cidade que fica situada numa região no norte da Itália, e 

deu nome ao modelo pedagógico que defende que as expressões são um meio essencial 

para o desenvolvimento intelectual das crianças. 

 Segundo Varela (2010), este modelo pedagógico valoriza, no trabalho de 

educação de infância, a expressão simbólica como forma de desenvolvimento social da 

criança, considerando-a importante para o seu desenvolvimento cognitivo.  

 Sob a orientação de Loris Malaguzzi, as escolas Reggio Emilia, desenvolveram 

um Modelo Pedagógico construtivista que tem como objetivo estimular as crianças ao 

diálogo e à compreensão e que valoriza as aprendizagens realizadas em conjunto.   

 Os educadores Reggio Emilia têm como prioridade criar um ambiente agradável 

e familiar onde as crianças, educadores e família se sintam em casa. (LINO, 1996) 

 As atividades realizadas pelas crianças devem passar por: 

 
“saber observar; saber colocar questões (…)  saber representar. Elas 

devem ser capazes de representar observações, ideias, memórias 

sentimentos e novos conhecimentos, numa variedade de formas" 

(idem, p. 101). 

 

 Este modelo pedagógico respeita as diferentes etapas de desenvolvimento das 

crianças, havendo uma grande preocupação com o seu bem-estar. As crianças são 

levadas a investigar o meio onde estão inseridas, a tomar escolhas e resolver problemas. 

Há medida que comparam as suas ideias e hipóteses entre si deparam-se com novos 

conceitos que levam à formulação de novas questões, que muito provavelmente não 

surgiriam se fosse utilizada apenas uma estratégia (VARELA, 2010).  

 Numa escola Reggio Emilia, o tempo é pensado de forma a proporcionar um 

misto de atividades de grupo e individuais, dando às crianças a oportunidade de escolher 

o que querem fazer e os materiais a utilizar.  

 Segundo Miranda (2005), as crianças estão em contacto com várias formas de 

expressão, as salas de aula são equipadas com materiais diversificados e pedagógicos 
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que aumentam o processo criativo e aumentam de forma significativa as experiências 

das crianças, aumentando o seu espírito crítico.  

 Este modelo pedagógico pretende proporcionar às crianças uma infância 

divertida, valorizando as suas necessidades e os seus desejos. É uma pedagogia rica e 

complexa, pois é capaz de fundir os ideais políticos, sociais e profissionais (FARIA, 

2007). 

 

 

4.2.2 Maria Montessori 

  

 Maria Montessori nasceu em Itália e foi a primeira mulher a ingressar em 

Medicina. As doenças do foro nervoso suscitavam-lhe interesse e contactou desde muito 

cedo com crianças desequilibradas, optando por se especializar nesta área.  

 Criou um método para trabalhar com crianças com necessidades especiais e mais 

tarde transpôs esse modelo e iniciou o seu trabalho com crianças ditas normais num 

espaço, a que deu o nome Casa dei Bambini. Neste local, Montessori acolhia crianças 

entre os três e os sete anos.  

 Maria Montessori considera que as crianças absorviam muito facilmente as 

informações que lhes eram transmitidas. A criança aprende a falar a ler da mesma forma 

que o faz ao gatinhar, caminhar ou correr espontaneamente. Assim, as suas ideias foram 

baseadas no respeito pela criança e na sua capacidade de aprender, partindo do princípio 

de que a criança não se devia moldar à imagem dos pais ou dos professores.  

 Segundo Silva (1991), Montessori defendia que dando liberdade de escolha à 

criança para construir o seu mundo, esta tornar-se-ia uma criança saudável 

psicologicamente.  

 Com o método Montessoriano não se pretende ensinar, dar ordens ou moldar a 

criança, mas sim criar um ambiente que seja apropriado e acolhedor, um ambiente que 

incentive a criança a experimentar, agir e trabalhar.  

 O currículo Montessori inclui treino sensorial, exercícios da vida prática, 

educação muscular e o ensino de competências académicas básicas. O educador deve 
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preparar o meio de forma a oferecer autonomia e liberdade no uso dos materiais 

existentes, para que as crianças o pudessem explorar durante o tempo que quisessem 

(SPODEK & BRWN, 1996). 

 Segundo Perry (2002) Montessori planeou uma abordagem à educação musical 

que pretendia a experiência da criança para que se realizasse a aprendizagem. A autora 

deste modelo descobriu de imediato a existência de um paralelismo entre a 

aprendizagem da música com os outros tipos de aprendizagem.   

 Neste modelo, o ambiente é um fator importante para o bem-estar das crianças. 

Montessori (1936, pp. 82-83) defende que “as casas, luminosas, de janelas baixas e 

floridas, com móveis pequenos, de todas as formas, como no mobiliário de uma casa 

moderna; as cadeiras e mesas pequenas, as cortinas bonitas, as cómodas baixas ao 

alcance da mão da criança e onde ela dispões os objetos e mexe em tudo o que lhe 

apetece, tudo isso constitui um melhoramento prático, importante na vida da criança.” 

 Para além do ambiente, o material também é fundamental para as aprendizagens 

das crianças, por defender esta prática, Maria Montessori criou o seu próprio material, 

um material direcionado para uma educação sensorial e uso exclusivo da criança. 

Assim, Montessori considera que: 

 

“o material de desenvolvimento sensorial torna-se, deste modo, a 

base e o instrumento de um processo intelectual, na psicologia 

adoptada (…) o primeiro acto de inteligência é a distinção entre as 

diferenças.” (SILVA, 1991, p.48) 

 

 Podemos concluir que Maria Montessori defendia a qualidade na Educação Pré-

Escolar. Considerava que está fase, é a mais propícia para o desenvolvimento pessoal, 

social e escolar da criança e acreditava que a Educação Pré-Escolar fazia parte da 

preparação para o Ensino Primário, apesar de não ensinar no sentido didático, visto que 

preparava a criança para as futuras aprendizagens.  
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4.2.3. Modelo High- Scope  

 

 O Modelo High- Scope, surgiu nos Estados Unidos na década de sessenta. É um 

modelo baseado nas teorias de Piaget de orientação cognitivista e construtivista. Apesar 

de o modelo ter tido algumas influências, manteve-se sempre fiel aos princípios de 

Piaget, que defendia uma aprendizagem ativa.  

 A aprendizagem ativa é uma aprendizagem onde a criança através da 

manipulação de objetos e da sua interação com as pessoas, é capaz de compreender o 

mundo (FERREIRA, s.d.). 

 Este modelo assenta na ação e na reflexão em vários níveis da seguinte forma: 

 O nível da criança, o nível da educadora/ educador e da implicação 

destes na construção da ação educativa, centrando-se no 

desenvolvimento intelectual da criança; 

 A opção pela aprendizagem ativa; 

 O desenvolvimento dos processos subjacentes de pensamento como 

finalidade da educação; 

 O desenvolvimento de uma rotina diária, com um ciclo de planeamento – 

trabalho – revisão; 

 A criação de experiências chaves;  

 E a conceptualização do papel do adulto como menos diretivo e mais 

autonomizante da ação da criança (HOHMANN & WEIKART, 1997). 

 

 Os mesmos autores, referem ainda que os educadores têm um papel muito 

importante, visto que são o suporte para o desenvolvimento das aprendizagens ativas 

das crianças. (idem, 1997) O educador deve observar, interpretar, planificar e avaliar o 

comportamento das crianças, auxiliando-as no desenvolvimento da sua autonomia.  

 Segundo Formosinho (1996), atualmente, com a evolução do modelo, as 

iniciativas e as propostas cabem à criança e ao educador, porém a ação do adulto nunca 

pode ser intrusiva à atividade da criança, não deve dirigi-la ou paralisa-la, deve deixar 

as coisas fluir normalmente.  
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 A grande preocupação do educador deve partir da preparação do espaço, dos 

materiais, dos recursos e das experiências. Assim, as salas do jardim-de-infância devem 

estar organizados, de forma, a que 

  
“os materiais sejam interessantes para as crianças, diversos, 

mutáveis, organizados e guardados de forma visível e acessível. 

Devem estar estruturados em áreas de interesse bem identificadas, 

flexíveis para que a criança possa usá-los de maneiras diferentes, 

descobrindo formas alternativas de os usar e jogar com eles” 

(FERREIRA, s.d.). 

  

 As salas dos jardins-de-infância que adotaram este modelo, estão organizadas 

em áreas diferenciadas de atividades o que permite diferentes aprendizagens. Estas áreas 

são a casa, os brinquedos, a construção, música e movimento, arte, livros e escrita.  

 Segundo Formosinho (1996) a organização feita através das áreas é importante 

para o grupo porque transmite-lhes mensagens pedagógicas, vivências e uma variedade 

de experiências.  

 Para promover aprendizagens ativas através do currículo deste modelo os 

espaços têm de ser organizados de forma a oferecer uma vasta diversidade de 

brincadeiras, quer as crianças estejam sozinhas ou acompanhadas, permitindo que estas 

explorem, construam, brinquem ao faz-de-conta, pintem, desenhem, entre outras. Deve 

ser dada à criança a oportunidade de procurar, arrumar, usar e movimentar os diferentes 

objetos e materiais de acordo com os seus interesses, contribuindo assim para o seu 

bem-estar. É importante perceber que o currículo deste modelo pretende que as crianças 

e os adultos percebam que todas as áreas e os materiais existentes podem e devem ser 

utilizados conforme a imaginação e a necessidade das crianças. (HOHMANN & 

WEIKART, 2009) 

 

“as crianças que observamos não são ilhas isoladas. Pertencem a 

uma família, a uma comunidade, a uma sociedade e a uma cultura” 

(FORMOSINHO, 2007, p. 80). 

 

 Assim, para além do currículo, é importante ter outras referências para 

estabelecer objetivos no pré-escolar, tal como a cultura, a localização geográfica e meio 
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social em que a criança está inserida. A cultura é muitas vezes uma fonte de inspiração 

para a planificação de atividades e deve ser aproveitada e potenciada.  
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CONCLUSÃO 

 

 Com a finalização deste capítulo, pretendemos clarificar e transmitir aos leitores 

uma compreensão mais perspicaz sobre a área da expressão musical no ensino pré-

escolar.  

 A música é um fator importante na vida da criança, constitui nela um fator de 

criação, de experimentação e oferece oportunidades de socialização e interação com 

novos conhecimentos.  

 Ao integrar a música e a expressão musical nas salas do pré-escolar, permitimos 

que as crianças aumentem as suas potencialidades, explorando e brincando através das 

canções, das danças, da exploração dos movimentos do corpo, entre outros. Com a 

música, a criança explora o mundo da imaginação e da criação, interage com os colegas, 

com momentos diversificados, que a música consegue oferecer.  

 A expressão musical não se centra em si própria, conjuga-se e inter-relaciona-se 

com todas as outras expressões. Esta interdisciplinaridade entre as áreas de Expressão e 

Comunicação promove o desenvolvimento harmonioso da criança, e cria uma 

multiplicidade de aprendizagens que de outra forma não seria possível.  

 O educador é o mediador destas aprendizagens e para tal deve se tornar um 

modelo a seguir pelas crianças. Ao transmitir satisfação pelas atividades que 

desenvolve, está a incutir o mesmo sentimento no grupo. Deve procurar instruir-se, não 

para se tornar um mestre da música, mas para que seja capaz de criar, de desenvolver de 

planificar e de oferecer vivências enriquecedoras. 

 Através dos modelos pedagógicos mencionados verificamos que estes visam 

uma educação mais dinâmica centrada no bem-estar da criança. Integram a música no 

seu currículo considerando-a parte importante na educação.  

 Com a finalização deste capítulo fica a consciência de que havia muito mais a 

desenvolver nesta temática, visto que a expressão musical e a música no pré-escolar 

ainda têm alguns obstáculos a colmatar.  

 A área da música e da expressão musical estão sujeitas a um processo contínuo 

de evolução, contudo não deixa de ser uma arte, um meio de expressão que deve ser 

promovido às crianças.  
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CAPÍTULO II - ENQUADRAMENTO LEGAL  
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INTRODUÇÃO 

 

 No presente capítulo analisaremos as OCEPE e as metas para a educação pré-

escolar, destacando a área das expressões e a área de expressão musical. 

 De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) que foi analisado 

para a conceção deste capítulo, será feito o enquadramento do tema do presente relatório 

por meio da legislação em vigor na educação pré-escolar. 

 Segundo a LBSE (1986) todos os portugueses têm direito à educação e à cultura 

e o ensino deve ser para todos de forma justa e igualitária dada a oportunidade de ter 

acesso e sucesso escolar. Todos os portugueses têm liberdade de aprender e também de 

ensinar, respeitando o princípio da tolerância para com as escolhas que possam optar. O 

sistema educativo deve responder às necessidades sociais, contribuindo para o 

desenvolvimento dos indivíduos, incentivando à formação de cidadãos livres, 

responsáveis, autónomos e solidários, para que sejam integrados e acolhidos na 

sociedade.  

 No último ponto deste capítulo fazemos referência ao perfil do educador de 

infância, destacando as funções e competências que devem ser seguidas no sistema 

educativo. Destacamos também os objetivos que devem ser desenvolvidos com as 

crianças, sobretudo na área de expressão musical.  
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1. ORIENTAÇÕES CURRICULARES NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

A OCEPE trata-se de um documento procedido pelo Ministério da Educação, 

Departamento de Educação Básica Núcleo da Educação Pré-Escolar. Cabe ao Estado a 

definição dos objetivos e linhas de orientação curricular que constam neste documento, 

que visa destacar os aspetos pedagógicos e técnicos, diferençando o nível social e o 

papel profissional dos educadores de infância.   

 

“As orientações Curriculares são um conjunto de princípios gerais e 

organizados a serem utilizados pelo educador para tomar decisões 

sobre a sua prática, ou seja, planear e avaliar o processo educativo a 

desenvolver com as crianças” (OCEPE, 1997, p. 10). 

  

Com as OCEPE é possível dar uma visão alargada aos pais e à comunidade 

educativa o papel dos educadores de infância na transmissão de conhecimentos, 

facilitando a comunicação e a colaboração no processo educativo a ser desenvolvido 

com cada criança e em cada grupo.  

Segundo Machado (2008) as OCEPE em Portugal são um documento 

caraterizado essencialmente pela abertura e pela abrangência, quer isto dizer, que 

permite que sejam desenvolvidas várias opções educativas e caracteriza-te também por 

uma abordagem mais centrada em orientações para o educador de infância, 

distinguindo-se dos programas normativos e prescritivos do poder central, dos restantes 

níveis de ensino.  

Neste documento estão compreendidas diferentes áreas de conteúdo 

 

“que constituem as referências gerais a considerar no planeamento e 

avaliação das situações e oportunidades de aprendizagem” (OCEPE, 

1997, p. 14). 

 

Destacam-se três áreas de conteúdo neste documento: Área de Formação Pessoal 

e Social, Área de Expressão e Comunicação e Área de Conhecimento do Mundo. A 
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Área de Expressão e Comunicação está dividida em três domínios: domínio das 

expressões com vertentes distintas – expressão motora, expressão dramática, expressão 

plástica e expressão musical; domínio da linguagem e abordagem à escrita e domínio da 

matemática.  

Com as linhas de orientação descritas neste documento cabe ao educador de 

infância adequar o currículo de acordo com o grupo, onde as diferenças individuais de 

cada criança devem ser respeitadas.  

 

 

 

1.1.  Área de Expressão e Comunicação 

 

“A área de expressão e comunicação engloba as aprendizagens 

relacionadas com o desenvolvimento psicomotor e simbólico que 

determinam a compreensão e o progressivo domínio de diferentes 

formas de linguagem” (OCEPE, 1997, p. 56). 

 

É uma área que se diferencia de todas as outras pela sua pluralidade em 

diferentes domínios tais como o domínio das expressões motora, dramática, musical, 

plástica, o domínio da linguagem oral e abordagem à escrita e o domínio da matemática.

 Permite que as crianças usufruam de situações que ligam o real com imaginário 

permitindo que as crianças explorem diferentes situações em diferentes contextos.  

Segundo as OCEPE (1997) a área de expressão e comunicação reúne 

aprendizagens relacionadas com o desenvolvimento psicomotor e simbólico. Todos os 

seus domínios referem-se à aquisição e à aprendizagem de códigos que funcionam como 

meio de relação com os outros, através da recolha de informações e de sensibilização 

estética, fundamentais para a criança representar tudo o que a rodeia.  
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1.1.1 Domínio da Expressão Musical 

 

É um domínio que pode ser trabalhado de forma distinta em diferentes contextos 

de aprendizagem.   

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 aspectos que 

caracterizam os sons” (OCEPE, 1997, pp. 63-64). 

 

O educador deve explorar as várias vertentes da expressão musical e desenvolve-

las com as crianças, deve trabalhar o sentido ritmo e sonoro de modo a incutir o prazer 

pela música. Ao trabalhar neste sentido o educador deve ter a perceção que a expressão 

musical  

 

“está intimamente relacionada com a educação musical que se 

desenvolve, na educação pré-escolar, em torno de cinco eixos 

fundamentais: escutar, cantar, dançar, tocar e criar” (idem, p. 64). 

  

O simples exercício de escutar permite explorar as características dos sons. Ao 

escutar, as crianças podem identificar e reproduzir os sons e ruídos do mundo que as 

rodeia. A palavra é outra forma de expressão musical, mantém uma relação com a 

música através do ato de cantar, que é uma das atividades mais habituais na educação 

pré-escolar. Ao cantar com as crianças o educador pode enriquecer a atividade 

explorando diferentes formas de ritmo e também trabalhar as letras da canção, tirando 

partido das rimas para descriminar os sons e criando outras variações da letra original 

utilizando a mesma canção (OCEPE, 1997). 

A música não se limita ao canto ou ao escutar, mas também pode constituir uma 

oportunidade para as crianças dançarem. A dança como forma de ritmo produzido pelo 

corpo pode ser trabalhada através da expressão motora. Com isto as crianças aprendem 

a mover-se seguindo a música. O canto e dança permitem diversificar a expressão 

musical e este acompanhamento pode ser feito pelas crianças, pelo educador, através de 

música gravada ou do acompanhamento de instrumentos (idem, 1997).  



35 
 

2. METAS DE APRENDIZAGEM 

 

As Metas de aprendizagem para a educação pré-escola têm como objetivo 

facultar  

 

“um referencial comum que será útil aos educadores de infância, 

planearem processos, estratégias e modos de progressão de forma a 

que, ao entrarem para o 1º ciclo, todas as crianças possam ter 

realizado as aprendizagens, que são fundamentais para a 

continuidade do seu processo educativo.”
2
 

 

 Este documento delineado pelo Ministério da Educação, tem como finalidade 

explicar e esclarecer quais as melhores condições para alcançar o sucesso escolar, dando 

aos educadores linhas orientadoras que lhes serão úteis ao longo de todo o ano letivo.  

 As MAEPE não devem ser um entrave à entrada do 1º CEB, pelo contrário 

devem ser um instrumento que facilite o diálogo entre os educadores de infância e os 

professores do 1º CEB, sobretudo os que recebem pela primeira vez as crianças. 

Permitem que os pais/encarregados de educação sejam apoiados, esclarecidos e mais 

participativos no contexto educativo dos seus filhos e também, os adultos com 

responsabilidades nas crianças podem ter acesso a informações e a um conjunto de 

aprendizagens que são importantes para o seu progresso educativo e escolar. Este tipo 

de formação é importante porque, ter uma melhor perceção daquilo que as crianças 

aprendem e devem saber no final da educação pré-escolar, facilita no apoio nas 

aprendizagens em situações informais do quotidiano
3
.  

 Neste documento estão presentes as diferentes metas de aprendizagem divididas 

por áreas, logicamente divididas em domínios e subdomínios. Estas metas devem ser 

adquiridas e atingidas pelas crianças no final do pré-escolar e evidenciam-se da seguinte 

forma:  

 

                                                           
2
 http://metasdeaprendizagem.dge.mec.pt/educacao-pre-escolar/metas-de aprendizagem/ consultado a 29 

de agosto de 2013  
3
 http://metasdeaprendizagem.dge.mec.pt/educacao-pre-escolar/apresentacao/ (consultado a 29 de agosto 

de 2013) 

http://metasdeaprendizagem.dge.mec.pt/educacao-pre-escolar/metas-de%20aprendizagem/
http://metasdeaprendizagem.dge.mec.pt/educacao-pre-escolar/apresentacao/
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 Conhecimento do mundo  

i. Localização no espaço e no tempo; 

ii. Conhecimento do ambiente natural e social; 

iii. Dinamismo das inter-relações natural - social.  

 

 Expressões  

a) Expressão plástica 

i. Desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação. 

1. Produção e criação. 

ii. Compreensão das Artes no Contexto. 

1. Fruição e Contemplação. 

iii. Apropriação da Linguagem Elementar das Artes. 

1. Fruição e Contemplação/ Produção e Criação. 

iv. Desenvolvimento da Criatividade. 

1. Reflexão e Interpretação.  

b) Expressão Dramática/ Teatro 

i. Desenvolvimento da Capacidade de Exp. e Comunicação.    

1. Experimentação e Criação/Fruição e Análise.  

ii. Desenvolvimento da Criatividade. 

1. Experimentação e Criação/ Fruição e Análise. 

iii. Compreensão das Artes no Contexto. 

1. Experimentação e Criação/ Fruição e Análise.  

iv. Aprop. da Linguagem Elementar da Exp. Dramática.  

1. Experimentação e Criação/ Fruição e Análise.  

c) Expressão Musical  

i. Desenvolvimento da Capacidade de Exp. e Com. 

1. Interpretação e Comunicação. 

ii. Desenvolvimento da Criatividade. 

1. Criação e Experimentação.  

iii. Apropriação da Linguagem Elementar da Música. 

1. Perceção Sonora e Musical.  

iv. Compreensão das Artes no Contexto. 

1. Culturas Musicais nos Contextos. 

d) Dança 
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i. Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação. 

1. Comunicação e Interpretação. 

ii. Desenvolvimento da Criatividade. 

1. Produção e Criação.  

iii. Apropriação da Linguagem Elementar da Dança. 

1. Conhecimento e Vivência da Dança. 

iv. Compreensão das Artes do Contexto. 

1. Fruição e Contemplação. 

e) Expressão Motora  

i. Expressão Motora 

1. Deslocamentos e Equilíbrios; 

2. Perícia e Manipulações; 

3. Jogos.  

 

 Formação Pessoal e Social  

i. Identidade/ Auto-estima; 

ii. Independência/Autonomia; 

iii. Cooperação; 

iv. Convivência Democrática/ Cidadania; 

v. Solidariedade/ Respeito pela Diferença.  

 

 Linguagem Oral e Abordagem à Escrita  

i. Consciência Fonológica; 

ii. Reconhecimento e Escrita de Palavras; 

iii. Conhecimento das Convenções Gráficas; 

iv. Compreensão de Discursos Orais e Interacção Verbal.  

 

 Matemática 

i. Números e Operações; 

ii. Geometria e Medida; 

iii. Organização e Tratamento de Dados.  
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 Tecnologias de Informação e Comunicação  

i. Informação; 

ii. Comunicação; 

iii. Produção; 

iv. Segurança.  

 

2.1. Expressões 

 

 A apresentação das metas para as “Expressões” baseia-se nas OCEPE integrando 

as Expressões Motora, Musical, Dramática que com uma nova designação – Expressão 

Dramática/Teatro. A Dança, que nas OCEPE é referenciada na Expressão Musical e 

Motora, neste documento deve ser vista numa perspetiva integradora. Com o intuito de 

facilitar a continuidade com os ciclos seguintes as “ Expressões” Plástica, Musical, 

Dramática/ Teatro e Dança, estão estruturadas com os mesmos quatro domínios que são 

estabelecidos no desenvolvimento de competências em “Literacia nas Artes” no Ensino 

Básico.
4
 

 Segundo ME/DGIDC todas as áreas devem ser desenvolvidas de forma 

articulada e de modo integrando com as restantes áreas de conteúdo. Esta estruturação, 

para além de facilitar a continuidade do processo educativo, oferece uma diversidade de 

situações e experiências de aprendizagem na área das “Expressões”.   

 As “Expressões” trabalham  

 

“A coordenação e domínio de movimentos, as possibilidades de 

utilizar o corpo em relação com espaços, tempos e materiais 

diversos, as ocasiões de se exprimir e comunicar através de 

modalidades não verbais (mas também verbais), as oportunidades 

para trabalhar em grupo e desenvolver em conjunto actividades ou 

produtos comuns” (ME/DGIDC, 2010, p. 14). 

 

 

                                                           
4
http://metasdeaprendizagem.dge.mec.pt/educacao-pre-escolar/metas-

deaprendizagem/metas/?area=43&level=1 (consultado a 29 de agosto de 2013) 
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2.1.1 Expressão Musical 

 

Na expressão musical  

“as evidências na evolução na aquisição de competências musicais 

verificam-se através do grau de concretização das acções de uma 

mesma tipologia musical, nomeadamente no que se refere à 

crescente complexidade dos materiais musicais envolvidos, ao 

aperfeiçoamento da linguagem musical mobilizada e ao progressivo 

aumento da autonomia e da consciência musical” (ME/DGIDC, 

2010, p. 16). 

 

 A abordagem a este domínio artístico pressupõe de uma prática sucessiva 

direcionada para um desenvolvimento progressivo de competências musicais, que deve 

ser iniciado desde cedo na criança. 

 Cabe ao educador estimular, criar e dinamizar atividades adequadas a uma 

aprendizagem enriquecedora incentivando a criança a cantar, tocar, dançar de modo a 

facilitar a sua integração e a sua transição para o 1º CEB.  
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3. LEGISLAÇÃO 

3.1. Lei de Base do Sistema Educativo 

 A Lei de Base do Sistema Educativo (LBSE), lei nº46/1986, de 14 de outubro 

apresenta e decreta os seguintes itens:  

 
“O sistema educativo é o conjunto de meios pelo qual se concretiza 

o direito à educação, que se exprime pela garantia de uma 

permanente acção formativa orientada para favorecer o 

desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a 

democratização da sociedade; O sistema educativo desenvolve-se 

segundo um conjunto organizado de estruturas e de acções 

diversificadas, por iniciativa e sob responsabilidade de diferentes 

instituições e entidades públicas, particulares e cooperativas; O 

sistema educativo tem por âmbito geográfico a totalidade do 

território português – continente e Regiões Autónomas -, mas deve 

ter uma expressão suficientemente flexível e diversificada, de modo 

a abranger a generalidade dos países e dos locais em que vivam 

comunidades de portugueses ou em que se verifique acentuado 

interesse pelo desenvolvimento e divulgação da cultura portuguesa; 

A coordenação da política relativa ao sistema educativo, 

independentemente das instituições que o compõem, incumbe a um 

ministério especialmente vocacionado para o efeito (LBSE, 1986, 

Artigo 1º). 

 

 A LBSE decreta que todos os portugueses têm direito à cultura e à educação. 

Define ainda 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, 1986, 

Artigo 2º). 
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O capítulo II da LBSE refere-se à organização do sistema educativo e define os 

objetivos estabelecidos para a Educação Pré-Escolar. Estes objetivos presentes na LBSE 

estarão evidentes posteriormente.  

 

3.2. Lei - Quadro da Educação Pré-Escolar 

 

A Lei – Quadro da Educação Pré-Escolar (LQEPE) na sequência dos princípios 

alinhavados na LBSE, consagra o ordenamento jurídico da educação pré-escolar. 

Segundo esta  

“A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no 

processo de educação ao longo da vida, sendo complementar da 

acção educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita 

cooperação, favorecendo a formação e o desenvolvimento 

equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na 

sociedade como ser autónomo, livre e solidário” (LQEPE, 1997, 

Artigo 2º). 

 

 Segundo a LQEPE (1997) podem ingressar no pré-escolar, crianças com três 

anos de idade até ao seu ingresso no 1º CEB. Cabe aos familiares das crianças optar por 

matriculá-las ou não neste grau de ensino, visto que não é de frequência obrigatória.  

 Constam na LQEPE objetivos da educação pré-escolar. São eles:  

      

“ 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; 
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d) Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito 

pelas suas caracteristicas individuais, incutindo 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 a cada criança condições de bem-estar e de 

segurança, designadamente 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 efectiva colaboração com a comunidade” 

(LQEPE, 1997, Artigo 10º). 

 

Cabe ao educador de infância cumprir estes objetivos, e zelar pelos interesses e 

pelo bem-estar das crianças. Para organizar todo o processo de aprendizagem os 

educadores devem seguir como referência as OCEPE visto que estas “acentuam a 

importância de uma pedagogia estruturada, o que implica uma organização intencional e 

sistemática do processo pedagógico, exigindo que o educador planeie o seu trabalho e 

avalie o processo e os seus efeitos no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças” 

(LQEPE, 1997). 

 

3.3. Perfil do Educador 

 

   Através do Decreto – Lei n. 240/2001, de 30 de agosto, foi definido o perfil 

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

básicos e secundário.    

 Importa destacar neste decreto o que se refere os educadores de infância. Assim, 

segundo o mesmo  

 “A orientação e as actividades pedagógicas na educação pré-escolar 

são asseguradas, nos termos do n.º 2 do artigo 30.º da Lei de Bases 
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do Sistema Educativo, por Educadores de Infância. Estes 

profissionais têm, também, vindo a desempenhar funções em 

instituições sociais que acolhem crianças até os 3 anos de idade. 

Embora o papel 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 

Nº 241/ 2001, de 30 de agosto)  

 Posto isto, é possível que o educador de infância desempenhe funções na 

educação pré-escolar, como também em berçários e cresces, onde podem desenvolver e 

trabalhar com crianças até aos três anos de idade.  

 Relativamente à conceção e desenvolvimento do currículo, o educador de 

infância, na educação pré-escolar forma e desenvolve o respetivo currículo, através da 

planificação, organização e avaliação do ambiente educativo.  

 O educador de infância 

“mobiliza o conhecimento e as competências necessárias ao 

desenvolvimento de um currículo integrado , no âmbito da expressa 

e comunicação e do conhecimento do mundo” (DECRETO-LEI Nº 

241/2001 de 30 de agosto, Anexo nº 1). 

 

 No âmbito da expressão e comunicação, mais direcionado à expressão musical, o 

educador  

“f) Desenvolve actividades que permitam à criança produzir sons e 

ritmos com o corpo, a voz e instrumentos musicais ou outros e 

possibilita o desenvolvimento das capacidades de escuta, de análise 

e de apreciação musical” (DECRETO – LEI Nº 241/2001 de 30 de 

agosto, Anexo nº 1). 

  

O educador deve ter em conta estes objetivos e promover atividades lúdicas que 

beneficiem e enriqueçam as aprendizagens das crianças no âmbito da expressão 

musical. Deve ter em consideração, no desenvolvimento do currículo, a organização do 

ambiente educativo a partir da observação, da ação educativa e da planificação.    
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CONCLUSÃO 

 

 Ao analisar as orientações curriculares e as metas de aprendizagem para o pré-

escolar, deparamo-nos com dois documentos auxiliares, fundamentais para a prática 

educativa dos educadores de infância no planeamento, organização, construção e 

preparação de atividades desenvolvidas do ambiente e em todo o processo educativo. 

Ambos os documentos são importantes para o desenvolvimento e bem-estar da criança, 

e também para o educador em todo o seu percurso profissional. 

 No que se refere às expressões e à expressão musical, conferimos que os 

documentos que lhe fazem referência destacam a importância desta área e deste 

domínio, que diversificam e oferecem experiências de aprendizagem de modo a que a 

criança explore, manipule, crie e tome consciência em relação ao que a rodeia.  

 A legislação, referida também neste capítulo, permite ao educador manter-se 

informado e atualizado de forma a melhorar o seu desempenho. Ao estar a par da LBSE 

e no caso dos profissionais do pré-escolar no LQEPE, os educadores podem evoluir na 

sua prática pedagógica nas diversas áreas do saber que integram no pré-escolar, 

mantendo o profissionalismo e contribuindo para o bom desenvolvimento da 

aprendizagem das crianças.  

 Por último, o perfil do educador, expresso pelo Decreto – Lei n. 240/2001, de 30 

de agosto, explica e fornece informações necessárias ao educador de infância, 

orientando-o para uma prática competente de modo a que se criem momentos de 

aprendizagem capazes de desenvolver e responder às necessidades das crianças.  
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CAPÍTULO III - PRÁTICA SUPERVISIONADA  
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INTRODUÇÃO 

 

 No presente capítulo será exposto uma breve caracterização do estabelecimento 

de ensino onde nos foi dada oportunidade de realizar o estágio.  

 A componente prática do Estágio I e Estágio II realizou-se no Jardim de Infância 

da Escola Básica nº 6 de Vila Real JI da Timpeira. O JIT pertence ao AVEDC, 

localizado no distrito de Vila Real.  

 Na primeira parte deste capítulo será feita uma breve contextualização do 

concelho de Vila Real e do AVEDC ao qual pertence o JIT. Serão referenciadas 

informações respetivas às instalações onde se encontra o JI, a sua organização, os seus 

horários, as características e informações das crianças que frequentam o JIT.  

 Na conclusão deste capítulo serão expostas as planificações realizadas ao longo 

do período de estágio, onde se pretende desenvolver a temática “A Universalidade 

Musical na Área de Expressão e Comunicação no Pré - Escolar”. O capítulo será 

finalizado com uma reflexão acerca das planificações das atividades, onde serão 

evidenciados os pontos positivos e negativos das mesmas.   
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1. CARATERIZAÇÃO DO MEIO ENVOLVENTE – O CONCELHO DE VILA REAL 

 

 Vila Real, sede de concelho e capital de distrito, localiza-se na região de Trás-

os-Montes e Alto Douro. Embora se tenha desenvolvido do ponto de vista urbano, 

continua a apresentar fortes características rurais.  

 No concelho podem evidenciar-se dois tipos de paisagem: “a zona mais 

montanhosa das Serras do Marão e do Alvão, separadas pela terra verdejante e fértil do 

Vale da Campeã, e, para o Sul, com a proximidade do Douro, os vinhedos em socalco. 

Por toda a parte existem linhas de água que irrigam a área do Concelho, com destaque 

para o Rio Corgo, que atravessa a Cidade num pequeno mas profundo vale, originando 

um canhão de invulgar beleza.”
5
 

 O Concelho é constituído por 30 Freguesias: Abaças, Adoufe, Andrães, Arroios, 

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

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

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

Tome do Castelo, Torgueda, Vale de Nogueiras, Vila Cova, Vila Marim e Vilarinho da 

Samardã. 

 

 

 

  

                                                           
5http://www.cm-vilareal.pt/concelho-mainmenu-162/caracteriza-mainmenu-164.html; Consultado a ( 3/07/2013) 

http://www.cm-vilareal.pt/concelho-mainmenu-162/caracteriza-mainmenu-164.html
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2. O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DIOGO CÃO 

 

 

De acordo com o Decreto de Lei nº 78/2008,  

 

“O agrupamento de escolas é uma unidade organizacional, dotada de 

órgãos próprios de administração e gestão, constituída por 

estabelecimentos de educação pré-escolar e escolas de um ou mais 

nível de ensino” 

  

 Os agrupamentos de escolas devem proporcionar a todos os alunos um percurso 

sequencial e articulado tendo em conta a sua área geográfica para que a transição seja 

favorável entre níveis e diferentes ciclos de ensino; adequar-se a situações de 

isolamento de escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar e prevenir a exclusão 

social e escolar; dar ênfase à capacidade pedagógica das escolas e estabelecimento de 

educação pré-escolar gerindo os recursos de forma racional bem como garantir o 

funcionamento de um regime de autonomia, administração e gestão.  

 Da junção da EB 2,3 Diogo Cão com o Agrupamento Horizontal “Do Alvão às 

Portas da Vila” surgiu o Agrupamento Vertical de Escolas de Diogo Cão (AVEDC), 

homologado a 26 de junho de 2003. A posteriori, em julho de 2007 fundiu-se com o 

Agrupamento Horizontal D. Dinis.  

 Após estas coligações, o AVEDC reúne extenso número de alunos (2779) e 

edifícios escolares (49) por todo o território de Vila Real, abrangendo as freguesias: 

Torgueda, Adoufe, Borbela, Campeã, Lamas de Ôlo, Lordelo, Mondrões, Pena, Quintã, 

Parada de Cunhos, Vila Cova, Vila Marim, Vilarinho da Samardã e ainda as freguesias 

urbanas de Nª Sr.ª da Conceição, S. Dinis e S. Pedro. 

 

 



49 
 

 

 

 

Fonte: Projeto Educativo do Agrupamento 2009-2013, p. 5. 

 

 Embora o AVEDC apresente um vasto território, apresenta uma fraca oferta de 

serviços de transportes públicos e uma rede viária que apresenta debilidades estruturais, 

o que dificulta os acessos aos estabelecimentos de ensino.  

 O AVEDC é considerado uma referência no âmbito da Intervenção Precoce na 

Infância e Escola de referência em Vila Real para o ensino de alunos cegos e com baixa 

visão. Verifica-se uma elevada percentagem de alunos com necessidades educativas 

especiais, com limitações físicas que requerem apoio constante e que o agrupamento faz 

questão de fornecer. 
6
 

 

 

  

                                                           
6
Fonte: http://www.diogocao.edu.pt/index.php/2011-11-02-00-35-16/2011-11-02-00-56-52 (consultado a 12-07-

2013) 

Figura 1 - Mapa do conselho de Vila Real   
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3. JARDIM DE INFÂNCIA DA ESCOLA BÁSICA Nº 6 DE VILA REAL - 

JARDIM DE INFÂNCIA DA TIMPEIRA 

 

 O Jardim de Infância da Escola Básica nº 6 de Vila Real é uma instituição da 

Rede Pública do Ministério da Educação e pertence ao Agrupamento Vertical das 

Escolas Diogo Cão. É um estabelecimento de ensino com duas valências, reúne uma 

sala do Pré-Escolar e os quatro anos de escolaridade do 1º Ciclo do Ensino Básico.  

 Um estabelecimento de ensino do Pré-Escolar:  

 

“presta serviços vocacionados para o atendimento à criança, 

proporcionando actividades educativas e apoio à família, 

designadamente no âmbito de actividades de animação sócio-

educativa” (Decreto – Lei Nº 147/97 de 11 de Junho, Diário da 

Republica, 1ª série, Capitulo III, Artigo 8º- estabelecimentos de 

educação pré – escolar). 

 

 O estabelecimento de ensino aqui exposto tem um total de cento e vinte e cinco 

crianças. São, do Pré-Escolar, vinte e cinco crianças com idades compreendidas entre os 

quatro e os seis anos e, do 1º Ciclo do Ensino Básico, são noventa e cinco crianças com 

idades entre os seis e os dez anos de idade.  

 Todo o funcionamento e organização da instituição, desde horários, questões de 

higiene e segurança relativos ao JI estão expostos no Regimento Interno. A articulação do 

funcionamento respeitante ao edifício, ao seu asseio, à sua manutenção e à utilização dos 

espaços são geridos pela equipa de docentes da instituição, com a coordenação da colega 

Helena Gouveia, coordenadora de estabelecimento.  

 No 1º Ciclo do Ensino Básico o corpo docente é composto por quatro 

professores e, no JI, por uma educadora e uma educadora de intervenção precoce de 

apoio a uma criança com NEE’s. Para além dos assistentes operacionais ligados ao 1º 

CEB, existem ainda animadores ligados aos serviços da Componente de Apoio à Família 

(CAF) e às Atividades Extra Curriculares (AEC). Existe ainda uma equipa de professores 

que dinamizam as AEC no 1º CEB, um professor de educação física, um professor de 

educação musical e uma professora de inglês. 
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3.1. O meio envolvente 

 

 O JI encontra-se localizado num meio urbano, numa zona essencialmente 

residencial. Está situado na rua da Levada, conhecida como Torre das Flores, e pertence 

à Freguesia da Nossa Senhora da Conceição.  

 Está situado num espaço residencial organizado, quer vertical quer 

horizontalmente. A zona mais próxima da instituição educativa apresenta edifícios altos 

com torres de apartamentos que oferecem uma variedade de serviços no piso inferior 

tais como uma clínica médica, uma reprografia, um salão de jogos, um restaurante e 

duas padarias. Para além destes serviços, nas imediações do JI existe um campo de ténis 

e um parque infantil que pertencem ao bairro residencial e Câmara Municipal. Existem 

também moradias baixas rodeadas de terrenos cultivados (jardins, hortas, quintais). No 

decorrer deste ano letivo foi inaugurado um quartel de bombeiros que já se encontra em 

funcionamento.  

 O Bairro das Flores é servido de transportes urbanos, pela empresa Corgo-Bus 

sendo que os pontos de paragem da linha três situam-se muito perto da entrada do JI. 

Muito perto do JI existe uma grande Hipermercado que torna o acesso à compra de 

produtos muito fácil.  

 Toda a construção horizontal presente nesta zona urbana estende-se até ao rio 

Corgo e, embora mantenha características semiurbanas, apresenta ainda muitas 

características rurais. Na área atrás da escola encontramos a Quinta da Levada, um 

espaço muito verde com árvores centenárias. 

 

3.2. O meio institucional 

  

 O JI usufrui de um espaço exterior e interior onde algumas das repartições do 

edifício são exploradas coletivamente com outros parceiros da escola.  

Todos os espaços são considerados: 

 

“muitas das vezes condições básicas que podem influenciar de forma 

directa ou indirecta as práticas educativas e as experiências que se 

proporcionam à criança” (ME/QEPNEPE, 1998, p. 63). 
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 No espaço exterior do edifício encontra-se uma horta/jardim biológico de 

pequenas dimensões. Todas as salas da escola podem participar e trabalhar neste espaço, 

limpando e plantando aquilo que quiserem e considerarem proveitoso. Há um dia por 

semana que cada sala fica responsável por regar e tratar da horta/jardim biológico, sendo 

a quinta-feira o dia que pertence ao JI. Para além deste espaço direcionado à agricultura e 

jardinagem, no exterior do edifício existe um compostor de detritos orgânicos, que é 

utilizado igualmente por todos para fertilizar a horta/jardim. No segundo período deste 

ano letivo, as crianças do JI começaram a levar consigo para casa “o casquinhas”, um 

balde onde em casa podiam colocar os restos de alimentos ou borra de café para colocar 

no compostor orgânico da escola. 

 Para usufruto de toda a escola, há ainda um recreio amplo e espaçoso onde todas 

as crianças podem correr e brincar livremente. Neste espaço existe um campo de futebol 

com duas balizas, um escorrega, dois baloiços e um sobe e desce.  

 No interior das instalações podemos encontrar duas casas de banho unicamente 

para as crianças e uma casa de banho para adultos. As casas de banho para as crianças 

encontram-se em bom estado e são utilizadas pelas crianças do PE e do 1º CEB. Ambas 

têm cinco sanitários individuais e dois lavatórios. Tanto as sanitas como os lavatórios não 

têm dimensões pequenas, mas existem utensílios tais como suportes para colocar nos 

tampos das sanitas, para facilitarem a sua utilização pelas crianças mais pequenas e 

também dois pequenos degraus para as crianças subirem quando quiserem lavar as mãos. 

Na casa de banho dos adultos tem dois sanitários individuais, um para pessoal docente e 

outra para o pessoal auxiliar 

 Como algumas das crianças do PE e do 1º CEB fazem a sua refeição do almoço 

na escola, existe um refeitório para esse efeito que é partilhado por todas as crianças da 

escola. No refeitório, as crianças do JI têm o seu próprio espaço porque, para além do 

almoço, fazem os seus lanches e as festas de aniversário neste local. Ainda neste espaço 

existe uma pequena cozinha e uma dispensa. A cozinha não tem condições para 

confecionar grandes refeições visto que o próprio fogão é pequeno e de ligar à 

eletricidade. Encontra-se nesta disposição porque as refeições vêm de uma empresa para 

o efeito. Tem um frigorífico, uma máquina de levar loiça, um pequeno forno e um micro-

ondas. Existem ainda armários inferiores onde são guardados os utensílios de cozinha e a 

louça dos almoços e uma banca da loiça. Na dispensa guardam-se os utensílios da 

limpeza.  
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 A escola tem ainda um polivalente/biblioteca que está destinado à prática de 

atividades motoras e à prática de atividades educativas. Tem uma zona informática com 

dois computadores e uma zona de arrumações quer de jogos, quer de material destinado à 

prática de atividades motoras. A zona que mais se destaca neste espaço é uma grande 

estante com uma vasta variedade de livros que está disponível a todas as crianças da 

escola. Recentemente foi instalado um projetor multimédia e uma tela neste espaço.  

 O hall de entrada é utilizado essencialmente pelas crianças do PE. Aqui 

encontram-se os cabides das crianças, com o respetivo nome e fotografia. É neste espaço 

que se encontra o mapa das presenças. A marcação das presenças é feita à medida que as 

crianças vão chegando com a ajuda dos familiares ou da auxiliar que os recebe logo de 

manhã. Para além disto, neste espaço, está também uma mesa onde se encontram as 

garrafas de água de cada criança devidamente marcadas com uma fotografia e tem ainda 

toalhetes e papel higiénico. Existe também um armário para arrumações de dossiers, 

histórias e material pessoal da educadora referente à escola.  

 A sala de atividades do PE é um espaço bastante iluminado, possui três grandes 

janelas que dão acesso ao exterior. A sala está dividida nas seguintes áreas: área da 

modelagem, do faz de conta, desenho, recorte e colagem, trabalho escrito, matemática, 

área dos jogos de mesa, área dos jogos de construção, área dos computadores, área da 

pintura e área da biblioteca. Todos os espaços têm uma grande variedade de materiais que 

se encontram em bom estado. Todos eles são adequados às faixas etárias do grupo de 

crianças e os materiais mais perigos como tesouras grandes, pistola de cola quente, entre 

outros, estão totalmente fora do alcance das crianças. A sala tem também material de 

apoio tecnológico, como um projetor multimédia, um rádio leitor de CD´S e três 

computadores, sendo que um deles está equipado com um scanner, uma impressora e uma 

fotocopiadora. Para todos os espaços há um número limitado de crianças e estas 

aprendem desde início as regras que têm de cumprir. Para além da sala de atividades do 

PE, para o 1º CEB existem três salas de aula.  

 Apesar de todos os recursos que referi anteriormente, o edifício apresenta 

algumas limitações à utilização por parte de tantas crianças. Quando não estão nas salas 

em atividades educativas e o tempo climatérico não permite a utilização do espaço 

exterior, o espaço interior torna-se muito apertado e as crianças ressentem-se, ficando 

mais agitadas e aborrecidas.  
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3.3. Horário de funcionamento 

 

“Os estabelecimentos de educação pré-escolar asseguram um horário 

flexível, segundo as necessidades da família” (DECRETO – LEI Nº 

147/97 de 11 de junho). 

  

 Posto isto, o período escolar e os horários de funcionamento do JI estão de acordo 

com as normas impostas pelo MEC. Quanto ao calendário escolar este apresenta-se da 

seguinte forma:  

 

1º Período 

Início: 10 de setembro 

Fim: 14 de dezembro 

1º Interrupção 17 de dezembro a 2 de janeiro 

2º Período 

Início: 3 de janeiro 

Fim: 15 de março  

2º Interrupção 11, 12 e 13 de fevereiro 

3º Interrupção 18 de março a 1 de abril 

3º Período 

Início: 2 de abril 

Fim: 5 de julho  

Tabela 1 - Calendário escolar 

 

 A CAF tem um horário de funcionamento diferente do horário da componente 

educativa. Por se iniciar mais cedo torna-se flexível e mais ajustado às necessidades dos 

pais e familiares das crianças que por motivos profissionais têm de deixar as crianças 

mais cedo na escola. Na parte da tarde o horário também é mais prolongado, o que 

permite aos pais e familiares buscar as crianças apenas após o seu horário de trabalho. 

As animadoras da CAF asseguram também a hora de almoço, sendo responsáveis por 

assegurar o almoço das crianças e o seu bem-estar nesse período de tempo. 
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Componente de apoio à família (CAF) 

Manhã 8:00h – 9:00h / 12:30h -14:00h  

Tarde 15:30 – 18:00h 

Tabela 2 - Horário CAF 

 

 Relativamente ao horário da componente educativa este deve contemplar:  

 

“de forma equilibrada diversos ritmos e tipos de actividades, em 

diferentes situações – individual, com outra criança, com um 

pequeno grupo, com todo o grupo - e permite oportunidades de 

aprendizagem diversificadas, tendo em conta as diferentes áreas  de 

conteúdo” (OCPE, 1997, p. 40). 

 

 Para responder a esta missão com qualidade e eficácia é necessário oferecer às 

crianças momento únicos de partilha de saberes que lhes permitam aprender e crescer 

num ambiente educativo próspero. 

 

Componente educativa 

Manhã 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

9:00h às 

12:30h 

9:00h às 

12:30h 

9:00h às 

12:30h 

9:00h às 

12:30h 

9:00h às 

12:30h 

Tarde 
14:00h às 

15:30h 

14:00h às 

15:30h 

14:00h às 

15:30h 

14:00h às 

15:30h 

14:00h às 

15:30h 

Tabela 3 - Horário Componente Educativa 
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3.4 Caraterização 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” (OCEP, 1997, 

p. 34). 

  

 O grupo de crianças do JIT é constituído por vinte e cinco crianças com idades 

compreendidas entre os quatro e os seis anos de idade, respeitando assim a Lei Quadro 

5/97 que afirma que “A educação pré-escolar destina-se às crianças com idades 

compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino básico e é ministrada em 

estabelecimento de educação pré-escolar.”.  

 

 

Gráfico 1- Idades das crianças 

 

 Observando o gráfico acima representado é de notar que, no início do ano letivo, 

o número de crianças com quatro anos estava em maioria e apenas uma criança já tinha 

completado os 6 anos. A criança em questão frequentou novamente o pré-escolar no 

decorrer deste ano visto que não havia vagas no 1º CEB na escola e os pais optaram por 

matricula-la por mais um ano no JIT, JI da sua área de residência.  

14 
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 Relativamente ao género há catorze meninas e onze meninos e todos frequentam 

pela primeira vez este JI.  

 

Gráfico 2- Género das crianças 

 

 O grupo de crianças é constituído maioritariamente por meninas como 

podemos verificar através do gráfico.  

 A grande maioria das crianças vive na cidade mas algumas ainda longe do JI, 

por este motivo são poucas as crianças que se deslocam a pé, a maioria vem de carro 

com os pais e familiares próximos e apenas uma criança se desloca nos transpores 

urbanos sempre acompanhada pela mãe.  

 Quanto ao agregado familiar, a totalidade das crianças vive com ambos os pais 

e com os seus irmãos embora algumas das crianças do grupo não tenhas irmãos.  
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Gráfico 3- Número de irmãos 

 

 Com este gráfico podemos constatar que uma grande percentagem das crianças 

tem irmãos. Os 40% de crianças que não têm irmãos são crianças ativas, que brincam e 

interagem sem qualquer problema com todas as crianças. 

 Muitas das famílias tiveram necessidade de recorrer aos serviços da CAF, sendo 

que dezanove crianças usufruem de um ou mais destes serviços: acolhimento, almoço, 

prolongamento de horário e extensão de prolongamento de horário.  

 Para conhecer mais aprofundadamente o grupo de crianças com quem 

trabalhamos é importante conhecer a sua família, os pais, quem vive com elas e as suas 

características socioeconómicas e culturais, que variam de família para família. 

 

Dados dos pais das crianças 

Profissão 
Habilitações 

literárias 
Idade 

Vigilante 10º ano 32 

Enfermeiro Licenciatura 42 

Instrutor de condução 12º ano 44 

Professor Licenciatura 45 

Desempregado 6º ano ___ 

Padeiro 9ºano 31 

Motorista 9º ano 33 

15  
60% 

10 
40% 

Número de irmãos  

Com irmãos

Sem irmãos
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Engenheiro Informático Licenciatura 44 

Desempregado 11ºano 25 

Vigilante 12ºano 42 

Pintor de automóveis 4ºano 41 

Professor  Licenciatura 38 

Engenheiro Civil Licenciatura 38 

Professor Licenciatura 40 

Restauração ( conta própria) 9ºano 27 

Assistente Técnico/UTAD 12ºano 39 

Bancário Curso médio 40 

Engenheiro Licenciatura 41 

FP/Autoridade Tributária Aduaneira Licenciatura 36 

Desempregado/Estudante Licenciatura 35 

Bancário Licenciatura 43 

Desempregado 12ºano 42 

Assistente Operacional 12ºano 38 

Informático 12ºano 42 

Enfermeiro  Licenciatura 42 

Tabela 4 - Dados dos pais das crianças 

 

 Como podemos constatar a maioria dos pais tem habilitações literárias 

suficientes para acompanhar os filhos na sua primeira fase de aprendizagem. 

Aproximadamente metade dos pais tem formação no ensino superior, seis concluíram o 

ensino secundário, apenas dois o têm incompleto e três completaram o 3º CEB. Os 

níveis mais baixos de habilitações literárias são o 2º CEB e o 1º CEB.  

 Relativamente à faixa etária, cerca de metade dos pais já tem mais de quarenta 

anos enquanto a outra metade se encontra na fixa etária dos trinta. Apenas dois têm 

menos de trinta anos. Podemos concluir que as idades dos pais estão compreendidas 

entre os vinte e cinco e os quarenta e cinco anos. 
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Dados das mães das crianças 

Profissão 
Habilitações 

literárias 
Idade 

Empregada de balcão 12º ano 33 

Enfermeira Licenciatura 38 

Professora (Biologia) Licenciatura 36 

Professora Licenciatura 39 

Desempregada  6º ano __ 

Empregada de balcão 7º ano 33 

Lojista 12º ano 31 

Professora (ed. Visual) Licenciatura 43 

Desempregada 6º ano 25 

Empregada de superfície comercial 12º ano 40 

Doméstica 4º ano 41 

Educadora de Infância Licenciatura 31 

Escriturária 12º ano 33 

Enfermeira Licenciatura 38 

Restauração (conta própria) 12º ano 25 

Enfermeira Licenciatura 33 

Funcionária Publica – UTAD 12º ano 39 

Engenheira Licenciatura 43 

Desempregada 12º ano 41 

Militar /Exercito  12º ano 30 

Professora de Educação Física Mestrado 38 

Enfermeira Licenciatura 33 

Professora 1º CEB Licenciatura 33 

Economista Licenciatura 43 

Enfermeira Licenciatura 33 

Quadro 5 - Dados das mães das crianças 

 

 Em comparação com os pais, as habilitações literárias das mães apresentam 

apenas ligeiras diferenças, apresentando também habilitações literárias suficientes para 

acompanhar os filhos na sua primeira fase de aprendizagem.  
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 Cerca de metade das mães têm formação no ensino superior, aquelas que 

frequentaram o ensino secundário completaram-no. Apenas uma mãe frequentou o 3º 

CEB, e só frequentou o sétimo ano. Os níveis mais baixos de habilitações literárias, tal 

como observamos nos pais, são o 2º CEB e o 1º CEB que estão em grande minoria.  

 A faixa etária das mães mais constante é dos trinta aos quarenta anos. Uma 

minoria apenas já ultrapassou os quarenta anos e apenas duas mães já completaram os 

vinte e cinco anos. A idade das mães está entre os vinte e cinco e os quarenta e três 

anos.  
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3.4.1 Necessidades e interesses do grupo  

 

“Respeitar e valorizar as características individuais da criança, a sua 

diferença, constitui a base de novas aprendizagens” (OCEPE, 1997, 

p.19). 

 

 Todas as crianças do JIT integraram  o grupo pela primeira vez. Porém, algumas 

delas vieram das mesmas escolas e sentiram-se mais confiantes e apoiadas pelos seus 

pares.  

 Algumas crianças mostraram-se renitentes à escola e foi necessário recolher 

informação junto dos pais que facilitasse um conhecimento mais rápido e aprofundado 

das suas características, gostos e dificuldades. Ao longo do ano o processo de adaptação 

destas crianças teve algumas oscilações e foi necessário reunir um conjunto de 

estratégias a aplicar na sala e na rotina com essas crianças, para que conseguíssemos 

incutir gosto pela escola e pela convivência com o restante grupo. Todas estas 

estratégias foram pensadas em conjunto com a educadora cooperante e com a minha 

colega de estágio.  

 Ao nível da formação pessoal e social, os gostos e os interesses do grupo, 

manifestavam-se quase sempre por géneros (menino ou menina), o que tinha uma 

grande influência na formação de grupos, embora com o tempo nos fosse já possível 

observar interesses e interações entre os mais velhos e os mais novos, que muitas das 

vezes eram incentivadas por nós.  

 Durante a primeira fase fomos assistindo a algumas “lutas” que todas as crianças 

foram travando para serem aceites pelos seus pares, para se sentirem queridas, especiais 

e importantes no novo grupo. Assim, a construção do sentido de pertença ao grupo, que 

constitui uma nova organização social foi sendo concluída ao longo de todo o ano, onde 

cada criança se descobriu e exigiu dos outros. Os conflitos de interesse e desejos das 

crianças foram mediados ao longo de todo o ano, com a ajuda do Diário de Grupo, 

instrumento de trabalho utilizado no MEM, adotado pela educadora cooperante e 

trabalhado por nós ao longo de todo o ano.  

 Ao possibilitar a participação nas decisões e nas responsabilidades da sala, 

ajudou a trazer ao grupo mais maturidade e mais atenção à convivência com os outros 
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por parte de todas as crianças. Ao mostrar e justificar como se deve fazer, qual a regra 

que se deve seguir ou permitir que as crianças partilhem a sua opinião, permite-lhes 

adquirir novas capacidades como saber explicar, apoiar, ensinar, avaliar, criticar, 

refletir, argumentar, capacidades estas que devem ser trabalhadas no JI.  

 As maiorias das crianças são afáveis e criam facilmente empatia com os outros, 

mesmo com pessoas novas e estranhas na sala. Não é um grupo agressivo e, muitas das 

vezes em situações de conflito, revelaram ao longo do tempo ter autocontrolo. Porém, 

algumas são bastante impulsivas e algo agitadas tornando-se por vezes difícil retornar à 

calma após atividades mais animadas, divertidas ou movimentadas.  

 Ao longo do ano todas as crianças evoluíram muito a sua autonomia, quer na 

utilização dos materiais, quer na utilização do espaço. Relativamente aos níveis de 

independência nas idas à casa de banho, lavagem de mãos, comer autonomamente e 

asseio no lanche e na hora de almoço, houve grandes progressos ao longo do ano, 

sobretudo nas crianças que demonstraram mais dificuldades no início.  

 No início do ano notou-se alguma falta de experiência no uso de materiais 

específicos (cola, tesoura, tintas...) e a ajuda dos adultos era indispensável. Porém essa 

autonomia e dependência foram conquistadas e, no final do ano, grande parte das 

crianças já utilizava todos os materiais sem requerer grande auxílio.  

 A maioria das crianças expressa-se oralmente com clareza suficiente para se 

fazer entender e comunicar com os outros. Quatro crianças apresentam algumas 

dificuldades mais sérias de articulação de vários fonemas e também ao nível da fluência 

verbal. Três destas crianças frequentaram a terapia da fala ao longo do ano e obtiveram 

melhorias.  

 No geral o grupo sempre mostrou interesse em comunicar, algumas crianças 

apresentaram uma vontade nata em comunicar tornando as conversas muito animadas, 

por vezes difíceis de gerir, pois ocorrem muitos atropelos das falas, o uso do tom mais 

alto para se sobrepor ao outro, alguma impaciência em esperar pela sua vez e em ouvir o 

que os outros têm para dizer. Estas crianças ao longo do ano foram melhorando o seu 

comportamento, foram interiorizando as regras e perceberam a importância de respeitar 

os seus pares.  

 A escrita revelou-se uma atividade que suscitou muito gosto e interesse em 

algumas crianças, sobretudo as mais velhas. No início do ano mostravam muita 
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curiosidade pelo que se escrevia pela sala e aos poucos as propostas e experiências de 

consciencialização fonológica foram bem aceites por todos.  

 Praticamente todas as crianças desenvolveram o seu gosto pelas histórias, 

mostrando-se a maioria das vezes, muito atentas, sendo as histórias apenas lidas, 

contadas ou animadas. A expansão do vocabulário e a preocupação na construção de 

frases mais complexas já era muito evidente em algumas crianças sobretudo no final do 

ano e foi um dos aspetos mais referidos pelos pais em alguns casos.  

 O domínio da matemática, inicialmente, foi fundamentalmente trabalhado ao 

nível do desenvolvimento de capacidades de identificação e nomeação das 

propriedades/atributos de objetos: cor, textura e forma. Com o passar do tempo foi 

possível iniciar as atividades de classificação, ordenação e comparação de objetos e 

contagens que deixou o grupo motivado a realizar mais atividades dentro desta área.  

 As competências de localização do corpo no espaço e deste perante os objetos, 

mediante determinadas coordenadas e com uso da linguagem posicional tiveram um 

bom desenvolvimento, embora se registe alguma heterogeneidade no grupo.  

 Quanto à capacidade de contagem verbal (recitar oralmente a sequência dos 

números) e a construção do sentido de número, no geral, todas as crianças revelaram 

boas competências.  

 Os aspetos que têm a ver com o espaço os objetos que o compõem, a sua 

vivência e a sua representação (dentro/fora, longe/perto, em cima/em baixo) foram os 

mais observados notando-se uma boa evolução na construção destes conceitos.  

 Na expressão plástica o grupo sempre foi heterogéneo ao nível da motricidade 

fina. A capacidade de preensão das ferramentas básicas de expressão plástica: lápis, 

pincel, tesoura e cola sempre foram muito diferenciadas entre o grupo de crianças.  

 No decorrer do ano foi necessário ajudar algumas crianças que evidenciavam 

falta de treino e motivação para as atividades plásticas. Ao longo do tempo, as crianças 

que já conseguiam traços controlados e intencionais, possuindo muito bom controlo da 

força, pressão e orientação do lápis, pincel, tesouras entre outros materiais, foram 

aperfeiçoando o que já sabiam sempre com a nossa orientação. Aquelas crianças que se 

mostraram mais relutantes ao início evoluíram de forma positiva, ganhando precisão, 

habilidade e desenvoltura no domínio de algumas ferramentas da expressão plástica. 

Relativamente ao desenho e à pintura foram áreas que tiveram de ser muito trabalhadas, 
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porque poucas crianças as procuravam. O desenho e a pintura sob proposta foi uma 

tática que nos ajudou a obter melhorias. Todas as crianças reagiram de forma positiva, 

tendo-se notado um progressivo investimento pessoal e, quase sempre, boa evolução no 

desempenho do que foi pedido.  

 As sessões motoras foram novidade para algumas das crianças, mas foram bem 

aceites pelo grupo. Inicialmente houve alguma dificuldade em manter o grupo calmo 

sobretudo quando as sessões tinham uma componente mais competitiva. Também para 

algumas crianças o tempo de esperar pela sua vez e cumprir as instruções que eram 

dadas no início revelou-se um pouco difícil. Tal facto pode justificar-se pela falta de 

experiências a este nível.  

 No decorrer do ano a nossa intervenção incidiu no desenvolvimento do esforço e 

da capacidade de concentração, no empenhamento das tarefas solicitadas, na aceitação e 

cumprimento de regras, no alargamento da linguagem e no aumento das capacidades 

motoras. Com todo este trabalho, no final do ano tivemos um balanço positivo, as 

dificuldades em dar as sessões motoras foram diminuindo à medida que o grupo 

evoluiu.  

 Quanto ao desenvolvimento da motricidade fina, a coordenação óculo-manual, 

algumas crianças que apresentavam dificuldades mais acentuadas conseguiram ter uma 

boa evolução devido ao treino e ao uso diário dos materiais que manipulavam. De 

maneira geral, apesar do grupo ser muito heterogéneo e de haver algumas diferenças no 

desenvolvimento dos gestos motores finos, cada criança evolui de acordo com o seu 

ritmo e da sua idade.  

 Na expressão musical a maioria das crianças revelou prazer nos momentos em 

que cantávamos e aprendíamos uma nova canção, é sempre uma atividade com sucesso. 

 A música sempre foi usada como estratégia para serenar e ajudar a fazer uma 

transição mais calma, do tempo do almoço para o período das atividades da tarde, o que 

acalmava bastante o grupo.  

 Algumas crianças, nem todas, mostraram já ter bastante sentido rítmico em 

sessões motoras com dança conseguiam transmiti-lo através dos movimentos 

coordenados do seu corpo.  

 Umas das atividades mais incentivada foi a aprendizagem de canções com letras 

sobre assuntos/temas do agrado das crianças. Foi possível ainda observar que algumas 
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crianças mostraram-se sensíveis à melodia, estando sempre dentro do tom. Na hora do 

recreio e das áreas algumas crianças cantavam espontaneamente.  

 Na área de expressão dramática, o jogo social espontâneo era frequente nas 

atividades de iniciativa das crianças quer em espaços destinados ao efeito como na área 

da casa, ou das miniaturas quer em outros espaços, como acontecia na área da biblioteca 

ou das construções.  

 Todas as crianças se envolveram em jogos faz de conta, a evolução que 

acompanhou a construção do sentido de pertença a um novo grupo e a confiança em si 

como ser em relação com os outros, fizeram com que as crianças mais inibidas, com o 

passar do tempo, ultrapassassem os receios iniciais e se entregassem ao jogo social.  

 No que se refere ao conhecimento de si mesmo e do meio em redor, quase todas 

as crianças no final do ano letivo conseguiram identificar e nomear as principais partes 

do corpo, a sua idade, o seu nome, o nome dos pais e dos irmãos e as características da 

sua casa.  

 No que diz respeito às noções temporais a grande parte das crianças mostraram-

se bem desenvolvidas desde o início. Inicialmente a grande maioria das crianças não 

usavam corretamente a referência verbal/temporal relativamente ao passado e futuro, 

recuando e avançando nos dias para recordar ou projetar acontecimentos. Algumas 

crianças mais velhas tiveram uma grande evolução neste campo, porém o grupo dos 

mais novos ainda tem de ser mais trabalhado no próximo ano de JI.  

 Os meses e o ciclo anual, integrando as estações do ano, ainda são unidades 

muito abstratas para os mais novos e para os mais velhos ainda trás alguma confusão. O 

recurso a calendário anual, mapas mensais, registos semanais e até o uso do relógio e 

ampulhetas foi sempre feito no quotidiano da sala, ajudando assim a estimular as 

aprendizagens das crianças em torno destes conceitos que ainda são muito complexos 

nestas idades.  

 Este grupo de crianças sempre mostrou muita curiosidade sobretudo sobre 

animais e outros aspetos do mundo dos seres vivos.  

 As TIC é uma área que sempre suscitou interesse em todas as crianças, embora 

as competências sejam muito heterogéneas. Os computadores da sala eram utilizados 

sobretudo para jogos interativos, mas os mais velhos procuravam muito programas de 

escrita e de desenho.  
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 Em todas as áreas cada criança teve as suas dificuldades e evolui de acordo com 

as suas capacidades. Como se trata de um grupo muito heterogéneo quer em idades quer 

em interesses algumas conseguiram evoluir mais depressa numas áreas e outras crianças 

noutras. O ritmo de cada uma foi sempre respeitado, e houve sempre preocupação em 

auxiliar aqueles que mais apresentavam dificuldades.  

 No geral o grupo de crianças do JIT é um grupo interativo, participativo e um 

grupo que procura satisfazer as suas dúvidas e curiosidade observando o que o rodeia.  
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4. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS ESPAÇOS E MATERIAIS 

 

“Os espaços na educação pré-escolar podem ser diversos, mas o tipo 

de equipamentos, os materiais existentes e a forma como são 

dispostos, condicionam, em grande medida, o que as crianças podem 

fazer e aprender” (OCEPE, 1997, p. 37). 

 

 Neste sentido, na organização das diversas atividades, deve-se ter em atenção as 

necessidades existentes no grupo, podendo as crianças participar ativamente na 

organização e nas mudanças do espaço. Quando se precede à análise da organização dos 

espaços, têm de ser consideradas as características das crianças e da própria educadora.  

 Segundo Cardona (1992) é necessário existir um espaço bem definido em que os 

materiais estejam organizados seguindo uma lógica, devidamente identificados para que 

as crianças os conseguissem arrumar sem necessitar da ajuda de adultos.  

 Na perspetiva do mesmo autor a organização do espaço e materiais determina as 

atividades preferidas das crianças, para o bom funcionamento destas não basta definir 

um espaço, é essencial ponderar sobre os materiais existentes e se é ou não suficiente 

para o desenvolvimento da atividade.  

 Bassedas, Huguet e Solé (1999) alegam que as crianças necessitam de espaços 

abertos com condições de higiene e físicas, como luz e ventilação para se sentirem 

seguras e à vontade. Os mesmos autores defendem ainda que é importante decorar e 

organizar o espaço para que se torne acolhedor, seguro, amplo e funcional para os 

deslocamentos. É importante referir ainda, que a organização e decoração dos espaços 

devem ser pensadas em função das crianças e não dos adultos.  

 Valendo-se da mesma opinião Lobo (1988) refere que o espaço é fundamental 

para a aprendizagem ativa e que a criança necessita de espaço para se movimentar, 

brincar, expressar-se, criar e experimentar.  

“O educador deve proporcionar às crianças espaços variados, 

sugestivos e aliciantes e na sua organização deverá existir harmonia 

e lógica de modo a possibilitar as trocas e contactos entre elas” 

(idem, p.19) 
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 Relativamente à segurança, os materiais e mobiliário existente na sala de 

atividades devem assegurar ausência de riscos e deve apresentar estabilidade. Cabe ao 

educador verificar atentamente todo o espaço antes de este ser utilizado pelas crianças e 

deve zelar pela sua boa organização, asseio e, principalmente, a sua segurança.  

 De acordo com o ME/DEB (1997) as necessidades e os interesses das crianças 

devem ser os principais fatores a ter em consideração na escolha de equipamentos e 

materiais a ser utilizados numa sala de atividades, mas também deve reunir um conjunto 

de requisitos de qualidade, tais como:  

 Qualidade estética; 

 Adequação ao nível etário; 

 Resistência adequada; 

 Normas de segurança; 

 Multiplicidade de utilizações; 

 Valorização de materiais naturais, evitando materiais sintéticos; 

 Utilização de materiais de desperdício.  

 Ainda no mesmo documento ME/ DEB (1997), são distinguidos três tipos de 

equipamento: 

 Mobiliário; 

 Material didático, de apoio e de consumo; 

 Material de exterior.  

  

 Todo este material deve apresentar um conjunto de características que favoreçam 

uma aprendizagem enriquecedora. O ME/DEB (1997) sublinha que o material deve ser:  

 Rico e variado; 

 Polivalente, servindo mais que um objeto; 

 Resistente; 

 Estimulante e agradável à vista e ao tato; 

 Multigraduado; 

 Acessível; 

 Manufaturado ou feito pelas crianças.  

 Refere ainda que todo o material deve proporcionar um conjunto de objetivos 

tais como: 
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 Favorecer a fantasia e o jogo simbólico; 

 Favorecer a criatividade; 

 Estimular o exercício físico; 

 Estimular o desenvolvimento cognitivo.  

 

 A sala de atividades é o centro das aprendizagens das crianças e deve estar 

preparada para proporcionar diversidade de opções, onde cada criança pode escolher 

livremente.  

 No JIT a sala de atividades está dividida em diferentes áreas. É um local amplo 

com uma porta principal e três grandes janelas que permitem manter o espaço bem 

iluminado com luz natural, dando também acesso ao exterior. Está pintada com cores 

claras, o que a torna um lugar arejado, e tem também ar condicionado que é sempre 

regulado conforme as temperaturas no exterior.  

 A sala é constituída por um espaço horizontal e vertical muito diversificado, que 

é ainda enriquecido por alguns instrumento de gestão usados e aferidos pelo MEM ao 

longo do tempo e utilizados na sala pela educadora cooperante.  

 A quantidade de materiais lúdico pedagógicos é significativa e a sua renovação 

foi sendo feita sempre que necessária ao longo de todo o ano, de acordo com as 

necessidades e a vontade de aprender das crianças.  

 

 

4.1.Instrumentos de gestão 

 

Os instrumentos de gestão foram utilizados no decorrer de todo ano. Como já 

referi anteriormente alguns deles correspondem a alguns instrumentos do MEM. Ao 

estarem já inseridos na sala e no quotidiano das crianças, também nós os utilizamos e 

trabalhamos ao longo de todo o período de estágio. 

 

  



71 
 

4.1.1. Mapa de presenças 

 

 Trata-se de uma tabela de dupla entrada, mensal, com os nomes das crianças e 

os dias do mês. O código para o seu preenchimento foi revisto com o grupo. É 

preenchido diariamente e no final de cada mês é sempre avaliado em grupo.  

No mapa são destacados os dias importantes de cada mês, quer aniversários quer 

outros que sejam significativos para a sala, tais como saídas, aniversários ou dias 

dedicados ao brinquedo. Está posicionado na entrada da sala para que os pais possam ter 

acesso. 

 

4.1.2. Quadro de tarefas/ responsabilidades 

 

Neste quadro estão representadas todas as tarefas que são necessárias executar no 

dia-a-dia da sala. Todas as semanas em grupo é decidido qual a tarefa que cada um fica 

responsável.  

Durante a distribuição das tarefas é feita uma avaliação oral sobre a semana anterior. 

Esta avaliação é feita para controlo e documentação da avaliação feita por um registo 

feio pelos adultos.  

 

4.1.3 Diário de grupo 

 

 Inicialmente, o diário de grupo era conhecido como jornal de parede. Com a 

evolução ao longo dos anos passou de três colunas para quatro. O “Criticamos”, 

“Felicitamos” e “Pedimos” foram substituídos pelo “Gostamos”, “Não gostamos”, 

“Queremos” e “Fizemos”. No JIT, a educadora cooperante modificou alguns itens do 

diário e alterou para “Acho bem”, “Acho mal”, “Queremos/Fizemos” e “Notícias”. Esta 

adaptação, de acordo com a educadora cooperante, foi feita para facilitar a compreensão 

das crianças sobretudo as que ainda não tinham contacto com este tipo de instrumentos.  

Este instrumento ajuda nos registos ou incidentes que ocorram durante a semana. Os 

registos são feitos através de um desenho feito numa tira de papel branca própria para o 

efeito e a criança, ao terminar o seu registo, pede a um adulto que escreva a situação que 

ocorreu.  
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O diário de grupo ajuda a regular os comportamentos e atitudes resultantes das 

interações e serve para registar as ideias para a planificação das atividades e a sua 

avaliação. É semanal e a sua leitura e discussão (concelho) são feitas à sexta-feira. As 

decisões tomadas no concelho são registadas numa folha A4 organizadas sempre por um 

adulto, apenas para fixar o que ficou decidido em cada concelho.  

 

4.1.4 Plano individual de atividades 

 

 Este plano tem como base de apresentação uma grelha, onde estão reunidas um 

conjunto de atividades que as crianças se propões a fazer tendo em conta o seu ritmo e 

capacidades num determinado tempo. Existe um espaço dedicado à avaliação deste 

compromisso do aluno onde são registados, em grelhas individuais ou coletivas, os 

progressos. Tal permite que as crianças tenham noção do seu percurso e se possam 

situar no coletivo do grupo. A criança coloca-se numa situação de autor confrontando-se 

com diversas situações que devido aos processos de auto -correção e auto- avaliação, 

lhe conferem uma maior autoestima. 

É preenchido individualmente no início do dia e apenas pelas crianças mais 

velhas. A sua avaliação é feita no final do dia. O balanço geral/avaliação de áreas 

frequentadas é feito mensalmente e serve para guiar as futuras escolhas.  

 

4.1.5. “ Pais e outros convidados veem à escola” 

 

 Trata-se de uma tabela para registar o dia, quem veio, o que veio fazer e o que 

foi aprendido. Este registo é feito com desenhos que as crianças fazem e os textos que 

são incluídos juntamente com os desenhos são ditados pelas próprias crianças, sendo 

uma forma de verificar se estas estiveram atentas e manifestarem as suas opiniões.  

 

4.2 Espaços verticais 

 
 Os espaços verticais são muito coloridos e sempre que possível eram 

diversificados, de acordo com a sua dupla função: memoria das atividades e de 
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atividades propostas. As paredes estão decoradas com placards que estão destinados à 

fixação dos trabalhos com caráter pedagógico produzidos pelas crianças.  

 Ao longo do espaço vertical da sala estão afixados os seguintes placards:  

 Placard das produções livres: Este tem como objetivo a fixação de todas as 

produções, quer a nível do desenho, quer a nível da colagem. As crianças ao 

terminarem as suas produções, livremente, fixam-nas neste placard.  

 Placard dos projetos: É utilizado para fixar as produções orientadas realizadas 

pelas crianças no âmbito de um projeto. Apenas a educadora cooperante e as 

estagiárias podem fixar neste placard. 

 Placard das histórias, poesias e lengalengas: Tem a função de expor as 

produções orientadas, realizadas pelas crianças no âmbito do registo de um 

conto, história, poesia ou lengalenga. Tal como o placard dos projetos apenas a 

educadora cooperante e as estagiárias podem fixar e mexer neste placard. 

 Placard da escrita e correspondência: É utilizado maioritariamente pelas 

crianças, uma vez que as mesmas o usam para fixação de produções livres no 

âmbito da escrita e fichas de matemática realizadas livremente.  

 Para além dos placards, existem ainda dois relógios de parede, um projetor e 

uma tela para projeção que é utilizada essencialmente para projeção de histórias e 

vídeos didático/educativos. Há também um estendal fora do alcance das crianças onde 

se colocam as pinturas para que estas sequem em segurança.  

 

4.3. Espaços horizontais 

 

 O espaço horizontal é essencialmente ocupado pelas áreas e também por estantes 

e armários onde se guardam os materiais e equipamentos existentes na sala. Há uma 

mesa polivalente no centro da sala e cadeiras disponíveis para todas as crianças se 

sentarem em torno desta. Existem ainda outras mesas e cadeiras distribuídas pelas áreas, 

um ecoponto e um lixo comum. 
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4.4. Áreas 

 
As áreas sãos os espaços onde as crianças podem brincar livremente usando a 

sua imaginação e as suas competências. Estes espaços funcionam essencialmente após o 

acolhimento de manhã e quando as crianças não estão em atividade orientada.  

 

4.4.1 Área do faz de conta 

 

Encontra-se dividida em três partes, o quarto das bonecas, a cozinha e os fatos de 

disfarce. Estes espaços estão providos de objetos e utensílios que caracterizam a 

realidade. No quarto das bonecas há uma cama, um espelho, uma mala com roupa e 

duas cómodas, uma delas com um telefone. Quanto à cozinha, esta é composta por um 

fogão, uma mesa, quatro cadeiras, lava loiças, armário com loiça e recipientes com 

alguns legumes e frutas. Deste modo as crianças podem aprender alguns aspetos do 

quotidiano, brincando ao faz de conta.  

 

4.4.2 Área da pintura 

 

 Nesta área as crianças têm à sua disposição um painel/moral de pintura ao nível 

delas, que pode ser utilizado por duas crianças de cada vez. As tintas, pincéis e boiões 

são colocados logo pela manhã pela assistente operacional.  

Esta área encontra-se junto ao lavatório da sala para que as crianças possam lavar as 

mãos após a sua pintura.  

 

4.4.3 Área da biblioteca e fantoches 

 

É um espaço pedagógico que oferece um lugar propício para interagir com os 

livros, folhear, observar grafismos, imagens, entre outros. Tem uma estante com 

prateleiras acessível a todas as crianças. As crianças podem servir-se dos livros para 

verem imagens, gravuras e para terem contacto com as letras.  
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 É procurado essencialmente de manhã, visto que o grupo tem como rotina o 

folhear de livros antes da reunião começar. Para além de um espaço de leitura, é 

também um espaço onde podemos encontrar fantoches, o que torna mais acolhedor.  

 

4.4.4 Área dos computadores 

 

É uma área muito procurada pelas crianças e ao longo do ano surgiram alguns 

conflitos devido à intensa procura, o que nos levou a procurar e apresentar estratégias, 

como estabelecer um período de tempo para utilização da área, para que todos a 

pudessem utilizar sem confusões. É um espaço bem equipado, tendo dois computadores, 

um dele equipado com scanner, impressora e fotocopiadora. Para além disso os 

computadores estão apetrechados com jogos interativos adequados às idades das 

crianças.  

Pode ser ocupado por três crianças, porém, uma delas apenas pode observar os 

colegas. Os computadores são usufruídos pelas crianças para que estas tenham a 

possibilidade de terem contacto com as tecnologias e jogos interativos com caráter 

pedagógico. Todos os computadores têm acesso à internet que é utilizada pelas crianças 

sempre com a supervisão de um adulto.  

 

4.4.5 Área da escrita e matemática 

 

Nesta área é explorada a matemática de forma orientada pela educadora cooperante 

ou pelas estagiárias e também através de jogos pedagógicos presentes no espaço. Este 

também contém livros para as crianças praticarem a escrita se assim o desejarem. 

 

4.4.6 Área dos jogos de construção 

 

Tem uma grande variedade de materiais tais como “legos”, peças de encaixe em 

madeira, jogos de encaixe em plástico, entre outros. Todos os materiais estão dispostos 

em estantes e organizados por gavetas. É uma área procurada maioritariamente pelos 

rapazes.  
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4.4.7 Área da modelagem 

 

É um espaço equipado com plasticinas e utensílios para moldá-la. Nesta área há 

uma mesa redonda com cadeiras para as crianças se sentar.  

 

4.4.8 Área das ciências e experiências 

 

 Está equipada com uma banca onde se encontra um microscópio, lupas, binóculos, 

fracos, o corpo humano com todos os órgãos que o constitui e materiais ou objetos que 

despertam a curiosidade e o interesse pelo conhecimento do mundo. Numa estante ao 

lado desta área está uma tartaruga, que é o animal de estimação do grupo.  

Em cada semana duas crianças são responsáveis por alimentar e limpar, com a 

ajuda de um adulto, o recipiente onde se encontra a tartaruga.  

 

4.4.9 Área dos jogos de mesa 

 

É uma área equipada com uma variedade de puzzles, lotos, jogos de encaixe, jogos 

matemáticos, sequências, jogos de cartas, entre outros. Oferece assim uma vasta gama 

de escolhas para as crianças. A realização destes jogos é feita na mesa polivalente.  

 

4.4.10 Área do desenho, recorte e colagem 

 

 Está equipada com marcadores finos e grossos de várias cores, lápis de cor e de 

cera, tesouras, colas, várias folhas de diversos tamanhos, borrachas, furador, réguas, 

fita-cola, pedaços de papel e tecidos usados para o recorte e colagem, etiquetas, 

autocolantes entre outros materiais.  

Todos estes materiais são adequados para as crianças e são usados livremente 

por elas nas suas atividades livres e propostas.  
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5. ORGANIZAÇÃO DO TEMPO DAS ATIVIDADES 

 

No JI o tempo deve ser organizado pelo educador e também pelas crianças. Esta 

gestão do tempo é muito importante porque  

 

“contempla de forma equilibrada diversos ritmos e tipos de 

actividades, em diferentes situações – individual, com outra criança, 

com um pequeno grupo, com todo o grupo - e permite oportunidades 

de aprendizagem diversificadas tendo em conta diferentes áreas de 

conteúdo” (OCEPE, 1997, p. 40). 

 

As atividades devem ser organizadas e planeadas de acordo com as necessidades 

e interesses do grupo. Deve-se ter em atenção a idade, o ritmo individual e as 

capacidades de cada criança, para que estas se sintam confiantes e aptas para realizar 

uma determinada tarefa ou atividade, sendo esta livre, orientada ou de rotina.  

 A criança deve sentir-se capaz de se orientar no decorrer do dia-a-dia do JI, sem 

estar constantemente dependente da ajuda do educador ou de outro adulo para saber o 

que dever fazer ou para onde deve ir a seguir (CARDONA, 1992, p. 9). 

 

5.1 Atividades de livre escolha 

 

 As atividades de livre escolha no JI possibilitam às crianças uma integração 

gradual no quotidiano da sala e aumenta e desenvolve a cooperação entre o grupo. 

 Segundo Cardona (1992), estas atividades realizam-se informalmente a partir da 

organização do espaço e dos materiais, e não orientadas diretamente pelo educador, 

podendo ser escolhidas livremente pelas crianças no seu quotidiano.  

 Na perspetiva de Barbosa & Horn (2001), as atividades de livre escolha podem 

ser escolhidas pelas crianças de acordo com o que estas desejam fazer, desde que o 

ambiente, os materiais e o espaço o permitam. As crianças nestes períodos devem dispor 

do tempo necessário para construir e desenvolver brincadeiras.  
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 No JIT as atividades livres centram-se maioritariamente nas áreas da sala que as 

crianças podem escolher onde querem brincar. Os momentos dedicados a estas 

atividades realizam-se no período da manhã e de tarde. A educadora cooperante apenas 

interfere nas escolhas das crianças em caso de conflito. Se for necessário, aconselha a 

criança a procurar uma área que não escolha com regularidade. Esta intervenção por 

vezes torna-se necessária para que seja dada a oportunidade a todas as crianças de 

conhecer e explorar todos os espaços e respetivos materiais presentes na sala. 

 

5.2. Atividades orientadas 

  

Para Barbosa e Horn (2001) as atividades orientadas são organizadas e planeadas 

pelo educador para todo o grupo. Estes autores defendem ainda que estes momentos e 

esta forma de organização 

“são importantes para se trabalhar a atenção, a concentração e a 

capacidade das crianças atenderem propostas feitas colectivamente.” 

(Idem, p.69) 

  

O educador normalmente centra a sua prática em torno das atividades orientadas, 

que são consideradas as mais relevantes, visto que estas atividades são fundamentais 

para a experimentar, explorar e trabalhar as várias áreas de conteúdo que constam no 

currículo do pré-escolar.  

Segundo Cardona (1992), as atividades orientadas também denominadas 

atividades dirigidas, são atividades direcionadas para o grupo orientadas pelo educador, 

e em alguns casos também por uma criança do grupo, e não estão diretamente 

dependentes da organização do espaço e dos materiais.  

Na perspetiva de Folque (1995), estas atividades devem ser planeadas de forma 

refletida e organizada e devem ter um suporte teórico consistente, que respondam aos 

interesses e necessidades das crianças.   

No JIT as atividades orientadas são as que mais se destacam no quotidiano da 

sala e são desenvolvidas tanto no período da manhã como no período da tarde. Estas 

atividades são orientadas e planeadas de acordo com um conjunto de objetivos para um 
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determinado tema, que a educadora pretende que as crianças alcancem no final das 

atividades.     

 

5.3. Atividades de rotina 

 

As atividades de rotina são fundamentais para o bom funcionamento do 

quotidiano das crianças no JI. Devem ser organizadas de forma estruturada respeitando 

a dinâmica do grupo.  

Segundo Cardona (1992), estas atividades devem ser explicadas e negociadas 

com as crianças, para que estas compreendam e se situem de forma autónoma no 

decorrer do dia de atividades.  

As atividades de rotina não devem ser vistas como tarefas não dotadas de 

objetivos educativos pois são elas que orientam a criança dentro e fora da sala. Na 

perspetiva de Folque (1995) as rotinas devem ser dignificadas  

 
“tornando-as um tempo nobre, um espaço de aprendizagem efectiva, 

um ritmo prometedor, a festa criadora, num dia que só assim será 

todo ele significativo desde o abrir ao fechar do portão” (idem, p. 

18). 

 

 No JIT, as atividades de rotina repetem-se todos os dias à mesma hora. Desta 

forma as crianças organizam-se mais facilmente ao longo de todo o dia. São atividades 

de rotina o acolhimento, o registo de presenças, a realização do plano individual de 

atividades, a higiene e o lanche. Existem também rotinas semanais tais como a 

atribuição de tarefas, a elaboração de um novo diário de grupo e a leitura do diário de 

grupo. Mensalmente, no início de cada mês, é feita a avaliação do mapa de presenças.  
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6. PLANIFICAÇÕES - ESTÁGIO I 

6.1. Planificação mensal de novembro 

 

Áreas de Conteúdo: Formação Pessoal e Social; Expressão e Comunicação: Domínio da 

Linguagem Oral e Abordagem à escrita, Domínio da Expressão Plástica, Domínio da 

Expressão Motora, Domínio da Expressão Musical.   

 

Objetivos Gerais  

 Desenvolver o diálogo; 

 Promover o respeito; 

 Desenvolver normas e regras sociais 

 Desenvolver a compreensão oral; 

 Desenvolver o diálogo; 

 Desenvolver o sentido estético; 

 Desenvolver a motricidade fina; 

 Desenvolver a coordenação óculo manual; 

 Desenvolver o gosto pela música; 

 Desenvolver o sentido rítmico; 

 Desenvolver a equidade auditiva; 

 Desenvolver a criação musical.  

 

Objetivos Específicos  

Ser capaz de:  

 Expressar corretamente as suas ideias; 

 Estar atento; 

 Esperar pela sua vez; 

 Identificar: personagens, ações, objetos; 

  Recontar a história; 

 Descrever uma imagem depois de a observar; 

 Sequencializar imagens; 
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 Expressar no desenho a ideia que lhe é pedida; 

 Desenhar o figurativo; 

 Utilizar diferentes materiais; 

 Pintar segundo contornos; 

 Recortar segundo contornos; 

 Fazer colagens; 

 Cantar de acordo com o ritmo; 

 Memorizar a letra da canção; 

 Acompanhar rimas/lengalengas ao som do ritmo e da melodia.  

 

7
Atividade: Exploração de Histórias (sequências, ilustrações, recorte e colagem, 

desenho orientado, canções)  

 

Estratégia: As crianças estarão sentadas em grupo na mesa polivalente; será projetada na 

tela da sala uma imagem relacionada com as rimas e será reproduzida em primeira 

instância com o acompanhamento da letra. Após ouvir e reconhecer a música, 

exploramos a rima em grupo através do diálogo. De seguida será pedido ao grupo que 

tente acompanhar a canção. No final tentamos que as crianças cantem a canção apenas 

com a melodia da música sem o acompanhamento da letra. Para que a atividade não se 

torne monótona podemos variar e pedir que cantem primeiro os meninos e depois as 

meninas.  

 

Recursos: Humanos (crianças, estagiárias, educadora), computador (PowerPoint), 

história “Lenda de S. Martinho”, canção “Castanhas quentinhas” (adaptada da musica 

“apita o comboio”)   

 

 

 

 

                                                           
7
  No âmbito desta atividade mensal, através do conto da história “ A lenda de Santinho”, exploramos o 

tema através de rimas acompanhadas por uma música adaptada.  



82 
 

6.1.1 Reflexão da planificação de novembro  

 

 Pontos fortes: A exploração da história através de uma canção foi bem recebida 

pelas crianças, visto que era algo de novo. Como a música era conhecida pela 

generalidade tornou-se mais fácil captar a atenção do grupo e o facto de trabalharmos as 

rimas e canta-las entusiasmou as crianças. O facto de utilizarmos a estratégia de dividir 

as meninas e os meninos criou um bom ambiente porque as crianças entraram numa 

espécie de concurso, o que dinamizou mais a atividade.  

 Pontos fracos: O tempo destinado à atividade foi insuficiente para as crianças 

memorizarem a canção e algumas das crianças mais novas sentiram dificuldades em 

acompanhar os restantes colegas. 

 Opinião geral: As atividades que envolvem música entusiasmam sempre as 

crianças e, recorrendo a outros métodos para explorar uma história, conseguimos captar 

melhor a sua atenção. 

 

6.2. Planificação mensal de dezembro 

 

Áreas de Conteúdo: Formação Pessoal e Social; Expressão e Comunicação: Domínio da 

Expressão Musical. 

 

Objetivos Gerais  

 Promover atitudes e valores (Natal); 

 Desenvolver a memória auditiva; 

 Desenvolver o sentido rítmico; 

 Desenvolver o sentido melódico; 

  Desenvolver a comunicação musical. 

 

 

 



83 
 

Objetivos Específicos  

Ser capaz de: 

 Perceber alguns valores como: o amor, amizade, partilha e solidariedade; 

 Respeitas os colegas e as regras da atividade; 

 Memorizar a letra da canção; 

 Acompanhar a música de acordo com o ritmo; 

 Acompanhar a música respeitando a melodia; 

 Acompanhar a música com gestos.  

 

8
Atividade: Canções de Natal da “Caixa Mágica”  

 

Estratégia: Durante o mês de dezembro, no final da manhã e no final da tarde, as 

crianças em torno da mesa polivalente vão retirando, cada uma na sua vez por ordem 

alfabética, uma música da “Caixa Mágica”, onde se encontram todas as canções de 

Natal. Após a música ser escolhida cantamos em grupo uma primeira vez para aprender 

a canção. De seguida irá ensinar-se os gestos da música para que as crianças a mimem 

enquanto cantam. 

 

Recursos: Humanos (crianças, estagiárias, educadora), “Caixa Mágica” com músicas de 

Natal.   

 

  

                                                           
8
 No âmbito desta atividade, foram preparadas e ensaiadas algumas músicas, para apresentar na festa de 

Natal da escola, aberta aos familiares das crianças.  
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6.2.1 Reflexão da Planificação de dezembro  

 

 Pontos fortes: As crianças estiveram atentas e recetivas ao que lhes era pedido. 

Como foi um trabalho contínuo, fizemos algumas brincadeiras com as crianças durante 

as canções. Pedimos algumas vezes para que se dividissem por meninos e meninas e, 

cada vez que o respetivo grupo cantava, subiam para as cadeiras enquanto os restantes 

colegas ouviam e batiam palmas de acordo com o ritmo da canção. Algumas crianças 

pediram para fazer um momento de “Ídolos” e algumas das vezes, no final da atividade, 

um grupo apresentava uma das músicas de Natal aos colegas. Mostraram muita 

originalidade visto que alguns criavam a sua própria coreografia para acompanhar a 

canção.  

 Pontos fracos: Visto que as músicas eram trabalhadas todos os dias, algumas das 

vezes tivemos de optar por não o fazer porque o grupo estava mais agitado. Optamos 

por encurtar o tempo e, em alguns dias, apenas o fazíamos ou de manhã ou de tarde e 

nunca nos dois momentos.  

 Opinião Geral: As canções de Natal são um meio para transmissão de alguns 

valores que se devem destacar nesta época. Ao cantar as crianças sentiram-se 

entusiasmadas e, particularmente, mostraram entusiasmo em mimar as Canções. O 

ponto alto desta atividade foi a festa de Natal, onde grupo se mostrou empenhado e 

muito participativo na escolha do reportório.  
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7. PLANIFICAÇÕES ESTÁGIO II 

 

7.1.
9
Planificação semanal de janeiro – 28 a 30 de janeiro 

 

Áreas de Conteúdo: Formação Pessoal e Social; Expressão e Comunicação: Domínio da 

Expressão Musical.   

 

Objetivos Gerais: 

 Promover atitudes e valores (Amizade); 

 Desenvolver o sentido rítmico; 

 Desenvolver o sentido melódico; 

 Desenvolver características do som (altura). 

Objetivos Específico 

Ser capaz de: 

 Reconhecer a importância da amizade; 

 Ouvir e respeitar os outros; 

 Cooperar e partilhar com os colegas; 

 Acompanhar a música de acordo com o ritmo da viola; 

 Cantar de acordo com a melodia; 

 Diferenciar e acompanhar a musica em: grave e agudo.  

 

Atividade: Canção sobre amizade “Ter amigos é tão bom”, com acompanhamento de 

viola.  

 

Estratégia: Como têm surgido alguns conflitos entre as crianças, achamos necessário 

intervir. A música em questão será ensinada com o acompanhamento da viola. As 

crianças sentadas em torno da mesa polivalente ouvem primeiro e de seguida 

exploramos a letra da canção num diálogo com todo o grupo. Após o diálogo pedimos 

                                                           
9
  Como optamos iniciar o Estágio II mais cedo do que o previsto, no mês de janeiro apenas planificamos 

uma semana, visto que foi na última semana do mês que iniciamos o Estágio.  
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que as crianças tentem acompanhar a música ao ritmo do som com palmas. Após repetir 

o exercício com as palmas, para que o grupo se familiarize com a música, introduzimos 

dois novos conceitos musicais. Explicamos às crianças que a música pode variar entre 

os tons graves e os tons agudos. Devemos utilizar uma linguagem simples para que as 

crianças percebam. De seguida pedimos que cantem a música uma primeira vez num 

tom grave e de seguida num tom agudo. Após este exercício faremos um dialogo com 

grupo para perceber se estes conseguiram interiorizar estes novos conceitos e se os 

conseguem distinguir.  

 

Recursos: Humanos (crianças, estagiárias, educadora) e viola.  

 

Áreas de Conteúdo: Expressão e Comunicação: Domínio da Expressão Motora, 

Domínio da Expressão Musical.  

 

Objetivos Gerais:  

 Desenvolver a motricidade global; 

 Desenvolver a coordenação e agilidade motora; 

 Desenvolver o sentido rítmico.  

 

Objetivos Específicos 

Ser capaz de:  

 Fazer vários movimentos com o corpo; 

 Movimentar-se com agilidade de acordo com as músicas; 

 Ser capaz de se movimentar ao som do ritmo das diferentes músicas.  

 

Atividade: Sessão Motora com Danças  

 

Estratégia: Com esta sessão motora pretendemos que as crianças movimentem o corpo 

livremente mas consoante a música que estão a ouvir. Iremos colocar uma variedade de 
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estilos músicas tais como: rock, samba, clássica entre outras. Pretendemos que as 

crianças explorem vários movimentos e se consigam movimentar de acordo com o ritmo 

do som de cada género musical. No final pedimos que todos se deitem pelo espaço e ao 

som de uma música mais calma fazemos o relaxamento.  

 

Recursos: Polivalente, Humanos (crianças, estagiárias, educadora), computador, 

colunas, músicas.  
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7.1.1. Reflexão da planificação semanal de janeiro  

 

 Pontos fortes: A canção da amizade contribui para estabelecer algumas regras na 

sala sobre o comportamento que devemos ter uns com os outros. Com a canção, as 

crianças exploraram outra forma de cantar (tom grave / tom agudo) e no geral 

perceberam bem os novos conceitos introduzidos. 

 A sessão motora permitiu que as crianças explorassem novos movimentos com o 

corpo e ficassem a conhecer alguns dos diferentes géneros musicais que existem. A 

maioria do grupo alcançou os objetivos pretendidos.  

 Pontos fracos: O tempo destinado para a música tornou-se limitado e algumas 

crianças mais pequenas não conseguiram interiorizar a música na íntegra, apesar de 

mostrarem interesse e entusiasmo durante a atividade.  

 Durante a sessão motora, reparamos que algumas das crianças mais novas não 

perceberem o objetivo dos exercícios e tivemos de as acompanhar ao longo da 

atividade.  

 Opinião Geral: As atividades que introduzem novos conceitos e novidades 

suscitam interesse e curiosidade nas crianças, que se mostram empenhadas na realização 

de uma tarefa de exija de si algo novo.  

 

 

 

7.2. Planificação mensal de fevereiro 

 

Áreas de Conteúdo: Expressão e Comunicação: Domínio da Expressão Musical  

 

Objetivos Gerais: 

 Desenvolver o sentido rítmico; 

 Desenvolver o sentido melódico; 

 Desenvolver a memória auditiva. 
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Objetivos Específicos 

Ser capaz de:  

 Acompanhar a música de acordo com o ritmo; 

 Cantar de acordo com a melodia; 

 Memorizar a letra da canção.  

 

Atividade: Canções de Carnaval da “ Caixa Mágica” 

 

Estratégia: O final da manhã será dedicado às canções de Carnaval, para que as crianças 

marquem a época festiva e ensaiem um conjunto de músicas para o cortejo no qual o JI 

vai participar. As canções de carnaval serão retiradas da “Caixa Mágica”. Durante os 

momentos dedicados às canções, pretende-se que as crianças trabalham o ritmo com 

movimentos do corpo (mãos, pés). Pretende-se que, após as crianças se familiarizarem 

com as canções, em grupo escolham entre três a quatro para cantar durante o desfile. 

 

Recursos: Humanos (crianças, estagiárias, educadora), “Caixa Mágica” (canções de 

carnaval)  
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7.2.1. Reflexão da Planificação Mensal de Fevereiro  

 

 Pontos fortes: As canções de carnaval marcaram a época festiva na sala. As 

crianças participaram com entusiasmo nesses momentos e já mostram grande evolução 

ao nível do sentido rítmico. Estes momentos foram também uma forma de relaxar as 

crianças, visto que as manhãs e as tardes foram ocupadas com a construção dos fatos de 

carnaval, o que deixou o grupo mais tenso.  

 Pontos fracos: Nem sempre os momentos dedicados às canções de carnaval 

foram produtivos, visto que as crianças estavam muito agitadas e tivemos por optar por 

não o fazer.  

 Opinião Geral: Marcar os momentos fortes com canções relacionadas com a 

época festiva em questão envolve mais as crianças nos trabalhos que são feitos no dia-a-

dia do jardim. A música e as canções fazem com que as crianças interiorizem melhor o 

tema. 

 

7.3.
10

Planificação quinzenal março – 1 a 15 de março 

 

Áreas de Conteúdo: Formação Pessoal e Social; Expressão e Comunicação: Domínio da 

Expressão Musical. 

 

Objetivos Gerais:  

 Desenvolver a autonomia; 

 Desenvolver a atenção e concentração; 

 Desenvolver o sentido rítmico; 

 Desenvolver o sentido melódico; 

 Desenvolver a memória auditiva; 

 Desenvolver a percussão corporal; 

 Desenvolver características do som (intensidade).  

                                                           
10

 Foi optado planificar para duas semanas, visto que as férias da Páscoa tiverem inicio no dia 15 de 

Março.  
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Objetivos Específicos 

Ser capaz de: 

 Participar autonomamente nas atividades; 

 Ouvir e executar as atividades corretamente; 

 De acompanhar a música ao ritmo do som; 

 Cantar de acordo com a melodia; 

 Memorizar a letra das canções; 

 Produzir sons utilizando o próprio corpo; 

 Controlar vocalmente a organização dos elementos dinâmicos (forte/piano), 

durante a execução das músicas.  

 

Atividade: Músicas para o dia do pai – Preparação da apresentação das músicas para a 

festa do dia do pai no jardim.  

 

Estratégia: Durante as duas semanas até ao dia da festa do pai (dia 15 de Março), iremos 

ensinar às crianças três musicas adaptadas que falam sobre o pai: “O pai” – adaptação 

do balão do João; “O meu pai é o maior” – adaptação da música “ Another Brick in the 

wall” da banda Pink Floyd e “Não há pai melhor que o meu”- adaptação da música 

“Não há estrelas no céu” de Rui Veloso. As músicas serão trabalhadas no final da 

manhã e se for possível no final da tarde. Pretendemos introduzir e desenvolver outra 

característica do som, a intensidade, para que as crianças percebam melhor como 

executar a dinâmica das músicas.  

Após trabalhar bem este ponto, iremos demonstrar alguns exercícios de 

percussão corporal simples, para que o façam no acompanhamento das músicas.  

 

Recursos: Humanos (crianças, estagiárias, educadora), Músicas.  
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7.3.1. Reflexão da planificação quinzenal de março  

 

 Pontos fortes: Nesta atividade foi introduzida ma nova característica do som e o 

grupo foi recetivo à informação. Mostrou-se muito atento e a maioria das crianças 

conseguiu perceber, mostrando isso no canto das músicas. O facto de as músicas serem 

adaptadas de outras despertou a curiosidade nas crianças e surgiram algumas questões 

interessantes, o que levou a um diálogo muito produtivo entre o grupo. A preparação 

destas músicas dedicadas aos pais fez com que as crianças se empenhassem e os mais 

velhos mostraram-se preocupados em ajudar as crianças mais novas que tinham mais 

dificuldades.  

 Pontos fracos: As crianças mais novas da sala tiverem mais dificuldades na 

coordenação da produção de sons com o corpo e foi necessário mudar de estratégia e 

fazer exercícios mais simples que todos pudessem fazer.  

 Opinião geral: As crianças empenharam-se em toda a preparação das músicas 

para a festa, pois queriam fazer uma boa apresentação para os pais e para os familiares.  

 

 

7.4. Planificação mensal de abril 

Área de Conteúdo: Expressão e Comunicação: Domínio da Expressão Musical.  

 

Objetivos Gerais: 

 Desenvolver o sentido melódico; 

 Desenvolver o sentido rítmico; 

 Desenvolver a memória auditiva; 

 Desenvolver características do som (duração). 

 

Objetivos Específicos 

Ser capaz de:  

 Cantar de acordo com a melodia; 
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 Acompanhar a música ao ritmo do som;  

 Memorizar a letra da canção; 

 Caracterizar e diferenciar a duração dos sons da música (longos/curtos). 

 

Atividade: Projeto dos Segredos – Música dos segredos. 

 

Estratégia: No âmbito do Projeto do Museu do Douro sobre os segredos, iremos ensinar 

uma música relacionada com o tema, com o acompanhamento da viola. Com esta 

música pretendemos introduzir uma outra característica do som, a duração. Ensinaremos 

primeiro a música sem o acompanhamento da viola. No final da atividade pretendemos 

que as crianças possam tocar e explorar a viola, para estar em contacto com o 

instrumento.  

 

Recursos: Humanos (crianças, estagiárias, educadora), viola.  

 

Áreas de Conteúdo: Formação Pessoal e Social; Expressão e Comunicação: Domínio da 

Expressão Motora, Domínio da Musical, Domínio da Expressão Dramática.  

 

Objetivos Gerais: 

 Desenvolver a autonomia; 

 Desenvolver a atenção e a concentração; 

 Desenvolver a aquisição de regras; 

 Desenvolver a motricidade global; 

 Desenvolver a coordenação e a agilidade motora; 

 Desenvolver o sentido rítmico; 

 Desenvolver a experimentação e a imaginação; 

 Desenvolver o jogo simbólico/ dramático.  

 

Objetivos Específicos 
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Ser capaz de:  

 Participar de forma autónoma na atividade; 

 Ouvir e executar os exercícios corretamente; 

 Respeitar as regras impostas; 

 Respeitar os colegas e os adultos; 

 Executar vários movimentos com o corpo; 

 Movimentar com agilidade segundo as instruções; 

 Movimentar-se ao som do ritmo das diferentes músicas; 

 Se exprimir de forma pessoal corporalmente e vocalmente os estados de espírito 

(alegre, triste, zangado); 

 Ser capaz de interpretar mensagens transmitidas por gestos.  

 

Atividades: Sessão Motora – Danças e jogos coletivos 

 

Estratégia: Com as sessões motoras deste mês pretendemos realizar um conjunto de 

jogos coletivos com bolas e arcos e também uma sessão motora que incorpore a música, 

a dança e a expressão dramática. Os jogos serão realizados no exterior pois requerem 

agilidade motora e rapidez, sobretudo exercícios em que são utilizadas bolas. A sessão 

motora com danças será feita no polivalente. Serão reproduzidas um conjunto de 

músicas que inspirem as crianças a dizer qual o seu estado de espírito. Ao fazê-lo devem 

fazer gestos e pequenas interpretações daquilo que estão a sentir. Ao atribuir 

sentimentos à música que estão ouvir, devem depois tentar dançar e movimentar o corpo 

ao ritmo do som que estão a ouvir no momento e expressar-se em simultâneo. 

 

Recursos: Humanos (crianças, estagiárias, educadora, polivalente, computador, musicas. 

 

11
Área de Conteúdo: Formação Pessoal e Social, Área do Conhecimento do Mundo.  

                                                           
11

 No âmbito desta atividade, trabalhos também o Domínio da Expressão Musical, embora não tenha sido 

planificado. Exploramos alguns sons da natureza, e sons de alguns instrumentos como as maracas, a 

pandeireta, sinos, guitarra e flauta. Com isto trabalhamos outro conceito musical, o Timbre.  
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Objetivos Gerais:  

 Desenvolver a autonomia; 

 Desenvolver a cooperação;  

 Desenvolver o gosto pela ciência; 

 Desenvolver o conhecimento sobre o mundo que o rodeia.  

 

Objetivos Específicos 

Ser capaz de:  

 Explorar e brincar com os materiais de forma autónoma; 

 Partilhar e ajudar os colegas quando necessário; 

 Valorizar e tomar conhecimento da importância da ciência no seu quotidiano; 

 Explorar e observar determinados objetos para perceber a sua funcionalidade 

(ver, cheirar, tocar, ouvir, saborear)  

 

Atividade: Semana da Ciência 

 

Estratégia: A última semana de estágio será dedicada à ciência. Iremos abordar o ciclo 

da água, visualizar alguns vídeos e trabalhar os cinco sentidos. Com o vídeo do ciclo da 

água faremos um diálogo com o grupo e falar sobre os diferentes estados da água e a 

sua importância para os seres humanos. Com a atividade dos cinco sentidos 

pretendemos que as crianças passem por experiências através do paladar, do olfato, do 

tato, da audição e da visão. Recorreremos a uma diversidade de materiais que nos 

permitam trabalhar os cinco sentidos.  

 

Recursos: Humanos (crianças, estagiárias, educadora), projetor, computador, vídeos do 

ciclo da água, material para as experiências dos sentidos.  
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7.4.1. Reflexão da planificação mensal de Abril  

 

 Pontos fortes: Estas atividades desenvolveram novas áreas e ofereceram às 

crianças momentos de aprendizagem que lhes possibilitaram explorar o corpo, a 

imaginação e a natureza.  

 Pontos fracos: O tempo disponível para a atividades, sobretudo para a atividade 

da exploração dos sentidos, tornou-se insuficiente, e nem todas as crianças foram 

recetivas no momento de explorar o paladar. Na sessão musical de danças e exploração 

do jogo simbólico as crianças mais pequenas tiveram mais dificuldades e por isso 

tiveram de ter mais ajuda.   

 Opinião geral: Mais uma vez o grupo foi empenhado na execução das tarefas e 

mostrou curiosidade e interesse pelas mesmas.  

 

 

8. PLANIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES LIVRES 

 

 Área da escrita, recorte, colagem e desenho  

 

Área de Conteúdo: Formação Pessoal e Social; Expressão e Comunicação: Domínio da 

Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, Domínio da Matemática, Domínio da 

Expressão Motora, Domínio da Expressão Plástica.  

 

Objetivos Gerais:  

 Desenvolver a autonomia; 

 Desenvolver a responsabilidade; 

 Desenvolver a comunicação; 

 Desenvolver o código escrito; 

 Desenvolver noções matemáticas; 

 Desenvolver a motricidade fina; 
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 Desenvolver a coordenação óculo manual; 

 Desenvolver a expressividade através da plástica.  

 

Objetivos Específicos 

Ser capaz de :  

 Cuidar devidamente do material; 

 Realizar os trabalhos de forma autónoma com empenho; 

 Expressar as suas ideias aos colegas e adultos; 

 Reconhecer as letras do seu nome; 

 Realizar fichas de trabalho de escrita (reconhecer letras, pares iguais…)  

 Desenhar e identificar em objetos, figuras geométricas; 

 Realizar trabalhos que envolvam a noção de número; 

 Manusear com destreza os materiais; 

 Movimentar a mão para os diferentes recortes; 

 Representar temas, histórias e vivências através de vários trabalhos plásticos 

(colagem, desenho, pintura).  

 

 

Área da modelagem  

 

Áreas de Conteúdo: Formação Pessoal e Social; Expressão e Comunicação: Domínio da 

Expressão Plástica; Domínio da Expressão Motora.  

 

Objetivos Gerais:  

 Desenvolver a autonomia; 

 Desenvolver a responsabilização; 

 Desenvolver o sentido estético e artístico; 

 Desenvolver a motricidade fina.  
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Objetivos Específicos 

Ser capaz de:  

 Preservar os materiais (não misturar as cores); 

 Arrumar os materiais no sítio coreto; 

 Criar e recriar moldes diversificados; 

 Combinar cores; 

 Moldar a plasticina com as mãos. 

Área da pintura 

 

Áreas de Conteúdo: Formação Pessoal e Social; Expressão e Comunicação: Domínio da 

Expressão Plástica, Domínio da Expressão Motora.  

 

Objetivos Gerais: 

 Desenvolver a independência/ autonomia; 

 Desenvolver o trabalho criativo; 

 Desenvolver o sentido estético,  

 Desenvolver a motricidade fina.  

 

Objetivos Específicos 

Ser capaz de:  

 Realizar as atividades de forma autónoma e com empenho; 

 Produzir composições realísticas através da pintura; 

 Utilizar diversas formas e cores, nas suas reproduções; 

 Pegar corretamente no pincel.  

 

Área dos computadores 

Áreas de Conteúdo: Formação Pessoal e Social; Expressão e Comunicação: Domínio da 

Linguagem Oral e Abordagem à Escrita,  
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Objetivos Gerais 

 Desenvolver a autonomia; 

 Desenvolver a atenção e a concentração; 

 Desenvolver o código informático; 

 Desenvolver a capacidade de compreensão oral e auditiva.  

 

Objetivos Específicos 

Ser capaz de: 

 Utilizar e interagir com o computador de forma autónoma (ligar/desligar); 

 Perceber o que lhe é pedido numa determinada tarefa; 

 Explorar as várias funcionalidades do computador (ligar, pesquisar, jogar …); 

 Reconhecer e diferenciar os vários objetos informáticos (rato, teclado, monitor 

…); 

 Perceber e ouvir a explicação de uma determinada tarefa.  

 

Área da Matemática 

 

Áreas de Conteúdo: Formação Pessoal e Social; Expressão e Comunicação: Domínio da 

linguagem Oral, Domínio da Matemática.  

 

Objetivos Gerais:  

 Desenvolver a autonomia; 

 Desenvolver a cooperação; 

 Desenvolver o sentido de responsabilização; 

 Desenvolver a expressão oral; 

 Desenvolver o raciocínio lógico matemático; 

 Desenvolver noções matemáticas básicas; 

 Desenvolver a capacidade de resolver problemas; 

 Desenvolver o gosto e o interesse pela matemática.  
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Objetivos Específicos: 

Ser capaz de: 

 Realizar as tarefas de forma autónoma; 

 Partilhar e trabalhar em conjunto com os seus pares; 

 Preservar os materiais e arruma-los no devido lugar; 

 Utilizar vocabulário diversificado para se expressar oralmente; 

 Fazer correspondências usando a lógica matemática; 

 Trabalhar com noções de quantidade e número; 

 Resolver problemas que possam surgir em atividades (somar/ subtrair …); 

 Desenvolver várias atividades que envolvam a matemática, manuseando 

materiais diversificados. 

Área das Ciências  

 

Áreas de Conteúdo: Formação Pessoal e Social; Área do Conhecimento do Mundo.  

 

Objetivos Gerais:  

 Desenvolver a autonomia; 

 Desenvolver a cooperação; 

 Desenvolver questões ambientais; 

 Desenvolver o gosto pela ciência;  

 Desenvolver o conhecimento sobre o mundo que o rodeia.  

 

Objetivos Específicos: 

Ser capaz de: 

 Explorar e brincar com os materiais de forma autónoma; 

 Partilhar e ajudar os colegas quando necessário; 

 Perceber quais as medidas a tomar para melhorar o meio ambiente; 

 Tomar conhecimento da importância da ciência no seu quotidiano; 

 Explorar e observar determinados objetos para perceber a sua funcionalidade.  



101 
 

Área da Biblioteca 

 

Áreas de Conteúdo: Formação Pessoal e Social; Expressão e Comunicação: Domínio da 

Linguagem Oral e Abordagem à Escrita; Domínio da Matemática; Área do 

Conhecimento do Mundo.   

 

Objetivos Gerais:  

 Desenvolver a independência/ autonomia; 

 Desenvolver a responsabilização; 

 Promover atitudes e valores; 

 Desenvolver a interação verbal; 

 Familiarizar-se com o código escrito; 

 Identificar símbolos matemáticos; 

 Desenvolver o gosto pelo saber. 

 

Objetivos Específicos: 

Ser capaz de: 

 De utilizar e manusear materiais de forma autónoma; 

 Utilizar os livros e os materiais deste espaço sem os danificar; 

 Partilhar com os colegas; 

 Contar e recontar uma história; 

 Identificar letras e utilizar vocabulário novo.  

 Identificar e comparar as figuras geométricas e os números presentes nas 

etiquetas dos livros; 

 Se interessar por livros das diferentes áreas.  

 

Área dos jogos de mesa  

Áreas de Conteúdo: Formação Pessoal e Social; Expressão e Comunicação: Domínio da 

Linguagem Oral.  
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Objetivos Gerais:  

 Desenvolver independência/ autonomia; 

 Desenvolver a responsabilização; 

 Desenvolver a capacidade de organização; 

 Desenvolver a cooperação; 

 Desenvolver a linguagem oral.  

 

Objetivos Específicos: 

Ser capaz de: 

 De fazer construções de forma autónoma; 

 Preservar e arrumar os materiais no lugar para o efeito; 

 Manter as peças dos jogos nos seus devidos lugares; 

 Partilhar e interagir com os colegas; 

 Se expressar e comunicar com os colegas. 

Área do faz de conta 

 

Áreas de Conteúdo: Formação Pessoal e Social; Expressão e Comunicação: Domínio da 

Linguagem Oral, Domínio da Matemática, Domínio da Expressão Dramática; Área do 

Conhecimento do Mundo.  

 

Objetivos Gerais:  

 Desenvolver a socialização; 

 Desenvolver a responsabilização; 

 Desenvolver a cooperação; 

 Promover atitudes e valores; 

 Desenvolver a capacidade de expressão oral; 

 Desenvolver noções matemáticas; 

 Desenvolver a imaginação; 

 Desenvolver a criatividade; 

 Desenvolver a noção de espaço e de tempo.  
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Objetivos Específicos: 

Ser capaz de: 

 Brincar e respeitar os colegas; 

 Arrumar os materiais no devido lugar; 

 Criar situações e brincadeiras com os seus pares; 

 Respeitar regras e dar importância a vivências do quotidiano; 

 Utilizar vocabulário diversificado e adequado às situações; 

 Exprimir claramente as suas ideias; 

 Contar objetos; 

 Identificar números; 

 Realizar cálculos simples; 

 Recriar e representar vivências do quotidiano; 

 Representar várias personagens e adaptá-las à situação vivida; 

 Recriar espaços (casa, escola, mercearia…); 

 Diferenciar e associar os espaços temporais de acordo com as situações 

(noite/dia, manhã – pequeno almoço …). 

Área dos jogos de construção 

Áreas de Conteúdo: Formação Pessoal e Social; Expressão e Comunicação: Domínio da 

Linguagem Oral, Domínio da Matemática; Domínio da Expressão Motora; Área do 

Conhecimento do Mundo.  

 

Objetivos Gerais:  

 Desenvolver a autonomia; 

 Desenvolver a responsabilização; 

 Desenvolver a capacidade de organização; 

 Desenvolver a socialização; 

 Desenvolver a linguagem oral; 

 Desenvolver noções matemáticas; 

 Desenvolver a motricidade fina; 

 Desenvolver a motricidade global; 

 Reconhecer as características de diversos meios.  



104 
 

Objetivos Específicos: 

Ser capaz de: 

 Fazer construções de forma autónoma; 

 Preservar os materiais;  

 Organizar os materiais e colocá-los no devido lugar; 

 Partilhar e brincar com os colegas; 

 Se expressar e comunicar com os colegas; 

 Contar o número de peças que tem; 

 Construir formas geométricas; 

 Manusear os materiais; 

 Movimentar o corpo durante a realização das construções; 

 Fazer construções diversificadas (casa, quintas, prédios, torres…).  

 

Exterior – Recreio 

Áreas de Conteúdo: Formação Pessoal e Social; Expressão e Comunicação: Domínio da 

Expressão Motora; Área do Conhecimento do Mundo.  

Objetivos Gerais:  

 Desenvolver a socialização; 

 Desenvolver a cooperação; 

 Desenvolver a autonomia; 

 Desenvolver a motricidade global; 

 Explorar o meio onde se encontra.  

Objetivos Específicos: 

Ser capaz de: 

 Respeitar os colegas; 

 Partilhar brincadeiras e jogos com os colegas; 

 Brincar livremente e de forma autónoma; 

 Correr, saltar, jogar e brincar; 

 Observar e explorar o espaço onde se encontra: apanhar folhar, ver e identificar 

diferentes insetos etc.  



105 
 

8.1.  Reflexão da planificação das atividades livres   

 

 Pontos fortes: Sendo estas atividades livres, as crianças optavam pela área que 

gostavam mais. Por este motivo foi necessário dinamizar algumas áreas ao longo do ano 

para que as crianças as procurassem com mais frequência. A área mais procurada pelas 

meninas era a área do faz de conta, enquanto os meninos procuravam a área dos jogos 

de construção e dos jogos de mesa. A área da pintura foi dinamizada com a pintura 

proposta de “Miró” e na área do faz de conta criou-se um consultório médico durante 

algumas semanas.  

 Pontos fracos: Apesar das atividades serem de livre escolha, por vezes as 

crianças eram aconselhadas a procurar outras áreas que frequentavam com pouca 

regularidade, para terem a possibilidade de conhecer, brincar e manipular em todas as 

áreas da sala.  

 Opinião geral: Estas atividades são importantes para as crianças estimularem a 

sua participação e as suas vivências no jardim-de-infância. Contribuem para a 

integração e desenvolvimento de várias competências que as crianças devem adquirir no 

seu percurso no pré-escolar.  
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CONCLUSÃO 

 

 Para uma prática educativa consciente e reflexiva é importante ter conhecimento 

do meio e da comunidade que nos rodeia. Todas estas informações são fundamentais 

para o bom funcionamento do ensino.  

 O meio pode proporcionar às crianças ofertas educativas que enriqueçam o seu 

conhecimento. Cabe ao educador tirar máximo proveito do meio envolvente e 

proporcionar às crianças aprendizagens significativas.  

 O agrupamento de escolas é também importante para a estrutura e para o bom 

funcionamento do JI, porque coopera, articula a sua ação com vários serviços 

especializados dos quais o JI também usufrui e tem uma oferta educativa vasta desde 

projetos que abrangem todas as escolas, a atividades que as crianças podem participar. 

Por isso, é importante estabelecer contacto e estar informado sobre as ofertas educativas 

do agrupamento pois são uma mais-valia para as crianças.  

 Após a análise da prática educativa, constatamos que o período de estágio foi 

crucial para a consciencialização da prática e do dia-a-dia na pré-escolar e de todos os 

processos que lhe são inerentes.   

 O longo da realização das planificações e das reflexões das mesmas, podemos 

constatar que as atividades no domínio da Expressão Musical fomentaram nas crianças 

um grande interesse e motivação, despertando a sua concentração e a sua imaginação no 

decorrer das atividades.  

 Assim, podemos concluir que todo o processo de planificar requer uma 

preparação e um estudo antecipado, de modo a que os objetivos e as estratégias 

planeadas, estimulem as crianças no processo de aprendizagem, para que os resultados 

obtidos sejam positivos e nos permitam evoluir cada vez mais, tendo sempre em conta 

as necessidades de cada criança.  
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CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 

 

 Com este estudo verificamos que na educação pré-escolar o domínio da 

Expressão Musical é bem aceite pelas crianças, e as suas atividades são um recurso útil 

para o desenvolvimento e aprendizagens das mesmas. Nesta fase do ensino ainda existe 

algum receio em trabalhar e desenvolver esta área, por falta de conhecimentos e também 

pelo pouco à vontade que por vezes surge, acabando a expressão musical por se tornar 

uma área que é apenas utilizada para colmatar os momentos monótonos.  

 Assim, urge a necessidade das atitudes pedagógicas serem refletidas por parte 

dos educadores, que devem estruturar novas estratégias, apelar à sua criatividade, 

valorizar e potencializar os interesses das crianças, promovendo desta forma o 

desenvolvimento das potencialidades psicomotoras, artísticas, criativas e imaginativas 

tanto das crianças como dos adultos que as acompanham.    

 Estes factos contribuiu para a escolha do tema deste trabalho, que teve como 

finalidade pesquisar mais aprofundadamente de que forma a música se torna importante 

para o desenvolvimento da criança e quais e quais as condições para que se torne um 

recurso educativo capaz de promover novos conhecimentos.  

 Neste sentido podemos referir que o domínio da Expressão Musical não se 

centra em si mesmo, mas abrange-se a todos os outros domínios sendo possível 

trabalhar em simultâneo várias áreas de conteúdo. Existem várias vantagens que a área 

de Expressão Musical pode proporcionar às crianças, quando trabalhada de um modo 

interdisciplinar, grande parte delas permite à criança explorar a sua criatividade, 

desenvolver as suas capacidades, e tornar as suas vivências no jardim uma experiência 

libertadora que a faz aprender e crescer.  

 O facto de ter pouca experiência no âmbito da investigação e neste longo 

percurso de pesquisa me tenha debatido com algumas dificuldades, este estudo alargou 

os meus horizontes e suscitou em mim um interesse ainda maior sobre esta área.  

 No decorrer do Estágio I e do Estágio II, surgiram algumas limitações para 

trabalhar a Expressão Musical, no entanto os momentos de aprendizagem que me foi 

possível realizar funcionaram como elemento motivador e benéfico para as 

aprendizagens das crianças.  
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 Todo o meu percurso ao longo dos estágios permitiu-me não só o contacto com 

o ambiente escolar, mas ajudou-me a refletir sobre o meu trabalho como estágio e sobre 

o meu futuro como educadora. Vivenciei experiências que me fizeram ultrapassarem 

obstáculos e me deram uma visão mais clara de todo o processo de ensino.  

 Com a prática tomei consciência que é importante que o educador questione o 

seu trabalho, reflita sobre a sua prática, avaliando os aspetos positivos mas também os 

negativos, porque é com esses que se podem evoluir e melhorar Um educador ou 

qualquer profissional do ensino, deve atualizar-se, conhecer novos recursos, novas 

técnicas, procurar formações que o ajudem a evoluir para que se torne um mediador e 

um facilitador de aprendizagens.  

 É importante apelar aos futuros estagiários, aos educadores e futuros 

profissionais, que apesar dos obstáculos e das incertezas que vão surgindo, é importante 

que sejam recreativos e receptivos a mudanças e abertos a inovações. 

 O Pré-Escolar é ponto de partida do ensino, é a base de todas as aprendizagens, 

as crianças crescem mas também nós adultos, crescemos e aprendemos com elas. O 

verdadeiro sucesso passa por promover alegria às crianças e fazer com que estas se 

sintam preparadas para aprender.  

 Esperamos que este trabalho sirva como auxílio a muitos educadores, futuros 

estuantes e estagiários, que gostariam de utilizar e trabalhar a área de Expressão Musical 

mas não sabem como. 

 É necessário tomar consciência que é importante criar oportunidades para novas 

aprendizagens, em áreas que não podem cair no esquecimento, contribuindo assim para 

a inovação no ensino, sobretudo no ensino das artes. O educador deve estar preparado 

para as constantes mudanças que surgem no ensino, e contribuir também para o seu 

progresso.  

 A educação é um direito que pertence a todos os seres humanos e a música não 

deve ser um privilégio apenas para alguns, é um património cultural e artístico a que 

todos devem ter acesso.  
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