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Resumo 
 

As Tecnologias de Informação e Comunicação estão cada vez mais presentes na 

vida dos cidadãos e como tal devem também ser integradas no Ensino. A Internet torna-

se igualmente uma importante fonte de informação que em muito pode ajudar os alunos 

a serem construtores do seu próprio conhecimento.  

No âmbito das tecnologias digitais, podemos ainda abordar as ferramentas Web 

2.0 que possuem inúmeras potencialidades pedagógicas e podem ser exploradas das 

mais diversas formas. O blogue é um dos muitos exemplos de ferramentas Web 2.0 e 

tem diversas vantagens quando aplicado em contexto de sala de aula. É, portanto, 

necessário que os professores integrem estas ferramentas nas suas aulas de forma a 

tornarem o Ensino mais atrativo e diversificado, de forma a preparar os alunos para a 

sociedade tecnológica na qual estamos inseridos. Para além disto, o blogue é uma 

ferramenta que pode potenciar a participação dos pais/encarregados de educação.  

Neste Relatório Dissertativo procedemos à descrição e reflexão da Prática de 

Ensino Supervisionada no pré-escolar e no 1º CEB (1º Ciclo do Ensino Básico), 

destacando a criação e dinamização do blogue de turma nos dois contextos. Também 

apresentamos os resultados de um estudo realizado junto dos pais/encarregados de 

educação para percebermos a sua opinião acerca do blogue de turma no 1º Ciclo.   

 

Palavras-chave: Web 2.0; blogue; pais/encarregados de educação.  
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Abstract  
 

The Information and Communication Technologies are increasingly present in 

the daily lives of citizens and as such should also be integrated into education. The 

Internet also becomes an important source of information that can greatly help students 

being constructors of their own knowledge.  

In the context of digital technologies, we can still address the Web 2.0 tools that 

have numerous pedagogical potential and that can be exploited in many different ways . 

The blog is one of many examples of Web 2.0 tools and has several advantages when 

applied in the context of the classroom. Therefore, it is necessary for teachers to 

integrate these tools into their lessons in order the education more appealling and 

diverse, in order to prepare students for the technological society where we live. In 

addition, the blog is a tool that can enhance the participation of parents / guardians. 

This dissertative Report proceed to the description and reflection of Supervised 

Teaching Practice in preschool and 1st CEB (1st Cycle of Basic Education), 

highlighting the creation and promotion of the blog’s class in two contexts. We also 

present the results of a study conducted among parents / guardians to realize their 

opinion about the blog’s class of the 1st cycle . 

 

Key words: Web 2.0 ; blog ; parents / guardians 
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Introdução 
 

 Integrar as Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino é essencial nos 

dias de hoje e como tal o professor não deve negligenciar o seu uso em contexto de sala 

de aula. Assim, não só está a proporcionar às crianças/alunos um ensino de qualidade, 

mas também a facilitar e potenciar a sua plena inclusão na sociedade em que as 

tecnologias digitais estão presentes, tanto na vida pessoal e social como na profissional. 

Reunindo um vasto conjunto de ferramentas, as Tecnologias de Informação e 

Comunicação são importantes para um ensino diversificado e de qualidade, que 

colocam cada vez mais o aluno como construtor da sua própria aprendizagem. Torna-se, 

por isso, cada vez mais necessário formar professores que saibam utilizar e integrar os 

recursos disponíveis da melhor forma possível.  

 Os alunos podem utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação para 

resolverem problemas do dia a dia e para, por exemplo, realizarem pesquisas sobre um 

dado tema escolar. A Internet é uma fonte de informação utilizada com frequência e 

apresenta várias potencialidades pedagógicas. No entanto, se não houver um controlo e 

uma supervisão por parte de adultos, a Internet pode tornar-se num perigo para as 

crianças e jovens que a utilizam. O cyberbullying, os jogos online (que muitas vezes são 

inapropriados e violentos), a pornografia devem ser problemáticas a ter em consideração 

e devem colocar pais e professores com mais atenção aos seus educandos. A Internet, 

quando incorretamente utlizada, pode também dissipar valores familiares e sociais das 

crianças e jovens da sociedade atual.  

 Existem algumas ferramentas que podemos encontrar na Internet que, quando 

bem utilizadas e exploradas, podem trazer muitos benefícios para o processo de ensino e 

de aprendizagem. Ferramentas como o YouTube, o Flickr ou o Dandelife, inseridas no 

âmbito da Word Wide Web mais conhecida por Web 2.0, têm várias aplicações que 

podem tornar o ensino atrativo. Para além disso, são ferramentas intuitivas que 

facilmente podem ser utilizadas pelos mais novos.  

A Web 2.0, por reunir um conjunto de ferramentas tão versáteis, permite o 

acesso fácil a qualquer utilizador, não só através da visualização de comentários de 

publicações de outros “autores”, mas também através da criação de conteúdos e 

publicação de informação pelos próprios utilizadores. Desta forma, qualquer utilizador 
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das ferramentas Web 2.0 pode tornar-se também autor. Esta versatilidade da Web 2.0 

vem contrariar aquilo que era conhecido com a Web 1.0, em que a informação 

visualizada era disponibilizada apenas por um conjunto de pessoas altamente 

especializadas.  

 O blogue é outro exemplo de uma ferramenta da Web 2.0. Considerado um 

“diário online”, o blogue pode servir para inúmeros fins. Pode relatar o dia letivo de 

uma turma, mostrar trabalhos realizados, debater temas em comum com outras turmas. 

É uma ferramenta com diferentes potencialidades pedagógicas que permite que o 

trabalho do aluno seja reconhecido. Pais e professores podem dar feedback aos alunos 

sobre os trabalhos elaborados, em virtude da interatividade do blogue. 

 Durante a realização das Unidades Curriculares de Estágio I e Estágio II foi 

possível dinamizar blogues com as crianças/alunos. Nos blogues criados eram 

apresentadas e relatadas as atividades desenvolvidas pelos alunos ao longo de cada 

semana. 

O presente relatório está organizado em duas partes fundamentais. Na primeira 

parte procedemos a uma contextualização teórica. No primeiro capítulo fazemos uma 

breve referência às Tecnologias de Informação e Comunicação, abordando as 

potencialidades pedagógicas das tecnologias digitais para um Ensino de qualidade. De 

seguida abordamos a evolução histórica da Web, desde a remota Web 1.0 até à atual 

Web 2.0. Ainda no âmbito da Web 2.0 apresentaremos alguns exemplos de ferramentas 

que se podem encontrar na Web bem como de potenciais utilizações em contexto de sala 

de aula. O blogue será também abordado no capítulo I, incidindo na sua evolução 

histórica, nas principais características e potencialidades deste para o ensino.  

 Na segunda parte, procedemos à caracterização dos contextos onde decorreram 

os Estágios I (realizado no Jardim-de-infância São Vicente de Paula nº1) e II (realizado 

na Escola São Vicente de Paula), relataremos de forma reflexiva as atividades realizadas 

durante os Estágios e mostraremos a nossa experiência com o blogue nos dois contextos 

de Estágio. Apresentaremos ainda um exemplo de criação de um blogue. Depois 

procedemos à apresentação do estudo que realizámos junto dos pais/encarregados de 

educação dos alunos da turma do 1º ano de escolaridade. Segue-se a conclusão onde 

procedemos a uma sistematização dos principais aspetos abordados neste relatório e por 

último, apresentam-se as referências bibliográficas que serviram de suporte teórico à 

contextualização de todo o trabalho desenvolvido.  
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1. As Tecnologias de Informação e Comunicação na 

Educação 
 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) ocupam um lugar central 

na sociedade. De facto, estamos rodeados por estas tecnologias que se tornaram a base 

fundamental de trabalho e comunicação da sociedade atual. Constituindo uma fonte de 

trabalho, comunicação e lazer, as TIC ajudam as pessoas a ultrapassarem distâncias e 

facilitam a pesquisa e partilha de informação.  

Ponte (2002) defende a utilidade das TIC no dia a dia, referindo que estas nos 

ajudam na vida pessoal e social, na medida em que podemos resolver problemas e 

comunicar com o outro. Para o autor as TIC contribuem igualmente para o 

desenvolvimento humano em questões de ordem cultural, lúdica, cívica e profissional, 

ajudando-nos a desenvolver estas dimensões em qualquer lugar.  

Como as Tecnologias de Informação e Comunicação estão fortemente presentes 

no quotidiano do cidadão, este usufrui de vários serviços online para os mais variados 

fins. As TIC facilitam o acesso à informação e apresentam características muito 

flexíveis, podendo cada utilizador adaptar a pesquisa de informação às suas 

necessidades e interesses, permitindo que este possa aceder à informação quando e onde 

quiser (Bastos & Escola, 2012).  

As TIC são “tecnologias versáteis e poderosas, que prestam os mais variados 

fins (…)” (Ponte, 2002, p. 20). Estas Tecnologias são, no geral, intuitivas, práticas e 

fáceis de utilizar e constituem um “mundo” digital e interativo, do qual fazem parte 

inúmeros serviços, em diversos formatos tais como “o vídeo interativo, o videotexto e 

teletexto, a televisão por satélite e por cabo, a televisão interativa, os hiperdocumentos, 

os discos digitais em diferentes formatos, os sistemas multimédia, a tele e vídeo-

conferência, a realidade virtual, o correio eletrónico e a telemática” (Bastos, 2011, 

p.58).  

Para Cabero (2010), as TIC englobam quatro meios básicos: a informática, a 

microeletrónica, os multimédia e as telecomunicações. Cabero (2010) defende ainda que 

outros autores utilizam o termo “tecnologias avançadas” em vez de “novas tecnologias” 

pois muitas delas não são “novas”, são uma combinação entre tecnologias que permitem 

várias e novas possibilidades de uso (Cabero, 2010 apud Bastos, 2011). 

Integrar as TIC no quotidiano torna-se um imperativo pois só assim nos 

podemos tornar cidadãos alfabetizados tecnologicamente e capazes de responder aos 
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desafios da atual sociedade. Também no campo da Educação é necessário integrar estas 

tecnologias digitais de forma a preparar os alunos para esta sociedade 

tecnológica/digital em que hoje vivemos. Para isso, é absolutamente imprescindível que 

a formação dos professores disponibilize meios para o desenvolvimento de 

competências dos professores para utilizarem de forma apropriada e adequada as 

diferentes tecnologias já disponíveis nas nossas salas de aula (Bastos, 2011). 

Como formadores de cidadãos conscientes e capazes, os professores devem 

preparar os seus alunos para manipularem e dominarem corretamente os recursos 

ligados às TIC pois “desenvolver nos alunos e nos professores competências digitais é 

prepará-los para enfrentarem os enormes desafios que hoje a Sociedade da Informação 

coloca” (Bastos & Escola, 2012, p.148).  

Na verdade, as TIC aparecem intrinsecamente ligadas à educação nos dias que 

correm. Torna-se essencial a utilização de recursos tecnológicos em contexto de sala de 

aula uma vez que constituem um meio importante no acesso à informação, bem como 

um meio de criação e transformação de informação. Funcionam também como um 

apoio às aprendizagens e ao ensino de conteúdos e constituem, por isso, uma ferramenta 

essencial para o trabalho do professor/educador de infância “pelas possibilidades 

alternativas que fornecem de expressão criativa, de realização de projetos e de reflexão 

crítica” (Ponte, 2002, p. 21). Como afirmámos atrás, é necessário que a escola 

possibilite o acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação e forme professores 

para uma prática de ensino diversificada e com recurso às TIC, para que estes ajudem os 

seus alunos a utilizar adequadamente estas tecnologias digitais e de forma a prepará-los 

para os desafios tecnológicos da sociedade atual (Ponte, 2002).  

O professor deve, por isso, incentivar e auxiliar os seus alunos na pesquisa de 

informação na Web e deve criar espaços online de interação entre professores, de forma 

a que possam desenvolver atividades em conjunto em diferentes escolas (Bastos, 2011).   

Integrar as TIC no ensino torna-se também essencial para o desenvolvimento das 

aprendizagens dos alunos. Para que tal aconteça é necessário que as instituições 

educativas disponibilizem estas tecnologias de modo a que professores e alunos acedam 

facilmente às mesmas. É também importante que as instituições educativas ofereçam 

frequentes oportunidades de formação nesta área, quer para professores, quer para 

alunos (Ponte, 2002).  

A escola deve ser a principal impulsionadora do uso das TIC em contexto 

educativo e não deve negligenciar o uso das Tecnologias Educativas uma vez que “se a 
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escola tende a ser refratária à integração de novas tecnologias e tem por hábito fechar-

lhe as portas, estas tendem a entrar-lhes pela janela, pois quem a frequenta vive num 

ambiente cada vez mais conformado por estas tecnologias” (Gomes, Escola & Loureiro, 

2013 p. 172). Cabe à escola, enquanto instituição pública e social, proporcionar e 

oferecer uma educação cujo recurso às Tecnologias da Informação e Comunicação seja 

efetiva, criando igualdades de oportunidades a todos os alunos. É importante que a 

escola forme alunos capazes de tratarem a informação através dos mais variados meios 

tecnológicos e que os consciencialize para uma interação/comunicação com o outro 

respeitando as suas diferenças (Gomes, Escola & Loureiro, 2013). 

Pérez & Suñe (2011) defendem que as TIC estão presentes na educação das mais 

diversas formas. Os autores apresentam graficamente as aplicações das TIC na educação 

no Mapa concetual abaixo representado.  

 

 

Neste Mapa
1
 pode-se observar as mais variadas aplicações das TIC no ensino 

que vão desde as aplicações no trabalho administrativo e de gestão das escolas (como a 

elaboração de horários) até à componente curricular (utilização das TIC como recurso 

didático) (Pérez & Suñe, 2011). 

Cada vez mais o aluno é um elemento ativo no processo de ensino e de 

aprendizagem, sendo que as atividades e os métodos de ensino devem ser pensados em 

                                                           
1
 Retirado de Pérez & Suñe, 2011 

Figura 1 – Mapa concetual das principais aplicações das TIC na educação. 



7 
 

função dele. Com as TIC reforça-se ainda mais o papel ativo do aluno na sala de aula e 

em todo o processo de ensino e de aprendizagem. O aluno pode ser mais autónomo, 

construir o seu próprio conhecimento através, por exemplo, de pesquisas na Internet de 

assuntos abordados em contexto de sala de aula ou outros assuntos que despertem o seu 

interesse.  

A utilização constante do computador em contexto educativo “ (…) proporciona 

ao aluno a obtenção de informação, adequada à sua realidade e necessidades, permitindo 

criar contextos de troca e interacção” (Pocinho & Gaspar, 2012, p. 148). Desta forma, 

também o papel do professor na sala de aula se altera pois deixa de ser o elemento 

detentor e expositor de conhecimentos e passa a ter o papel de incentivar os alunos para 

a aprendizagem e de os orientar nesse caminho. Tem ainda o papel de motivar e auxiliar 

os seus educandos para o uso das tecnologias, ensinando-lhes as técnicas de pesquisa 

necessárias para que possam aceder facilmente ao que pretendem (Pocinho & Gaspar, 

2012). 

 Contudo, ainda existem professores resistentes a esta “era tecnológica”, 

temendo que o seu papel na sala de aula seja posto em causa. Como tal, não usam as 

TIC no ensino dos seus alunos temendo perder protagonismo. Nesse sentido, Gutiérrez 

(Graván & Tena, 2010 apud Bastos, 2011) cataloga os professores relativamente às suas 

atitudes face às TIC da seguinte forma:  

 Negligente – aquele professor que ignora a integração das TIC no ensino; 

 Hipercrítica – enquadra-se aquele professor que vê as TIC como uma ameaça ao 

papel do professor e à instituição escolar;  

 Pragmática – o professor aproveita todas as tecnologias que tem ao seu dispor, 

tirando o máximo partido delas;  

 Crítica – o professor utiliza as tecnologias que estão ao seu dispor, refletindo ao 

mesmo tempo sobre as implicações sociais desses meios. (Graván & Tena 2010 

apud Bastos, 2011). 

Outros autores, como Bliss, Chandra & Cox (1986 apud Muñoz-Repiso, 2003), 

realizaram estudos sobre as atitudes dos professores face à utilização dos computadores 

e das tecnologias em sala de aula. Verificaram, deste modo, sete posturas diferentes face 

a esta situação: Favorável; Crítico; Preocupado; Desfavorável; Antagonista; Indiferente 

e Não iniciado (Muñoz-Repiso, 2003 apud Bastos, 2011).  
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Para Graván & Tena (2010) os professores devem ter uma formação 

permanente, devendo esta basear-se em “projetos, processos de investigação-ação, tendo 

por base o trabalho colaborativo, em grupo, numa lógica de resolução de situações 

problemáticas” (Graván & Tena, 2010 apud Bastos, 2011, p. 90). Os autores referidos 

”apresentam três aspetos que diferenciam a formação permanente em desenvolvimento 

profissional de professores de outras etapas de formação:  

 A reflexão sobre a própria prática e a compreensão, interpretação e 

intervenção sobre a mesma; 

 O intercâmbio de experiências, a atualização e a confrontação em todos os 

campos de intervenção educativa; 

 O desenvolvimento em e para o centro através do trabalho colaborativo 

para transformar essa prática e provocar processos de comunicação” 

(Graván & Tena, 2010 apud Bastos, 2011, p. 90). 

Ao mesmo tempo que utiliza e integra as TIC no ensino, o professor deve fazer 

uma reflexão crítica da sua ação, tendo em conta a adequação dos meios que utilizou 

aos objetivos educativos pretendidos. Só assim o professor poderá utilizar da melhor 

forma as TIC na sala de aula. É importante utilizar as TIC no contexto da educação, mas 

mais importante que isso é saber como usá-las e para quê.  

Para Gomes, Escola & Loureiro, (2013) “(…) a qualidade educativa não 

depende diretamente da tecnologia empregue, mas do método de ensino sob o qual se 

integra o uso da tecnologia, assim como das atividades de aprendizagem que realizam 

os alunos com a mesma” (Gomes, Escola & Loureiro, 2013, p.177). Em contexto 

educativo, não basta apenas utilizar a melhor tecnologia disponível para que os alunos 

realizem aprendizagens significativas, é mais importante utilizar essa tecnologia como 

um método de ensino adequado aos alunos e refletir sobre as aprendizagens que os 

alunos poderão realizar com essa atividade.  

Embora se encontrem inúmeras vantagens na utilização das Tecnologias da 

Informação e Comunicação, existem também algumas problemáticas que devem ser 

colmatadas. O uso das TIC levanta alguns desafios éticos que resultam do seu 

desenvolvimento, nomeadamente “a fratura digital e a construção da sociedade do 

conhecimento como sociedade inclusiva, o reforço da democracia, a proteção dos 

direitos fundamentais no ciberespaço, a defesa da privacidade e a construção de um 

espaço público, a educação para os media como móbil da educação” (Escola, 2013, 

p.14). No que respeita ao uso das TIC é importante ter-se em atenção as desigualdades 
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entre as regiões pois hoje em dia ainda existem populações que não têm condições de 

acesso aos meios tecnológicos. Essa problemática adia a construção da chamada 

“sociedade do conhecimento” pois existe uma “fratura digital” (desigualdades de acesso 

aos meios de comunicação entre regiões/países/continentes) que não permite tal 

possibilidade. Devem, por isso, ser criadas condições para que todas as pessoas tenham 

igual acesso aos meios, construindo assim uma cidade-mundo que termine com a 

exclusão social deliberada e capaz de criar uma sociedade que reconheça e aceite as 

diferenças diversas encontradas no “outro” (Escola, 2013). 

Na sociedade atual, há pessoas que são excluídas desta “sociedade do 

conhecimento”, nomeadamente os idosos, pessoas com deficiências ou com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE). Essas pessoas não tiveram nem têm uma 

“Educação Tecnológica” e não têm igualmente acesso aos meios tecnológicos. É 

necessária uma intervenção neste sentido de forma a garantir que mesmo as pessoas 

com limitações tenham igual acesso ao “mundo tecnológico” (Escola, 2013).  

Sacristán (2013) também aborda a problemática da fratura digital, referindo a 

falta de meios económicos como um dos principais fatores da desigualdade de acesso à 

informação. Para além disso, a autora refere ainda que fatores territoriais (pessoas dos 

meios urbanos têm mais facilidade de acesso que as dos meios rurais), fatores de género 

(os homens têm mais acesso à Internet do que as mulheres) e fatores como a idade (os 

mais novos acedem mais facilmente aos meios tecnológicos do que os idosos) estão 

também entre as principais causas desta fratura digital.  

Simões, Escola & Rivas (2013) enunciam ainda outros problemas éticos 

decorrentes da evolução tecnológica referindo que “com a evolução tecnológica, novos 

problemas éticos surgiram, dos quais destaco: falta de privacidade; adulteração dos 

valores morais e sociais; violação dos direitos de autor e muitos outros problemas 

relacionados, sendo todos eles objeto de estudo da Ética nesta área” (Simões, Escola & 

Rivas, 2013 p. 67). Estes problemas prendem-se com a utilização da Internet, que nos 

traz inúmeras vantagens mas também, em alguns casos, apresenta perigos, a que as 

crianças estão mais vulneráveis.  
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2. A Internet 
 

Com a evolução das tecnologias surgiu uma ferramenta digital capaz de ligar o 

mundo entre si, transformando-o na “Aldeia Global” de que há tanto tempo se ouve 

falar. Com um simples “clique” e sem que seja necessário deslocarmo-nos, somos 

capazes de comunicar, quase de forma instantânea, e partilhar informações com pessoas 

de todas as partes do mundo. Acedendo aos serviços que a Internet disponibiliza, 

podemos encontrar as mais variadas ferramentas de pesquisa, informação e 

comunicação que estão hoje presentes na sociedade. Simões, Escola & Rivas (2013) 

referem que “a internet, hoje em dia, proporciona-nos uma aprendizagem gratuita e de 

fácil acesso, bem como a possibilidade de efetuar comunicações sem fronteiras, até há 

bem pouco tempo, inimagináveis” (Simões, Escola & Rivas 2013, p. 69).  

Segundo Capobianco (2010) “O desenvolvimento tecnológico e científico, 

acelerado por ocasião da Segunda Guerra, propiciou a integração das potencialidades de 

recursos que resultaram na Internet (…)”. A autora defende ainda que a “primeira 

experiência de conexão de computadores ocorreu em 1969 por iniciativa da ARPA 

(Advanced Research Projects Agency), uma agência norte-americana financiada pelo 

governo que reunia militares e pesquisadores com o objetivo de elaborar projetos 

tecnológicos” (Capobianco, 2010, p. 175).  

Nesse sentido surgiu, nos Estados Unidos da América (E.U.A), uma rede 

percursora da Internet, designada de ARPANET (Advanced Research Projects Agency 

Network). Esta rede surgiu na altura da “Guerra Fria” entre a União Soviética e os 

Estados Unidos da América e havia o receio de guerra nuclear. A rede criada tinha 

como principal objetivo a criação de uma rede de comunicações descentralizada que 

fosse capaz de resistir a um possível ataque nuclear russo (Bastos, 2011). 

A ARPANET era inicialmente utilizada em laboratórios militares e em 

departamentos científicos. Só depois da década de 80 é que esta rede de partilha de 

informação se alargou às Universidades e ao campo da investigação. O ano de 1983 é 

considerado por Tesouro & Puiggali (2004) como sendo o ano de nascimento da 

internet uma vez que é nesta data que se separa a parte militar da parte social da rede. A 

rede divide-se, deste modo, em duas redes com fins distintos: a ARPANET, destinada à 

investigação; e a MILNET (military network), destinada ao campo militar. Esta rede é 

desativada em 1990, e nessa data surge de forma definitiva a Internet (Tesouro & 

Puiggali 2004 apud Bastos, 2011). 
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Em meados da década de 80, as empresas começaram também a ligar-se à 

Internet e passam a utilizar o correio eletrónico como um meio de comunicação 

profissional de eleição (Bastos, 2011). 

Um dos serviços mais importantes da Internet é a World Wide Web (WWW), 

mais conhecida por Web. Este serviço surgiu em 1989 por Timothy Berners-Lee. Foi 

também criação de Timothy Berners-Lee a linguagem http, utilizada para transmitir e 

ter acesso a informações que podem ser compostas por gráficos vídeos e texto 

(Capobianco, 2010). 

A World Wide Web é caracterizada por uma teia de redes e sistemas que ligam o 

“mundo” e que faz parte integrante da Internet. Em 1993, um estudante americano da 

Universidade de Illinois criou o Mosaic. O Mosaic era um navegador gráfico gratuito e 

que permitia o acesso a vários gráficos e documentos. O Mosaic foi “o percursor dos 

browsers Safari, Netscape Navigator, Microsoft, Internet Explorer ou Google que 

atualmente usamos para aceder à Web” (Bastos, 2011, p. 166).  

Para Sacristán (2013) a World Wide Web é um subsistema da Internet uma vez 

que esta nos apresenta vários outros serviços dos quais facilmente dispomos como o 

Correio Eletrónico, as Conversações em linha, a mensagem instantânea, entre outros. 

Para a autora, a World Wide Web caracteriza-se por um conjunto de serviços que 

permitem a consulta de hipertexto.  

 

 

2.1. A World Wide Web  
 

As primeiras concessões da World Wide Web, mais conhecida por Web, 

remontam a 1980, data em que Tim Berners-Lee construiu o ENQUIRE (projeto criado 

para o reconhecimento e armazenamento de informação) enquanto trabalhava na CERN 

(Organização Europeia para a Investigação Nuclear). Este projeto tinha como objetivo 

inicial facilitar o compartilhamento de documentos de pesquisas entre os colegas 

(Wikipédia
2
). 

                                                           
2
 World Wide Web – Wikipédia, a Enciclopédia Livre. Disponível em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web#cite_note-3 (consultado a 21 de maio de 2014 

(consultado a 21 de maio de 2014).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web#cite_note-3
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Posteriormente, em 1989, Berners-Lee propôs um gerenciamento de informação 

que passava pelo projeto ENQUIRE mas pressupondo um sistema de informação mais 

elaborado. Um ano mais tarde, Berners-Lee, juntamente com Robert Cailliau, publicou 

uma proposta para a World Wide Web (WWW). Com a criação da World Wide Web 

surgiu o primeiro servidor, o NeXTcube. Este servidor foi usado por Berners-Lee no seu 

local de trabalho, a CERN. Com efeito, este servidor da Web tornou-se também no 

primeiro navegador da World Wide Web (Wikipédia). 

Para Sacristán (2013) a Web 1.0 servia essencialmente alguns profissionais 

especializados. A Internet era “manipulada” apenas por pessoas especializadas na área 

da Informática e os internautas limitavam-se a visitar as páginas e a informação que a 

“inteligência individual” pretendia mostrar. Com o aparecimento da Web 2.0 as 

publicações da Internet passam a ser produto de uma “inteligência coletiva” pois 

qualquer pessoa pode postar informação sem serem necessários grandes conhecimentos 

informáticos.  

O aparecimento da World Wide Web veio mudar a forma de aceder à informação 

e a forma de pesquisar determinado assunto. Como era um “espaço” de partilha de 

informação e de fácil acesso, ganhou sucesso rapidamente e propagou-se mais depressa 

do que o esperado (Carvalho, 2008).  

A Web passou por muitas transformações até se tornar na Web que hoje em dia 

conhecemos. Na sua fase inicial, a Web era apenas texto com hiperligações sendo que só 

mais tarde se associaram a esses textos imagens, som e vídeos. Com a Web, surgiu 

também a possibilidade de publicação online e o acesso à informação inicialmente 

apenas por pessoas especializadas e posteriormente por qualquer pessoa com 

conhecimentos básicos de navegação na Internet (Carvalho, 2008).  

Na sua fase inicial, a Web (conhecida como Web 1.0) era caracterizada pela 

unidirecionalidade das mensagens, pela manipulação por pessoas especializadas para 

utilizarem as ferramentas da Web, podendo os utilizadores aceder apenas à informação 

disponível. Por esta caraterística, Vacas (2010) compara a Web 1.0 aos “mass media” 

diferindo da Web 2.0, que atualmente define o acesso à Internet (Vacas, 2010 apud 

Bastos, 2011). 
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2.2. A Web 2.0: Potencialidades no Ensino e Aprendizagem 
 

A Internet e a rápida evolução das Tecnologias de Informação e Comunicação 

vieram disponibilizar aos cidadãos inúmeras ferramentas de trabalho e/ou 

entretenimento com as quais nos deparamos diariamente. Basta termos acesso à Internet 

para sermos confrontados com um conjunto de ferramentas do âmbito da Web 2.0.  

O termo Web 2.0 surgiu pela primeira vez com a autora Dinucci (1999) que 

afirmava que a Web como até então se conhecia era um conjunto de telas estáticas, um 

protótipo, um “embrião” da Web que ainda estava para chegar. Dinucci defendia que as 

utilizações que se faziam da Web eram apenas um passo para um futuro tecnológico que 

não tardaria em chegar. Nesse futuro próximo que defendia estar a chegar, a autora 

acreditava que a Web deixaria de ser vista como um conjunto de telas de texto e imagem 

e passaria a ser encarada como uma fonte e um sistema de transmissão de informação e 

conhecimento (Dinucci, 1999 apud Campión & Nalda, 2012). 

Mais tarde, em 2005, o termo Web 2.0 ganhou mais popularidade quando 

O´Reilly e a empresa MediaLive organizaram a primeira conferência para falar sobre 

este termo. O´Reilly definiu a Web como uma plataforma com inúmeros serviços 

ligados em rede, que funcionam online e aos quais qualquer pessoa pode aceder. O autor 

defendeu também que os utilizadores das ferramentas Web 2.0 podem ser eles próprios 

criadores de informação online e que o podem fazer em vários formatos, o que confere a 

essas ferramentas enormes vantagens com impacto muito positivo para quem as utiliza 

(Campión & Nalda, 2012).  

Campión & Nalda (2012) caracterizam a Web 2.0 como um conjunto de 

ferramentas que promovem a participação online uma vez que, através destas 

ferramentas, qualquer pessoa pode criar e publicar conteúdos online e as suas produções 

podem ser vistas e comentadas por outros usuários. Assim, criam-se diferentes formas 

de participação online e de comunicação entre utilizadores de uma determinada 

ferramenta, no sentido em que cada autor pode receber feedback das produções que 

realiza e pode dar resposta aos comentários que lhes são dirigidos (Campión & Nalda, 

2012).  

Para os autores supracitados, a Web 2.0 não se refere apenas às aplicações e 

ferramentas online, mas também ao seu uso e tudo o que as envolve. São ferramentas 

que permitem um número infinito de aplicações, nas mais diversas áreas. A Web 2.0 

permite que qualquer pessoa tenha acesso à informação, a selecione e a organize como 
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entender. Para além disso, é possível, através das ferramentas da Web 2.0, que qualquer 

pessoa possa criar informação e editar conteúdos com determinado significado social. A 

informação disponível pode apresentar-se em vários formatos: texto, imagem, áudio, 

vídeo ou animação.  

Como mencionado anteriormente, na sua fase inicial a Web era designada de 

Web 1.0 e era caracterizada essencialmente pela “unidirecionalidade” das mensagens e 

pela qualificação para a utilização de ferramentas na rede. Já a Web 2.0 é caracterizada 

pela “bidirecionalidade”, pela facilidade de utilização do software, visando a inovação 

(Bastos, 2011). 

 Nesse sentido, O´Reilly (2005, apud Carvalho, 2008) faz uma comparação entre 

a Web 1.0 e a Web 2.0. As diferenças apontadas pelo investigador encontram-se no 

quadro nº 1. 
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Este quadro apresenta-nos alguns dos principais serviços da Web 1.0 e da Web 

2.0. Esses serviços são “idênticos” mas diferenciam-se uns dos outros pela participação 

coletiva de todas as pessoas que quiserem aceder. Por exemplo, podemos ver através do 

quadro 1 uma comparação entre o site Britannica Online e a Wikipédia. Ambos são 

                                                           
3
 Quadro retirado de Carvalho, 2008 

Web 1.0 Web 2.0 

Double Click  Google Adsense 

Ofoto Flickr 

Akamai BitTorrent 

Mp3.com Napster 

Britannica Online Wikipédia 

Personal websites Bloggung 

Evite Upcoming org and EVDB 

Domain name speculation Search enigme opyimization 

Page views Cost per click 

Secreen scraping  Web services 

Publishing  Participation  

Content management systems Wikis 

Directories (taxonomy)  Tagging (“folksonomy”) 

Stickness Syndication 

Quadro 1. – Diferenças entre a web 1.0 e 2.0  
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sites de informação específica mas no primeiro, respeitante à Web 1.0, a informação era 

disponibilizada apenas por pessoas especializadas enquanto que na Wikipédia qualquer 

pessoa pode “postar”, modificar e/ou corrigir informação. Como podemos constatar pela 

observação do quadro 1., uma das palavras-chave que caracteriza a Web 1.0 é 

“publicações”, contrariamente à Web 2.0, que tem como palavra-chave “participação”. 

De facto, com o surgimento da Web 2.0 as pessoas deixaram de aceder apenas às 

publicações dos outros e passam elas próprias a publicarem e participarem 

coletivamente na criação de conteúdos e divulgação de informação.   

 A Web 2.0 trouxe consigo várias plataformas que colocam qualquer pessoa no 

centro da pesquisa e conhecimento. Ao contrário da Web 1.0, que era essencialmente 

“manipulada” por pessoas especializadas, a Web 2.0 permite que qualquer pessoa crie 

páginas online e sites pessoais. Assim, deixamos de ter meros visitantes da Web e 

passamos a ter criadores e autores da Web que interagem e partilham entre si 

informação e experiências. A imagem que se segue (Fig. 1) apresenta as possibilidades 

que a Web 2.0 oferece aos seus utilizadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A figura 2. é uma das imagens icónicas que caracteriza a Web 2.0 e apresenta as 

tags (palavras-chave) numa Cloud (nuvem) das palavras que fazem parte da Web 2.0. 

As tags apresentam diferentes tamanhos de acordo com a sua popularidade e frequência 

de uso. Hoje em dia, qualquer pessoa está familiarizada com estas palavras que tão bem 

caracterizam a Web 2.0. As redes sociais, o blogue, as Wikis são termos que estão 

bastante presentes no nosso dia a dia e com as quais lidamos quase sem nos 

apercebermos.  

Uma grande parte dos cidadãos da sociedade atual, a sociedade da informação e 

do conhecimento, está familiarizada e utiliza as ferramentas que a Web 2.0 disponibiliza 

Figura 2. – A tag cloud  web 2.0.
 1
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pois no seu quotidiano são sistematicamente “confrontados” com estas ferramentas da 

Internet. Essas ferramentas visam uma forma de comunicação entre pessoas e/ou grupo 

de pessoas seja através de blogues, de redes sociais como o Facebook ou Twitter ou da 

visualização e partilha de vídeos no YouTube.  

Contrariamente à Web 1.0, que apenas permite que “especialistas” “postem” 

informação (daí a comparação desta com os “mass media”), a Web 2.0 permite que um 

número infinito de utilizadores “poste” também informação. Como exemplo dessas 

diferenças temos a comparação entre a Enciclopédia Britânica Online e a Wikipédia. A 

primeira, organizada por especialistas de diferentes áreas, permite o acesso a vários 

conteúdos online que apenas permite aos utilizadores a sua leitura. Por sua vez, a 

Wikipédia pode ser organizada por vários utilizadores anónimos, que vão contribuindo 

com informação, partilhando-a de forma fácil e rápida. Nesta plataforma, os conteúdos 

são constantemente atualizados uma vez que estão à disposição dos utilizadores para 

acrescentarem novas informações e/ou para corrigirem e ajustarem a informação 

existente (Bastos, 2011).  

Bastos et al (2014) consideram ainda a Web 2.0 uma ferramenta que permite a 

partilha de informação e a interação entre utilizadores, formando desta forma uma nova 

forma de comunicação entre iguais. As ferramentas da Web 2.0 permitem que o 

utilizador participe de uma forma mais ativa na Web e por essa razão, Bastos et al 

defendem que “ as possibilidades que se abrem, tanto para professores, como para 

alunos são múltiplas” (Bastos et al, 2014, p. 101).  

As novas ferramentas inseridas no âmbito da Web 2.0 vêm tornar a comunicação 

atual numa comunicação universal, onde todos estamos conectados uns com os outros e 

onde somos simultaneamente recetores e emissores de informação.  

Assim, estas ferramentas reforçam a partilha e a interação entre pessoas sem que 

a distância seja um entrave. Estas ferramentas contribuem também para que cada 

utilizador se torne mais autónomo, no sentido em que cada pessoa pode construir o seu 

próprio conhecimento e aceder à informação que quer, quando quer (Bastos, 2011).  

Como anteriormente já foi referido, a Web 2.0 permite que se publiquem e 

comentem posts de forma simples e fácil, o que faz com que as redes sociais se 

desenvolvam online. Esta nova conceção da Web tem vindo a contribuir para o 

desenvolvimento do espírito crítico e para o aumento da interação social pois os 

utilizadores “postam” e comentam artigos de vários utilizadores (Carvalho, 2008). 
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Richardson (2006) defende que a possibilidade de escrever online é estimulante 

para professores e alunos e que os alunos se tornam muito mais empenhados e 

responsáveis quando têm a possibilidade de serem eles mesmos a editar as suas próprias 

publicações. Desta forma, o professor pode preparar a sua aula utilizando a Web 2.0 de 

forma a poder aceder à informação que organizou em qualquer parte, desde que tenha 

acesso à Internet (Richardson 2006 apud Carvalho, 2008).  

São várias as ferramentas online que podemos encontrar no âmbito da Web 2.0, 

todas elas com grandes potencialidades pedagógicas e importantes para a interação 

social da “sociedade da informação”. Podemos encontrar todo o tipo de ferramentas que 

são fáceis de utilizar, pois todas elas são muito intuitivas. Qualquer pessoa, mesmo sem 

grandes conhecimentos informáticos, pode manipular as ferramentas disponíveis no 

âmbito da Web 2.0. Uma característica interessante e vantajosa nestas ferramentas é que 

em todas elas há a possibilidade de outras pessoas (visitantes) poderem comentar os 

conteúdos publicados por outros utilizadores. Estas ferramentas estão disponíveis para 

todos pois são na sua maioria gratuitas e dão a possibilidade a quem publica conteúdos 

de escolher entre manter essa publicação em privado (só para si ou a um grupo 

visitantes escolhidos pelo utilizador) ou pública (para que toda a gente possa aceder). 

São inúmeras as ferramentas que integram a Web 2.0, como o YouTube, o 

TeacherTube, o Flickr, o Del.icio.us, os Podcast, o Dandelife; os Wikis e os blogues.   

 

 

2.2.1. YouTube  

 

Com o slogan “Broadcast Yourself” o YouTube é uma plataforma online, criada 

em 2005 por Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karim, que permite a partilha e 

visualização de vídeos. Esta plataforma foi inicialmente criada para a partilha de 

conteúdos audiovisuais como excertos de filmes, programas televisivos, videoclips de 

conteúdo amador, ente outros mas, nem todo o material pode ser disponibilizado pois há 

material que tem copyright (direitos de autor) e como tal não pode ser partilhado através 

desta plataforma. Em 2006, o YouTube foi adquirido pelo Google e foi eleita a melhor 

invenção do ano pela revista Time. É uma ferramenta que ganhou grande popularidade 

entre os internautas e que é particularmente utilizada por jovens, que encaram o 

YouTube como um meio de diversão (Cruz, 2008).  
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O YouTube permite que os visitantes com conta no Google ou no YouTube 

possam dar a sua opinião sobre o vídeo, mostrando que “gostam” ou “não gostam” do 

vídeo “postado” e/ou comentando o vídeo em questão. Os utilizadores podem também 

publicar vídeos que criaram a partir da sua conta pessoal. Desta forma, há uma interação 

entre os utilizadores do YouTube, o que permite uma partilha simples e rápida de 

opiniões e conhecimentos. A informação fica assim disponível para todos e em todo o 

lado. No ano de 2008, surgiu o “YouTube Insight”, que permite aos utilizadores que 

tenham conta no YouTube possam ver detalhadamente as estatísticas sobre os vídeos 

que publicaram, contribuindo assim para o aumento da popularidade do utilizador 

(Cruz, 2008). 

Sendo o YouTube uma ferramenta tão popular entre os jovens e uma ferramenta 

que disponibiliza diversas funcionalidades, deve ser utilizada no dia a dia e deve ser 

trabalhada de forma a se tirar o melhor partido dela, no contexto de sala de aula. O 

professor é capaz de manipular esta ferramenta de acordo com as necessidades da turma 

com a qual trabalha de forma a obter resultados mais concretos. No entanto, é 

necessário que os alunos participem ativamente no processo de ensino-aprendizagem 

pois eles devem também construir o seu próprio conhecimento contatando e 

manuseando estas ferramentas. O professor pode permitir que os seus alunos sejam 

“autores” ou “coautores” na criação de vídeos, envolvendo-os assim de uma forma mais 

ativa, pedagógica e lúdica na aprendizagem. Para além disso, os alunos podem comentar 

os vídeos “postados” por outros colegas, dando-lhes assim feedback e participando de 

outra forma naquela atividade (Cruz, 2008). Esta integração contribui não só para tornar 

o ensino mais atrativo para as crianças e jovens como para formar cidadãos mais 

preparados para uma sociedade onde o domínio das ferramentas tecnológicas é 

fundamental. 

 

 

 

Figura 3. - Logótipo do YouTube 
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2.2.2. TeacherTube 

 

O TeacherTube é uma ferramenta online criada em 2007 por Jason Smith e é 

destinada à partilha de vídeos mas dirigido a um público mais restrito. É uma 

plataforma que, através da partilha de vídeos, permite a comunicação ente o público do 

ensino/educação. O autor supracitado considerava importante que educadores, 

professores e escolas tirassem partido das potencialidades pedagógicas da Web para 

aprender (Cruz, 2008).  

 

 

 

 

 

 Tal como acontece com o YouTube, os vídeos postados no TeacherTube podem 

também ser comentados pelos visitantes, o que permite a reflexão do criador e dos 

próprios visitantes. Esta ferramenta tem a particularidade de poder transformar um 

documento multimédia em PowerPoint num Vídeo (Cruz, 2008). 

O professor pode pedir aos seus alunos que criem vídeos através, por exemplo, 

do Movie Maker, que é uma ferramenta que vem incluída no sistema operativo do 

Windows e que permite criar e /ou manipular vídeos e imagens conforme desejarmos. 

Por ser uma ferramenta muito intuitiva, alunos e professores passam a produtores de 

vídeo, criando os seus próprios “filmes” de forma fácil e partilhando-os no TeacherTube 

ou no YouTube. Assim, estes vídeos podem ser visualizados pelos colegas e receber 

feedback dos mesmos pois disponibilizam um espaço para os comentários (Cruz, 2008). 

 

2.2.3.  Flickr 
 

O Flickr foi criado em 2004 por Caterina Fake e Stewart Butterfield para a 

empresa Ludicorp. Um ano mais tarde, em 2005, a empresa é comprada pela Yahoo 

passando assim o conteúdo do site do Canadá para os Estados Unidos (Cruz, 2008). 

Está ferramenta Web 2.0 é utilizada para postar e partilhar imagens, fotografias, 

desenhos e ilustrações onde os utilizadores têm a oportunidade de criarem álbuns para 

armazenarem as suas fotografias. As fotografias postadas podem ser vistas em qualquer 

parte do mundo, uma vez que pertence ao Software de “Rede Social”. Como tal permite 

também a interatividade entre os usuários (Cruz, 2008). 

Figura 4. - Logótipo do TeacherTube 
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Com esta ferramenta, os utilizadores podem organizar e classificar as fotos 

“postadas” através de categorias (Tags) e permite muitas outras possibilidades de post e 

partilha de imagens e fotografias. Para utilizar o Flickr é necessário cadastrar-se no 

Yahoo (Cruz, 2008). 

O Flickr tem também potencialidades pedagógicas pois o professor pode 

organizar imagens, fotografias, etc. de um determinado conteúdo e pode criar álbuns 

sobre o conteúdo. Também pode pedir que os alunos possam criar álbuns de acordo com 

uma dada temática (Cruz, 2008).  

 
 

2.2.4. Del.icio.us 

 

O Del.icio.us é um serviço online criado em 2003 por Joshua Schachter e 

caracteriza-se por ser um serviço que permite ao utilizador organizar os seus sites 

favoritos (bookmarks) online. Os links dos sites são organizados por palavras-chave 

(tags) e permitem a criação de um grupo de favoritos sobre um dado assunto. É uma 

ferramenta que permite a catalogação e arquivo dos sites preferidos do utilizadores e 

que permite também armazenar e compartilhar os favoritos na Web. O utilizador pode 

utilizar os seus favoritos catalogados neste site noutro lugar e pode ver também os 

favoritos de outros utilizadores que pertençam ao mesmo “grupo” e por essa razão o 

Del.icio.us é considerado como um site de social Bookmarking (Bastos, 2011). 

 

 

 

 

 

 

O Del.icio.us é considerado um site social pois permite que o utilizador crie a 

sua própria rede com um determinado grupo de amigos, com interesses em comum. 

Figura 5. - Logótipo do Flickr 

Figura 6. - Logótipo do Del.icio.us 
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Apesar de ter um caráter social, permite também que os utilizadores desta ferramenta 

possam optar por que os seus favoritos fiquem em privado, onde só eles os podem 

visualizar (Bastos, 2011). 

Em sala de aula, este serviço pode ser importante para a partilha, recolha e 

organização de sites favoritos de interesse para o grupo-turma, fomentando a 

colaboração entre os alunos (Cruz, 2008). 

 
 

2.2.5. Podcast 

 

Em 2004 surge o termo Podcast, que foi introduzido pelo DJ Adam Curry e pelo 

jornalista Dannie Gregoire. Com o surgimento deste serviço, os utilizadores da Web 

passaram a produzir e publicar conteúdos em formato áudio, via online. Ao ato de 

publicação de ficheiros áudio na Internet atribui-se o termo de Podcasting. Os 

utilizadores subscrevem “Feeds/RSS” ficando assim os seus ficheiros áudio disponíveis 

para serem descarregados por agregadores, o que possibilita que se possa ouvir esses 

ficheiros em qualquer lugar. Para gravar os documentos em formato áudio existem 

algumas ferramentas disponíveis para Download e que pertencem a uma gama de 

software livre, como o caso do Audacity ou o Pod Producer (Sousa & Bessa, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma plataforma online onde é possível publicar documentos áudio é o 

PodOmatic. Esta plataforma, tal como as referidas anteriormente, enquadra-se no 

âmbito da Web 2.0 e destina-se à criação de uma página online de distribuição de 

conteúdos áudio. No PodOmatic é possível anexar ficheiros áudio já gravados com 

qualquer programa de edição de som e é também possível gravar o som diretamente na 

página. Com esta ferramenta online também é possível ver estatísticas sobre o número 

Figura 7. - Logótipo de um Podcast (PodOmatic) 
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de assinantes de cada Podcast (documento áudio), bem como os visitantes da página de 

apresentação. Tal como as restantes ferramentas da Web 2.0, o PodOmatic é gratuito e 

possui um espaço de 50 MB para os podcasts. Outra particularidade desta ferramenta é 

que o utilizador pode reunir todos os seus podcasts e pode associar-lhes imagens e texto 

(Sousa & Bessa, 2008). 

O Audacity é um programa de software livre que funciona como editor de áudio 

e que possui várias ferramentas e recursos importantes e úteis para o tratamento do som. 

Com esta ferramenta podemos trabalhar o som para depois o “transformar” em Podcasts 

(Sousa & Bessa, 2008). 

Esta ferramenta pode ser explorada na sala de aula pelo professor e pelos alunos 

pois permite muitas possibilidades. Os alunos podem, por exemplo, gravar uma 

entrevista a alguém (de acordo com um determinado conteúdo) e podem depois 

submeter essa entrevista, adicionando imagens e/ou um texto descritivo do ficheiro 

áudio, tornando-se assim produtores. Outra possibilidade onde se podem utilizar os 

Podcasts é na leitura, através da audição de narrações. Ao utilizar este tipo de recursos 

no ensino, o professor está a torná-lo mais atrativo (Sousa & Bessa, 2008). 

 
 

2.2.6.  Dandelife 

 

O Dandelife surgiu em 2006 e foi criado por Kelly Abbott e caracteriza-se por 

ser uma rede social onde os utilizadores postam acontecimentos da sua vida. É um 

espaço online onde podemos registar factos e acontecimentos do dia a dia, de acordo 

com uma linha do tempo. Com esta ferramenta, em cada data é possível inserir-se um 

texto descritivo para narrar o facto ocorrido e para além disso é possível adicionar-se 

ficheiros (imagens, vídeos e áudio) de outras ferramentas online da Web 2.0. Tal como 

acontece com as restantes ferramentas da Web 2.0, os conteúdos publicados no 

Dandelife podem ser partilhados com o “mundo” e tal como nas restantes ferramentas é 

permitido procurar conteúdos através de Tags (palavras-chave). Nesta rede social 

também se podem adicionar “amigos” à sua página podendo estes comentar os factos 

narrados e podendo também construir o seu próprio friso cronológico (Martins, 2008). 
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Mais uma vez, deparamo-nos com uma ferramenta online com potencialidades 

pedagógicas. O professor pode tirar partido do Dandelife nas suas aulas fazendo o sign-

in no site e trabalhando o friso conforme desejar. A ferramenta vai ter um endereço 

próprio que será partilhado com os outros utilizadores (por exemplo, os alunos) e que 

podem comentar o que está publicado. Este tipo de ferramenta pode ser muito útil nas 

aulas de História através da construção de um friso cronológico com as principais datas 

que marcam a nossa História. Os alunos também podem participar na construção do 

friso cronológico pois têm a possibilidade de poderem acrescentar datas e descrições de 

acontecimentos ao friso já construído (Martins, 2008). 

 
 

2.2.7. Wiki 

 

O Wiki é um software da Web que foi inventado por Ward Cunningham em 1995 

e tinha como objetivo inicial a edição aberta e colaborativa de documentos. Este termo 

ganhou mais popularidade com o aparecimento da Wikipédia. A “Enciclopédia Livre” é 

também considerada um “Wiki” pois permite a edição coletiva de documentos e não 

necessita de revisão de conteúdo antes da sua publicação (Martins, 2008).  

A estrutura lógica de um Wiki é semelhante à de um blogue mas, contrariamente 

a um blogue, um Wiki é editado por vários autores e qualquer visitante pode modificar 

e/ou acrescentar os conteúdos já publicados por outros, bastando para isso um simples 

“clique”. Os conteúdos presentes nos Wikis estão, deste modo, em constante atualização 

pois as ideias e assuntos tratados podem facilmente ser corrigidos ou complementados, 

o que acontece graças à possibilidade de trabalho coletivo. Nesta ferramenta também é 

possível inserir comentários nos textos de outros autores, o que permite uma maior 

reflexão sobre os conteúdos editados (Martins, 2008). 

Uma vez que os Wikis se baseiam no trabalho colaborativo para a edição de 

conteúdos, é uma ótima ferramenta a utilizar em contexto de sala de aula pois tem 

inúmeras potencialidades pedagógicas. Ao trabalharem com esta ferramenta, os alunos 

Figura 8. - Logótipo do Dandelife 



24 
 

estão a colaborar de forma mais dinâmica uns com os outros e podem também trocar 

ideias entre si sobre os conteúdos publicados, o que irá estimular a reflexão crítica e a 

negociação entre os envolvidos. Para os alunos é mais estimulante saber que o trabalho 

que estão a desenvolver vai ser publicado online e que várias pessoas vão ter a 

oportunidade de visualizarem, avaliarem e comentarem o que produziram. Ao saber que 

vão “expor” as suas produções, os alunos ficam muito mais empenhados. Nos Wikis 

existe a possibilidade de se ver o histórico de modificações feito pelos autores pelo que 

o professor pode assim ver a evolução dos seus alunos na produção de textos (Martins, 

2008). 

 

2.2.8. O Blogue 

 

O Blogue foi criado em 1997 por Jorn Barger. Esta ferramenta da Web, na sua 

fase inicial, era conhecida por “Web log” e só mais tarde passou a ser designada de 

weblog. Os termos serviam para designar um “diário em rede” que era publicado através 

da Internet. De facto, um blogue é caracterizado por ser um diário online, onde a 

informação disponível está organizada segundo uma ordem cronológica inversa, ou seja, 

os artigos e posts estão apresentados dos mais recentes para os mais antigos (Bastos, 

2011).  

Segundo Gomes (2005), verificou-se um crescimento rápido de autores e leitores 

de blogues desde a sua criação. Verificou-se ainda um grande número de pessoas a 

passarem muitas horas seguidas a navegar em blogues. A mesma autora afirma que os 

primeiros blogues conhecidos foram criados por pessoas que tinham mais 

conhecimentos informáticos do que as restantes pois os blogues inicialmente não eram 

criados com a facilidade que os caraterizam (Gomes, 2005).  

Um blogue está em permanente atualização, tendo essa atualização uma certa 

periodicidade e regularidade. Num blogue podemos encontrar vários tipos de produção 

textual (como artigos de opinião, relatos, descrição de factos, etc.) e outros ficheiros que 

podemos anexar, como imagens, vídeos ou músicas (Bastos, 2011).  

Normalmente, a página inicial de um blogue apresenta um “índice” ou “menu” 

com as páginas pertencentes ao blogue em questão e possui igualmente um motor de 

busca onde, através de palavras-chave, os visitantes podem procurar mais facilmente o 

ficheiro ou post ao qual pretendem aceder. Uma das principais características do blogue 

é o facto de poder ser escrito/administrado por qualquer pessoa ou por grupos de 
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pessoas que tenham acesso aos dados de entrada no site (dados de log in) (Bastos, 

2011).  

Vários autores tentaram definir o conceito de blogue e tentaram enumerar as 

suas principais características. Para Stephen Downes (2003) o blogue caracteriza-se por 

ser um site da Web que está organizado em séries baseadas em questões de dados. 

Segundo o mesmo autor um blogue é, normalmente, escrito por uma só pessoa e é uma 

plataforma que apresenta opiniões/reflexões pessoais sobre questões de interesse do 

administrador do blogue para uma dada comunidade (a comunidade que acede ao 

blogue) e apresenta também comentários de resposta a essas opiniões/reflexões. 

Downes (2003) defende também que outra característica que identifica o blogue é o 

facto de as suas interfaces apresentarem os posts dos mais recentes para os mais antigos, 

pois assim os visitantes veem mais facilmente os novos artigos disponibilizados 

(Downes, 2003 apud Bastos, 2011). 

Para Alejandro Piscitelli (2002) um blogue é a primeira forma prática de 

escrever em linha. Para além disso, o blogue permite uma publicação massiva de 

informações. Para o autor supracitado esta ferramenta online é vantajosa pois não tem 

qualquer custo e por essa razão é mais fácil para as pessoas experimentarem de forma a 

se “alfabetizarem tecnologicamente” (Alejandro Piscitelli 2002 apud Bastos, 2011). 

Carvalho et al. (2006) referem o facto de existir uma comunidade de milhões de 

blogues criados diariamente, o que leva ao emprego do termo “blogosfera” que serve 

para designar a comunidade de blogues. A criação massiva de blogues leva também a 

que se empregue o termo “blogomania” pois hoje em dia veem-se vários tipos de 

blogues e em número excessivo. 

 
 

2.2.8.1. Utilização do blogue em contexto Educativo 

 

Devido às suas características, o blogue constitui uma importante ferramenta que 

pode ser utilizada em contexto escolar. Nos dias que correm, é muito importante 

implementar as Tecnologias de Informação e Comunicação na sala de aula, não só para 

preparar os alunos para a sociedade tecnológica e para a sociedade do conhecimento, 

mas também para tornar as aulas mais atrativas e colocar o aluno no centro da 

aprendizagem. Desta forma, possibilita-se que o aluno seja capaz de construir o seu 

próprio conhecimento. Várias são as possibilidades que podem ser trabalhadas com a 
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introdução do blogue na sala de aula e o seu uso acarreta diversas vantagens para a 

aprendizagem dos alunos.  

No contexto do 1º Ciclo do Ensino Básico, professor e os alunos podem utilizar 

o blogue para trabalhar diversos conteúdos através de diferentes atividades. Partilhar 

experiências do dia a dia, comunicar atividades desenvolvidas, realizar exercícios 

interativos, criar textos educativos online são algumas das potencialidades permitidas 

com o uso do blogue em contexto escolar (Bastos, 2011). 

España et al. (2008) referem que o blogue caracteriza-se também por possuir um 

conjunto de vantagens que advêm do seu uso corrente. Quando utilizado em contexto 

educativo, o blogue apresenta ainda mais vantagens que as restantes ferramentas da 

Web. Segundo España et al (2008) o blogue traduz-se ainda por ser uma ferramenta 

simples, cómoda, e fácil de usar. Para os autores as vantagens do uso desta ferramenta 

são as seguintes
4
:  

 Interatividade – o blogue é uma das ferramentas que mais potencia a 

interatividade entre os editores e os visitantes uma vez que existe a 

possibilidade de os posts disponibilizados pelo editor/administrador do 

blogue serem comentados pelos visitantes. Outra possibilidade do blogue 

é o facto de os visitantes poderem aceder à informação disponibilizada no 

blogue e essa informação pode ser pertinente para o leitor. No ponto de 

vista educativo, a interatividade do blogue é um ponto importante a ter 

em consideração pois o aluno pode ter um papel muito mais ativo na 

construção da aprendizagem. Este pode, através do blogue, publicar 

conteúdos, ligar-se em rede com outros blogues, comunicar com os 

visitantes trocando opiniões, refletir sobre conteúdos postados, entre 

outras atividades. É importante esta interatividade pois assim os alunos 

têm a possibilidade de aprender uns com os outros através da partilha de 

informação, relatos de experiências pessoais e através da troca de 

opiniões.  

 Aluno protagonista da aprendizagem – o contacto ativo com o blogue dá 

ao aluno a possibilidade de ser o protagonista da sua própria 

aprendizagem. Ao editar no blogue, o aluno passa a ser ele próprio 

produtor de informação, estando desta forma a liderar a sua 

                                                           
4
 Retirado de Bastos, 2011.  
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aprendizagem. O ensino torna-se mais atrativo para os alunos pois o 

professor deixa de ser a única fonte de informação e transmissão de 

conhecimento e o aluno passa de um papel passivo para um papel mais 

ativo na construção da sua aprendizagem. O blogue pode ser trabalhado 

em grupo, na sala de aula, e cada aluno pode ter uma tarefa específica de 

forma a que todos possam participar ativamente na edição do blogue. 

 Facilidade de manuseamento – outra característica do blogue é a 

facilidade de manuseamento. Para editar/administrar um blogue não são 

necessários grandes conhecimentos informáticos, basta ter os 

conhecimentos básicos para a edição de texto e navegação pelas 

interfaces do blogue. A criação do blogue é também um processo muito 

simples e intuitivo, o que permite que qualquer pessoa possa criar um 

blogue. Por ser fácil de manusear, esta ferramenta pode ser utilizada na 

sala de aula pelo professor e pelos alunos. Os alunos podem manusear 

facilmente esta ferramenta da Web e o professor pode propor a edição de 

trabalhos online para que o aluno possa criar artigos e os possa publicar 

no blogue.  

 Acesso em qualquer lugar – tal como acontece com as restantes 

ferramentas da Web 2.0, o blogue pode ser acedido a partir de qualquer 

lugar, em virtude de ser uma ferramenta online. O facto de toda a gestão 

e publicação de artigos se fazer online permite que o blogue seja 

dinamizado em qualquer hora e qualquer lugar com acesso à Internet. 

Esta possibilidade torna-se bastante vantajosa no âmbito educativo pois, 

desta forma, o blogue não fica limitado apenas à sala de aula. O aluno e o 

professor podem também editar e visitar o blogue a partir de casa.   

 Publicação cronológica – como referido anteriormente, uma 

característica do blogue é a sua publicação cronológica inversa, onde a 

informação está disponibilizada da mais recente para a mais antiga. Esta 

característica traduz-se numa vantagem pois, desta forma, sempre que os 

visitantes acedem ao blogue veem em primeiro lugar a informação mais 

recentemente atualizada. Em contexto educativo pode também constituir 

uma vantagem pois desta forma os alunos estão mais atualizados quanto 

aos assuntos em destaque no blogue.  
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 Categorização dos conteúdos – no blogue existe também a possibilidade 

de se classificarem os conteúdos por categorias. No contexto educativo, 

os artigos podem ser organizados de acordo com a área disciplinar e/ou o 

conteúdo. Essa possibilidade facilita a organização dos artigos 

disponíveis, tornando-se uma vantagem pois desta forma o aluno pode 

fazer uma categorização da informação e pode aprender a aplicar técnicas 

de seleção e classificação da informação.  

 Retroalimentação – para podermos dar feedback não é necessário criar 

um espaço próprio para essa finalidade uma vez que o blogue permite 

que sejam introduzidos comentários online no fim de cada artigo/post ou 

numa página do mesmo blogue destinada para esse efeito. Desta forma, o 

aluno tem resposta quase imediata de outros participantes/visitantes, 

criando-se assim uma comunicação interativa que possibilita que o aluno 

tome consciência da sua própria aprendizagem.  

 Ligações – num blogue é possível disponibilizar-se uma lista de outros 

sites/blogues recomendados, cujos links podem estar disponíveis na 

página principal do blogue. Desta forma, os alunos podem abrir redes de 

informação para aprofundarem um determinado tema. O professor pode 

também disponibilizar links de outros sites para os alunos consultarem 

como apoio ao estudo ou para realização de trabalhos.  

 Moderação de comentários – os comentários publicados no blogue 

necessitam da permissão do utilizador/administrador para ficarem 

disponíveis. Assim, há um maior controlo dos comentários impróprios 

deixados no blogue. No entanto, também existem blogues em que os 

comentários são publicados automaticamente (España et al 2008, apud 

Bastos, 2011). 

O Blogue tem uma implicação social, uma vez que insere no seu contexto as 

opiniões de qualquer cidadão, permitindo a sua participação ativa. Esta ferramenta 

online é vista como mais vantajosa em relação às restantes ferramentas da Web 2.0 pois 

permite que o aluno se torne emissor de informação e que contate socialmente com 

outros visitantes via online (Bastos, 2011).  

Para Gomes (2005) o blogue apresenta-nos várias possibilidades no âmbito 

educativo. A autora refere no seu artigo que essas possibilidades se referem ao blogue 
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enquanto recurso pedagógico e enquanto estratégia pedagógica. Enquanto recurso 

pedagógico, pode-se inserir em duas dimensões: 

 Espaço de acesso a informação especializada – o blogue pode constituir 

um espaço de acesso a informação especializada pois nele pode ser 

“postada”/editada informação cientificamente correta e adequada ao nível 

de ensino em questão, que aborde conteúdos programáticos enquadrados 

no Currículo de Ensino. O professor pode selecionar blogues credíveis e 

indicá-los aos seus alunos, para que estes possam pesquisar e consultar 

informação noutras fontes. 

 Espaço de disponibilização de informação por parte do professor – nesta 

perspetiva, o professor pode criar e dinamizar o blogue editando nele 

informação que considere pertinente para a aprendizagem dos seus 

alunos. Pode colocar resumos da aula, textos de apoio ao estudo, devendo 

incentivar a sua consulta regular por parte dos alunos.  

A mesma autora refere que, enquanto estratégia pedagógica, esta plataforma da 

web pode assumir-se como: 

 Portefólio digital – o blogue pode servir para construção de um 

portefólio digital uma vez que pode servir para organizar e/ou apoiar as 

aprendizagens dos alunos. Para além disso, pode também constituir um 

instrumento de avaliação. Nesta perspetiva, pressupõe-se um processo 

gradual de reflexão uma vez que a construção de um portefólio deve ser 

feita de forma sistemática e regular, visando a reflexão do percurso 

realizado. Um portefólio deve refletir o progresso realizado pelos alunos 

ao longo do período académico em que está inserido.  

 Espaço de intercâmbio e colaboração ente escolas – nesta perspetiva, o 

blogue é utilizado como espaço de intercâmbio entre escolas. Esta prática 

de intercâmbio já era anteriormente utilizada, mas utilizando a caneta e o 

papel. Agora, com as potencialidades na Internet, as escolas podem 

contatar com escolas de outros lugares ou países de forma rápida e 

lúdica. Esta possibilidade pode resultar num intercâmbio onde se 

partilham experiências e vivências, tornando-se num espaço cultural onde 

há uma participação mais colaborativa pois nele podem participar várias 

escolas/alunos/professores.  
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 Espaço de debate (role playing) – o blogue pode também constituir um 

espaço para a realização de debates, através da estratégia de role playing 

(desempenho de papéis). Nesta perspetiva, podem-se organizar grupos 

dentro de uma turma, ou entre diferentes turmas, para um debate centrado 

num determinado tema. Cada grupo/turma participa no debate mostrando 

a sua opinião sobre a temática em questão. Desta forma trocam-se 

opiniões e diferentes pontos de vista, o que leva à reflexão por parte dos 

alunos sobre as opiniões dos colegas e sobre as suas próprias opiniões.  

 Espaço de integração – o blogue pode também constituir um espaço de 

integração para os alunos pois hoje em dia a população estudantil é 

diversificada culturalmente. Desta forma, o professor pode incentivar os 

alunos a construírem um blogue coletivo em que todos participam e 

colaboram na sua edição, partilhando as suas experiências, perspetivas e 

realidades culturais. Assim, promove-se uma compreensão mútua e 

promove-se a integração de alunos pertencentes a minorias étnicas no 

grupo/turma. Outra possibilidade do blogue enquanto espaço de 

integração pode ser, por exemplo, quando um aluno está ausente do dia a 

dia escolar. Esta plataforma online pode funcionar como um espaço de 

atualização para o aluno em questão e pode constituir ainda um espaço 

em que o aluno participa, de forma a continuar a sentir que faz parte da 

turma.  

Gomes (2005) defende a utilização do blogue em sala de aula, uma vez que esta 

plataforma permite que os alunos possam dar “voz” às suas opiniões, interesses e 

pensamentos e possam ser autores de textos. Participar na construção do blogue pode 

levar o aluno à reflexão sobre determinadas temáticas e pode estimular a produção 

escrita. O professor deve acompanhar os alunos de forma a guiá-los nesse sentido. 

Sendo o blogue um espaço público, a comunidade em volta da escola pode participar no 

blogue, comentando os trabalhos realizados pelos alunos e, desta forma, o blogue pode 

também servir como espaço de comunicação entre a comunidade.   

Também Carvalho et al. (2006) defendem a utilização do blogue em contexto 

educativo pois consideram esta ferramenta como “facilitadora de interacção” uma vez 

que pode ajudar à comunicação entre os agentes educativos. Os autores defendem ainda 

que, pelo facto de o blogue estar disponível para todos, o uso desta ferramenta pelo 

aluno pode levar a que este intervenha ativamente na comunicação global e aumente a 



31 
 

sua responsabilidade sobre a sua produção textual que posteriormente será comunicada 

ao exterior. Ainda são referidas pelos autores supracitados algumas potencialidades 

pedagógicas do blogue. Com o uso desta ferramenta “(…) o aluno terá de procurar sites 

dentro do seu campo de interesse, analisar o seu conteúdo, averiguar da veracidade e 

credibilidade dos sites a inserir no seu blogue” (Carvalho et al. 2006, p. 636).  

Desta forma, pode-se criar um espaço onde uma comunidade de aprendizagem 

se pode reunir em volta de um determinado tema de interesse. Esse espaço deve 

promover o diálogo e participação de todos os membros, fomentando o debate sobre 

temáticas de ensino. São ainda referenciadas pelos autores possíveis utilizações do 

blogue. Para os autores, esta ferramenta pode ser utilizada, em contexto educativo, 

como um caderno diário eletrónico (e-caderno), como um portefólio e como um fórum. 

Quando os blogues funcionam como e-caderno são administrados pelos alunos, que 

publicam os seus textos e comentam os seus trabalhos e os dos colegas. Os textos 

publicados ficam acessíveis para os colegas e para o professor ler e avaliar, o que 

permite que seja dado um maior feedback. A utilização do blogue como e-caderno evita 

a perda de trabalhos e permite que seja feita uma comparação dos textos redigidos pelo 

aluno ao longo do ano letivo. Usando o blogue como portefólio, o aluno pode colocar os 

seus trabalhos de forma a refletir sobre eles. O professor pode ver o progresso dos 

alunos e as aprendizagens por eles realizadas. Na utilização do blogue como fórum os 

alunos interagem entre si através de comentários ao blogue mas este é dinamizado pelo 

professor (Carvalho et al., 2005).   

Um problema que se levanta com o uso do blogue no âmbito educativo é a 

privacidade dos alunos e do próprio blogue. Uma vez que o blogue se encontra 

disponível na Internet, é um pouco difícil para o autor/utilizador que o quiser manter 

privado interditá-lo ao público. Tudo o que se encontra na Internet pode ser facilmente 

“invadido” por outros internautas, sendo que nada está completamente a salvo. No 

entanto, o autor do blogue pode controlar o acesso dos visitantes através de um controlo 

sobre os comentários deixados no blogue (Gomes, 2005).  

Existem ainda outros blogues, como o caso do www.webnode.pt, que permitem 

outro controlo dos visitantes por parte do autor do blogue. Neste site, existe a 

possibilidade do autor poder comprar uma aplicação para bloquear o acesso público do 

blogue. Desta forma, só podem entrar no blogue os visitantes que possuírem uma 

palavra-chave de visitante fornecida pelo autor. Para isso, basta que o autor contate com 

a equipa Webnode de forma a analisar qual a melhor solução para tornar o seu site mais 
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privado. Mas esta ação não impede que o blogue seja “invadido” por internautas mais 

experientes pois, como referido anteriormente, nada que se encontra na Internet está 

completamente privado. 

Bastos et al. (2014) referem alguns exemplos de aplicações de blogues em 

contexto educativo. Consideram que o blogue pode ser utilizado para divulgar as 

atividades desenvolvidas ao longo de um trabalho de projeto, que pode funcionar como 

uma espécie de diário de turma, onde são colocadas as atividades escolares do dia a dia 

da turma. Os autores consideram ainda que o blogue pode também ser utilizado pela 

turma para a criação e divulgação de histórias interativas, entre muitas outras 

possibilidades.  
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3. Problemas relacionados com o uso da Internet 
 

O uso recorrente da Internet permite-nos, como anteriormente referido, 

comunicar à distância, trabalhar a partir de casa, aceder a todo o tipo de informação, ter 

momentos de lazer, entre várias outras possibilidades. Hoje em dia, está-se dependente 

da Internet para quase tudo. Mas, “(…) isto leva-nos a pensar que, com o passar do 

tempo, as pessoas tendem a tornar-se mais individualistas, estáticas, alheias do mundo 

real e antissociais” (Simões, Escola & Rivas, 2013, p. 65). 

 No entanto, a Internet acarreta outros perigos preocupantes, em especial para as 

crianças e jovens. Nos dias de hoje, já não vemos com tanta frequência crianças a 

brincarem nas ruas ou a passearem com os pais/amigos (Simões, Escola & Rivas, 2013). 

As crianças e jovens da sociedade atual passam os seus dias “agarrados” ao 

computador, fechados no seu próprio mundo sem estabelecerem contato com os que os 

rodeiam. Esta situação agrava-se com o número de horas que os pais passam a trabalhar, 

não havendo, por isso, muito tempo para o convívio familiar e para o diálogo. Mesmo a 

comunicação com os amigos é feita pela Internet, mais concretamente pelas redes 

sociais. Assim, dissipam-se alguns sentimentos típicos ente família e amigos, sendo as 

relações entre pares mais frias. Estas crianças e jovens passam também muitas horas a 

jogarem jogos no computador, muitos online. Esses jogos são, muitas vezes, violentos e 

imorais e criam uma dependência em quem os joga (Simões, Escola & Rivas, 2013). 

 Para alguns autores “a internet, de uma forma global, e as redes sociais em 

particular, a televisão, a rádio, e a publicidade, vieram alterar comportamentos, 

introduzir novos valores e estabelecer outras formas de relação entre os indivíduos e as 

massas, modificando a maneira de compreender o que nos rodeia e a forma como nos 

relacionamos” (Simões, Escola e Rivas, 2013 p. 64).      

Desta forma, verifica-se uma tendência da sociedade tradicional se vir a tornar 

numa sociedade virtual pois estamos cada vez mais a “adiar” a presença real das pessoas 

nas comunicações que realizamos. Com os mais jovens, esta situação verifica-se ainda 

mais pois estão de tal modo dependentes dos meios de comunicação e das tecnologias 

que se “afastam” do mundo real. As crianças e jovens de hoje “lidam diariamente com a 

televisão, internet e jogos, muitos deles online, o que se tem vindo a refletir nos 

comportamentos cada vez mais desajustados e violentos” (Simões, Escola & Rivas, 

2013).  
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Outra problemática da Internet apontada por Simões, Escola & Rivas (2013) tem 

a ver com a privacidade do utilizador. Quando estamos a aceder à Internet, sem nos 

apercebermos, estamos a ser observados por empresas e pessoas que podem ter interesse 

nos nossos dados pessoais e que podem pôr em causa a nossa segurança e privacidade. 

Como é expectável, as crianças e jovens são o grupo etário que está mais vulnerável a 

estes perigos. Basta navegarem na Internet para que contatem com violência, armas, 

drogas e pornografia (Simões, Escola & Rivas, 2013). A comunicação online, por 

exemplo, através das redes sociais, traz também vários perigos para este grupo etário. 

Quando estão a comunicar com “amigos” nas redes sociais, sem muitas vezes os 

conhecerem de verdade pode constituir um perigo muito grande. Muitas vezes, por trás 

de um perfil simpático nas redes sociais escondem-se pessoas mal-intencionadas que 

comunicam com as crianças e jovens para fins desprezíveis.  

As crianças e jovens utilizam a Internet para divertimento, lazer, estudo mas 

utilizam-na também para práticas pouco corretas. Infelizmente, assiste-se cada vez mais 

à utilização da Internet para intimidar e humilhar outros. Veem-se vários casos de 

insultos e humilhações entre jovens que facilmente vão parar às redes sociais. Esta 

situação decorre de um fenómeno cada vez mais crescente designado de cyberbullying. 

O cyberbullying caracteriza-se por uma prática continuada de insultos e 

humilhações feitas por uma pessoa ou grupos de pessoas a outra (s) através do uso de 

equipamentos tecnológicos ou qualquer comunicação eletrónica. Os “agressores” 

utilizam mensagens, vídeos, imagens intimidativas ou humilhantes que põem em causa 

outra pessoa (Simões, Escola & Rivas, 2013). O cyberbullying torna-se, desta forma, a 

prática de bullying online, que pode levar a vítima à depressão e até a atos de desespero 

como o suicídio.  

O uso da Internet por parte das crianças e jovens é essencial para a sua 

aprendizagem e desenvolvimento mas necessita de um controlo e vigilância por parte 

dos pais e educadores. Os professores podem consciencializar os alunos de forma a que 

estes adotem boas práticas do uso da Internet, alertando-os para os seus perigos. O papel 

do professor passa também por formar jovens conscientes da sociedade em que vivem e 

capazes de respeitar a diferença do outro, sem infligirem qualquer tipo de agressão 

contra terceiros. 
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1. Caracterização dos contextos das Práticas de 

Ensino Supervisionadas 
 

A Unidade Curricular de Integração das Atividades Educativas na Educação de 

Infância e a Unidade Curricular de Estágio I exigiam um trabalho prático individual 

num Jardim-de-infância do Concelho de Vila Real e foram sorteadas as Instituições de 

Ensino onde se iria trabalhar. A instituição de Ensino Pré-escolar onde foi realizada a 

Pratica de Ensino Supervisionada foi o Jardim-de-infância S. Vicente Paula nº 1, sala 1. 

A Prática de Ensino Supervisionada referente ao 1º ciclo do Ensino Básico foi realizada 

no Centro Escolar do Bairro São Vicente de Paula (Escola Básica nº 2 de Vila Real). 

Esta atividade era realizada em grupos de três pessoas em que cada elemento teria que 

preparar as suas semanas de responsabilização. Mais uma vez foi realizado um sorteio 

para apurar a Instituição de Ensino onde iríamos trabalhar. A Professora Cooperante que 

acolheu o grupo de Estágio foi a Professora titular da turma do 1ºA.  

 
 

1.1.  O Meio  
 

O conhecimento do meio natural e humano é importante para uma adequada 

integração, participação e intervenção, visto que tudo aquilo que a criança e/ou o aluno 

aprendeu antes de entrar para o Jardim-de-Infância e/ou a escola, foi através da relação 

com o seu meio.
5
  

As Instituições de Ensino (Jardim-de-infância São Vicente de Paula nº 1 e 

Centro Escolar do Bairro de São Vicente de Paula) onde se realizaram as duas Práticas 

de Ensino Supervisionadas inserem-se no mesmo meio. Ambas se situam na União das 

Freguesias de Nossa Senhora da Conceição, São Dinis e São Pedro no Concelho e 

Distrito de Vila Real. A primeira instituição encontra-se localizada na rua Stuart 

Carvalhais, junto às instalações da EMAR e do Estabelecimento Prisional de Vila Real 

e a segunda situa-se na rua Heitor Cramez.  

A população do Concelho ronda os 50000 habitantes, para uma área de 378,5 

Km², ou seja, apresenta uma densidade populacional de l32 habitantes Km² 

(http://www.cm-vilareal.pt/, consultado a 25 de outubro de 2013). 

                                                           
5
 Trabalho de grupo realizado no âmbito da Unidade Curricular de Estágio II.  
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A antiga freguesia de Nossa Senhora da Conceição (atualmente pertencente à 

União das Freguesias de Nossa Senhora da Conceição, São Dinis e São Pedro) é uma 

freguesia urbana que tem uma área aproximada de 3,40 Km² e uma densidade 

populacional de 2613,2 hab/km². Pelos últimos censos, a freguesia conta com uma 

população residente de cerca de 8885 indivíduos.  

 
 

1.2. Jardim de Infância São Vicente de Paula Nº 16
 

 

Este Jardim-de-infância pertence ao Agrupamento de Escolas Diogo Cão que é 

constituído por 23 escolas do 1º ciclo, 21 jardins-de-infância e uma escola do 2.º e 3.º 

ciclo (a Escola Diogo Cão). O Jardim-de-infância é composto por um único edifício e 

acolhe cerca de 100 crianças. 

Para além do grupo de crianças, existem outros grupos que também fazem parte 

desta comunidade escolar, nomeadamente educadores, assistentes operacionais e 

animadores. Dentro do grupo dos educadores, quatro são titulares e ainda há uma 

educadora de Educação Especial que se desloca duas vezes por semana ao jardim e uma 

educadora que realiza com as crianças o projeto de Expressão Motora. No grupo dos 

assistentes operacionais existem quatro a tempo inteiro que auxiliam as educadoras na 

sala de aula e existem quatro animadoras da Câmara, que permanecem com os alunos 

durante o prolongamento do horário e almoço. Encontra-se ainda neste grupo uma 

tarefeira que acompanha durante cerca de três horas uma criança com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE) 

 

 

1.2.1. Espaços 

 

Este Jardim de Infância era uma antiga escola de 1º Ciclo do Ensino Básico cujo 

espaço foi aproveitado e transformado. Este Jardim é então composto por 1 edifício de 1 

andar. O edifício está rodeado por um átrio, que por sua vez está vedado e contém dois 

portões para entrada e saída dos utilizadores desse Estabelecimento de Ensino. 

 

                                                           
6
 Trabalho realizado no âmbito da Unidade Curricular de Estágio I 
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O átrio constitui um espaço bastante atrativo para as crianças nos dias de sol 

pois, para além de poderem brincar livremente e realizarem diferentes brincadeiras, 

podem também usufruir de três baloiços e uma “ponte” de pau para acederem a dois 

escorregas. 

 

 

Nesse mesmo espaço podem-se ver também duas pequenas casinhas coloridas 

onde as crianças brincam ao “faz de conta” e se escondem umas das outras nos jogos 

das “escondidinhas”. Na zona dos baloiços e escorregas, o chão é de pavimentação 

resistente e flexível (antichoque), de forma a evitar que as crianças se magoem nas suas 

quedas. O restante piso é formado por alcatrão e areia.  

O edifício possui duas entradas e cada uma das entradas têm um hall. As 

entradas dão acesso às respetivas salas sendo que a entrada do lado esquerdo dá acesso à 

sala 1 (no piso superior) e à sala 2 (no rés do chão). A entrada do lado direito dá acesso 

à sala 3 (piso superior) e à sala 4 (piso inferior). No rés-do-chão do edifício existem 

ainda espaços comuns às quatro salas como a sala de prolongamento de horário, as 

Figura 9. – Fachada principal do edifício 

Figura 10. – Escorrega  Figura 11. – Baloiço 
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casas de banho e o refeitório. Por essa razão, existe uma ligação interna das salas para 

que todas tenham igual acesso aos espaços comuns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sala de prolongamento de horário é uma sala onde os alunos permanecem 

depois das refeições (lanche da manhã, almoço e lanche da tarde) e enquanto esperam 

ao fim do dia pelos pais. É também na sala de prolongamento que os alunos deixam os 

seus pertences e as mochilas com os lanches.  

Todos os espaços são bastante iluminados uma vez que as janelas são de 

tamanho considerável, permitindo que uma grande quantidade de luz solar incida sobre 

esses espaços. A temperatura dos espaços é também agradável uma vez que possuem ar 

condicionado e aquecimento.  

A sala onde desenvolvi a minha Prática de Ensino Supervisionada (sala 1) ficava 

no 1º andar e dispunha de variados espaços (cantinhos). A mesa de trabalhos e das 

reuniões (mesa onde os alunos se reuniam com a educadora para debaterem assuntos do 

dia ou da semana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. - Mesa de atividades 

Figura 12. - Refeitório Figura 13. – Sala de prolongamento de horário 
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À volta da mesa estavam os outros espaços para as brincadeiras dos alunos. Um 

desses cantinhos era o cantinho da manta e dos legos, onde os alunos assistiam à leitura 

de histórias ou brincavam com os legos e, de seguida, era possível observar o cantinho 

dos computadores. Neste cantinho, as crianças jogam os jogos existentes no 

computador. A sala também tinha o cantinho da garagem. Este cantinho dispunha de 

carrinhos e outros meios de transporte para as crianças brincarem. Logo a seguir 

encontra-se o cantinho dos jogos de mesa. Como o nome indica, neste canto encontram-

se os jogos didáticos e de montagem (puzzles). Muito perto deste cantinho existe a 

quinta, que consiste numa casinha pequena onde estão animais em miniatura de modo a 

que as crianças entendam que animais se podem encontrar numa quinta. Também 

existia na sala o cantinho do quarto. Este cantinho é composto por uma cama pequena 

onde estão colocados vários bonecos de vários tamanhos. Outro cantinho com muita 

importância é o cantinho da casinha das bonecas ou faz de conta. Neste canto existe 

uma “cozinha” com acessórios e equipada com vários “eletrodomésticos”. Ainda dentro 

da sala de aula existe o cantinho dos teatros de marionetas e fantoches para os alunos 

observarem a dramatização de algumas histórias infantis. A biblioteca está também 

dentro da sala e constitui também um cantinho que é composto por duas prateleiras com 

livros infantis. Dentro da biblioteca existe ainda o cantinho da leitura e da escrita. Fora 

da sala de aula pode-se verificar o cantinho da exposição de trabalhos, onde os alunos 

colocam os trabalhos que realizam. No átrio encontra-se o cantinho da Horta onde os 

alunos fazem pequenas plantações de vegetais e veem o seu crescimento e 

desenvolvimento.  

 
 

1.2.2. Recursos 

 

A sala encontra-se bem equipada contendo inúmeros materiais utilizados nas 

várias atividades ao longo do dia letivo. Como todas as salas, esta possui mesas e 

cadeiras. Possui também dois computadores, dois armários, jogos, brinquedos, mantas, 

legos e livros de histórias infantis. Quanto ao material de trabalho observou-se a 

existência de lápis de carvão, lápis de pintar, lápis de cera, canetas de pintar grossas e 

finas, tesouras grandes e pequenas, afias, borrachas, colas, folhas de papel cavalinho, 

guaches e um miniquadro vermelho. Este material está ao alcance de todas as crianças, 

mas existe outro material que não está ao alcance dos mais novos pois é material mais 
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frágil ou perigoso. Esse material é a pistola de cola quente, os paus de espetadas, as 

tampas, as bolas tipo pingue-pongue, a fita-cola, o agrafador, as calculadoras, os 

compassos, o giz e os alfinetes. Todo o material referido anteriormente pertence ao 

jardim-de-infância, é utilizado por todas as crianças e existe em número adequado, de 

forma a chegar a todos os alunos. As gavetas que se encontram nas prateleiras do 

armário e que servem para guardar os diferentes materiais foram feitas a partir de caixas 

de gomas.  

Pela sala estão dispostos vários cartazes direcionados aos alunos. Uns 

constituem os trabalhos realizados pelas crianças e outros dizem respeito às tarefas das 

crianças, ao mapa das presenças e aos aniversários.  

Não existem regras para a utilização do material, nem registos de utilização do 

mesmo. As crianças são autónomas na utilização dos materiais, levantando-se e 

utilizando todo o material que necessitam sem pedirem autorização. Contudo uma 

criança fica responsável semanalmente de verificar se o material está arrumado 

corretamente e se está completo.  

Verificou-se ainda a existência de uma televisão na sala de prolongamento de 

horário que serve as quatro salas de aula e para cada duas salas há um retroprojetor.  

 
 

1.2.3. Momentos letivos  

 

Como em todas as instituições educativas, este Jardim-de-infância tem horários 

estabelecidos. Os alunos começam a entrar aos poucos. O horário de entrada é às 9h 

mas raramente esse horário é cumprido. Às 9:30h dá-se o acolhimento. Depois de as 

crianças marcarem a sua presença no “quadro das presenças”, sentam-se todas à mesa, 

juntamente com a educadora e auxiliar e cantam a canção dos bons dias. Caso ainda 

haja tempo, as crianças vão brincar para os cantinhos, realizando atividades livres nas 

diferentes áreas. Depois, às 10.30 é a hora do lanche da manhã. As crianças descem até 

ao andar de baixo para fazerem esta pequena refeição e voltam à sala de aula passada 

meia hora. Nesse tempo são realizadas as atividades orientadas.   

Depois chega a hora de almoço, às 12h. A maioria das crianças almoça no 

infantário mas há também crianças que vão almoçar a casa. Retomam-se as atividades 

educativas às 14h. Neste tempo, são também realizadas atividades orientadas até à hora 

do lanche que se realiza às 15.30. É este lanche da tarde que marca o final do dia com a 
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educadora, sendo o restante tempo passado com as animadoras que permanecem com as 

crianças até os pais as irem buscar.  

A educadora tem um plano de aula semanal, mas neste caso é fixo para todas as 

semanas. 

 

1.2.4. Grupo de crianças  

 

Para realizar atividades com crianças é necessário antes de tudo conhecer o 

grupo com o qual se vai trabalhar. Faz parte do trabalho de uma educadora conhecer as 

necessidades e preferências das várias crianças que compõem o grupo. É igualmente 

importante conhecer o contexto social e familiar em que estão inseridas para assim 

perceberem o modo de agir de cada criança.  

O grupo de crianças com quem trabalhei era composto por 25 crianças, sendo 

que 6 são do sexo feminino e 19 do sexo masculino. As idades destas crianças são entre 

os 3 e os 5 anos. 

 Esta diversidade de idades, com crianças em diferentes momentos de 

desenvolvimento e com diferentes vivências e saberes, promove e facilita a 

aprendizagem. Do ano anterior para o ano em que ocorreu a Prática de Ensino 

Supervisionada mantiveram-se 6 crianças na turma da sala 1, sendo que entraram 19 

crianças novas. 

 

 

  

                    

 

 

 

 
 

A maioria dessas crianças tinha 3 anos e algumas tinham quatro anos. Existem, 

portanto, doze crianças com 3 anos, nove crianças com 4 anos e quatro crianças com 5 

anos, como se pode comprovar pelo quadro 3.  

 

 

Frequência no Jardim de Infância 

Nº de vezes Nº de crianças 

1ª Vez 14 

2ª Vez 9 

3ª Vez 2 

Quadro 2. – Frequência no Jardim de Infância 
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É de realçar a existência de uma criança de 5 anos com Necessidades Educativas 

Especiais (NEE) mas não se sabe ao certo que tipo de NEE tem, estando ainda em fase 

de estudo.  

A maioria dos pais das crianças está empregada, havendo três que estão em 

situação de desemprego. As profissões desempenhadas pelos pais das crianças são 

muito diversas mas a profissão de enfermeiro e empresário são as que reúnem um maior 

número de pais. O quadro abaixo indicado, quadro 4., apresenta a lista das ocupações 

profissionais dos pais das crianças.  

 

Idades das crianças 

Idade Número de Crianças 

3 Anos 12 

4 Anos 9 

5 Anos 4 

Profissão dos pais 

Profissão Nº de pais 

Serralheiro 2 

Emigrante 1 

Desempregado 3 

Auxiliar de ação médica 1 

Empregado loja 1 

Empregado de supermercado 2 

Empregado de balcão 1 

Professor universitário 2 

Médico veterinário 2 

Ajudante de cozinha 1 

Construtor civil 1 

Terapeuta 2 

Enólogo 1 

Gestor 1 

Quadro 3. – Idades das crianças 
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Relativamente às habilitações literárias dos pais das crianças pode-se dizer que 

são diversas, variando entre o 1º Ciclo do Ensino Básico e o Ensino Superior. No geral, 

as mães das crianças possuem uma escolaridade mais avançada que os pais, como se 

pode comprovar através da análise dos dados do quadro abaixo indicado. Há mais mães 

que têm equivalência ao Ensino Superior do que os pais. Em contrapartida, verifica-se 

que um maior número de pais possui equivalência ao Ensino Secundário ou ao 3º Ciclo 

do Ensino Básico.  

 

 

 

Responsável de produção 1 

Auxiliar 2 

Analista 1 

Professor 1 

Técnico de informática 1 

Engenheiro zootécnico 1 

Engenheiro do ambiente 1 

Funcionário público 2 

Enfermeiro 4 

Distribuidor publicidade 1 

Agente da GNR 1 

Mecânico 1 

Estudante universitário 1 

Instrutor de Escola de Condução 1 

Formadora em Estética 1 

Agricultor 1 

Empresário 4 

Consultor financeiro 1 

Bancário 1 

Doméstica  1 

Desconhecida 1 

Quadro 4. – Profissão dos pais 
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Habilitações literárias dos pais 

Ciclo de estudos Pai Mãe 

1º Ciclo incompleto 1 0 

1º Ciclo 1 1 

2º Ciclo 0 2 

3º Ciclo 6 3 

Ensino Secundário 9 5 

Ensino Superior 6 11 

Desconhecido 2 3 

 

 

Através da análise do quadro abaixo, quadro 6., que representa o intervalo de 

idades dos pais das crianças, podemos concluir que a maioria das idades dos pais situa-

se no intervalo de idades entre os 36 – 40 anos. Há ainda uma grande parte de pais que 

se situa no intervalo de idades de 31 – 35 e de 41 – 45. Verifica-se também uma 

pequena parte de pais com um intervalo de idades entre os 46 – 50 e os 51 – 55. No caso 

das mães podemos constatar que, tal como acontece no caso dos pais, a maioria 

encontra-se no intervalo de idades entre os 36 – 40. Verifica-se ainda outra grande parte 

de mães que têm idades compreendidas entre os 31 – 35. As restantes mães encontram-

se distribuídas em pequeno número pelos intervalos de idade entre os 41 – 45, os 25 – 

30 e os 46 – 50.  

 

Idades dos pais das crianças 

Intervalo de Idades Pai Mãe 

25 – 30 2 2 

31– 35 5 6 

36 – 40 9 13 

41 – 45 7 3 

46 – 50 1 1 

51– 55 1 0 

  

 

Quadro 5. – Habilitações literárias dos pais 

Quadro 6. – Idades dos pais 



46 
 

Quanto ao número de irmãos que as crianças têm, pode-se verificar que 8 

crianças são filhos únicos, 13 têm um irmão, 3 têm dois irmãos e apenas 1 criança tem 3 

irmãos. 

Número de irmãos das Crianças 

Nº de irmãos Nº de Crianças 

0 8 

1 13 

2 3 

3 1 

 

 

As crianças vivem relativamente perto do Jardim-de-infância e outras moram em 

aldeias perto de Vila Real. O quadro seguinte mostra-nos como é realizada a deslocação 

casa – escola das crianças. A grande maioria das crianças, 21, desloca-se ao 

Estabelecimento de Ensino de carro com os seus pais e as restantes deslocam-se a pé.  

Deslocação para o Jardim de Infância 

Meio de deslocação Número de crianças 

A pé 4 

De carro 21 

 

 
 

1.2.5. Projetos 

 

O Jardim-de-infância São Vicente de Paula desenvolve Projetos em comum com 

o Agrupamento de Escolas Diogo Cão. Os projetos do Agrupamento aos quais este 

Jardim aderiu foram:  

PNL – O PNL (Plano Nacional de Leitura) é um projeto educativo onde são 

trabalhados autores infantis e tem como objetivo a promoção de hábitos de leitura. 

Durante o ano letivo foram trabalhos obras de dois autores: Pedro Leitão e Luísa Ducla 

Soares. Ainda no contexto do PNL, o agrupamento desenvolve as “histórias às voltas”. 

Nas “histórias às voltas” tem-se em conta as histórias dos dois autores referidos 

Quadro 7. – Nº de irmãos das crianças 

Quadro 8. – Deslocação ao Jardim de Infância 
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anteriormente e a partir daí as crianças reinventam a história até a um certo ponto. 

Depois a história segue para outro Jardim do Agrupamento que lhe dá continuidade. 

Esta atividade tem como objetivos o desenvolvimento da literacia e o intercâmbio entre 

jardins. 

PES – O PES (Projeto de Educação para a Saúde) é também um projeto do 

agrupamento que se estende a outros Jardins. Este projeto insere-se na promoção da 

saúde e o bem-estar do nosso corpo. Assim, inserem-se neste projeto o dia da 

alimentação, atividades relacionadas com o corpo humano e a higiene, a promoção de 

bons hábitos alimentares para uma alimentação saudável, a segurança do nosso corpo, 

entre outros. Durante o ano letivo os Jardins devem realizar atividades que vão ao 

encontro deste projeto. Os festejos do dia da alimentação constituem atividades que 

visam o desenvolvimento do PES.  

Projeto de Expressão Motora - O projeto de expressão motora é outro projeto 

do Agrupamento. Tendo também em conta o PES o Projeto de Expressão Motora 

pretende estimular a atividade física nas crianças bem como o desenvolvimento da sua 

motricidade. Todas as segundas-feiras de manhã, uma Professora vem dar a sua aula de 

movimento às crianças do Jardim no ginásio ou na sala de prolongamento de horário 

caso as condições atmosféricas sejam adversas.  

Articulação com o 1º Ciclo – Outro projeto que o Agrupamento promove é a 

articulação com o 1º Ciclo do Ensino Básico (1º CEB). Com este projeto pretende-se 

que as crianças contatem com as crianças do 1º CEB para, aos poucos, se irem 

familiarizando com a realidade que os espera dentro de algum tempo. Para levar a cabo 

esta articulação é dinamizada uma exposição dos trabalhos dos alunos dos dois níveis de 

Ensino. Assim, os trabalhos e maquetes mais significativos vão para a biblioteca do 

Jardim-de-infância S. Vicente de Paula nº 2 onde estão expostos os trabalhos das salas 

do Jardim-de-infância nº 1 e nº 2 e os trabalhos dos alunos do 1º CEB. Estes trabalhos 

desenvolvem-se, no geral, de acordo com a mesma temática. 
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1.3. Escola Básica nº 2 de Vila Real (Escola de São 

Vicente de Paula)
7
 

 

O Centro Escolar do Bairro de São Vicente de Paula é uma Instituição da Rede 

Pública do Ministério da Educação e Ciência (MEC) e pertence ao Agrupamento 

Vertical de Escolas Diogo Cão (AVEDC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Centro Escolar em questão possui dois níveis de Ensino, o Pré-escolar e o 1º 

Ciclo do Ensino Básico. O Ensino do Pré-escolar acolhe 75 crianças, divididas por três 

salas, cada uma delas com 25 crianças. Já o 1º CEB acolhe cerca de 52 alunos do 1º ano, 

79 alunos do 2º ano (em que uma turma de 25 alunos encontra-se temporariamente nesta 

mesma escola), 47 alunos do 3º ano e 51 alunos do 4º ano, fazendo um total de 327 

crianças. 

 

1.3.1. Espaços 

 

Para além do grupo de crianças, também existem outros grupos que fazem parte 

desta comunidade escolar, nomeadamente professores, assistentes operacionais e 

animadores. Dentro do grupo dos professores, nove são titulares, um é professor 

Coordenador do Estabelecimento, outro faz parte da Educação Especial (a tempo 

parcial), um é de Apoio Educativo (também a tempo parcial) e dois que fazem parte da 

biblioteca, sendo um professor Coordenador da biblioteca e outro professor com 

dispensa da componente letiva. Para além dos professores que fazem parte deste Centro 

                                                           
7
 Esta caracterização foi realizada no âmbito da Unidade Curricular de Estágio II pelo grupo de Estágio 

Figura 15. – Fachada principal da Escola 
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Escolar, também existem professores responsáveis pelas Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC). No grupo dos assistentes operacionais existem cerca de quatro a 

tempo inteiro e um a meio tempo (tempo da manhã). Finalmente, dentro do grupo dos 

animadores existem cerca de cinco animadores contratados pela Câmara Municipal de 

Vila Real, que permanecem com os alunos durante o prolongamento do horário e 

almoço. Existe ainda a possibilidade de ser colocada neste último grupo uma tarefeira, 

que irá acompanhar durante três horas um aluno com NEE. 

Esta Instituição possui dois pisos (com aquecimento interior), nos quais se 

encontram nove salas de aula que se encontram divididas pelos anos escolares, duas 

para o 1º ano, três para o 2º ano, duas para o 3º ano e duas para o 4º ano. No piso 

superior encontram-se seis salas de aula, duas casas de banho para os alunos, duas casas 

de banho para professores, duas arrecadações e o elevador que faz ligação com o piso 

inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No piso inferior, encontram-se três salas de aula, duas casas de banho para 

funcionários, cinco casas de banho para os alunos, sendo que uma delas é destinada a 

portadores de deficiência motora, uma arrecadação, um espaço polivalente interior, um 

refeitório que está ligado à cozinha e, por fim, o gabinete do Diretor. Neste espaço, 

verificámos que todas as saídas de emergência, portas e corredores estavam 

devidamente sinalizados. Para além disso, também foi possível encontrar equipamentos 

de segurança que podem ser utilizados em casos de emergência. 

 

 

Figura 16. e figura 17. - Arrecadações 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quanto ao espaço exterior, anteriormente possuía um piso de areia (no espaço 

principal do recreio), mas que recentemente foi substituído por um piso de relvado 

sintético. Também no exterior da escola existem dois pequenos parques para o Pré-

escolar, um pavilhão e uma biblioteca. Este Centro Escolar é todo ele protegido por uma 

vedação e por portões, em que mais ninguém tem acesso à sua entrada ou saída, senão 

com a presença do porteiro. Todo este espaço, quer seja ele interior ou exterior, é 

seguro, pois disponibiliza meios e recursos para proteger o bem-estar de toda a 

comunidade educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. - Cozinha Figura 18. - Refeitório 

Figura 20.  - Espaço exterior (recreio) - piso de areia 

 

Figura 21. - Espaço exterior (recreio) - piso de relvado sintético 

Figura 22 - Entrada da Biblioteca Figura 23. - Biblioteca (traseiras) 
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1.3.2. Sala de Aula 

 

A sala de aula da turma onde se realizou o estágio localiza-se no piso superior. À 

entrada da sala existem cabides onde os alunos colocam os seus casacos antes de entrar. 

O interior é bastante espaçoso, contendo catorze secretárias de dois lugares, dispostas 

em três filas, permitindo uma boa circulação pela sala de aula.  

 

 

 

 

 

 

 

Cada secretária contém uma prateleira por baixo da mesa para arrumar os 

manuais, os livros de fichas, os cadernos caligráficos e ortográficos, os cadernos de casa 

e os cadernos diários. Para além das secretárias dos alunos, existem ainda duas 

secretárias, uma delas pertencente à professora e outra onde está o computador 

Durante as aulas era utilizado o quadro interativo multimédia, que estava ligado 

ao projetor e simultaneamente ao computador, bem como um quadro branco. Para além 

da exposição de exercícios no quadro, a sala também possui um placard branco onde os 

alunos também expõem os seus trabalhos de expressões. Há ainda dois armários e uma 

bancada com arrumação. Um armário está destinado aos dicionários ilustrados e à 

documentação dos alunos da turma, onde também são guardadas informações sobre o 

Agrupamento. Este material só pode ser acedido pela Professora, por isso, também é 

utilizado para guardar trabalhos desenvolvidos pelos alunos, que depois de corrigidos 

são posteriormente arquivados nos dossiers e pastas dos trabalhos que se encontram no 

outro armário. Neste último armário, os trabalhos guardados nos dossiers são entregues 

a cada Encarregado de Educação no final de cada ano letivo e os trabalhos guardados 

nas pastas só serão entregues no final do ciclo de estudo da turma. Também são 

guardados materiais consumíveis tais como, folhas coloridas, cartolinas, etc. Sobre a 

bancada estão dispostos os livros com fichas de consolidação e materiais manipuláveis, 

Figura 24. - Sala de aula 
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colas, tesouras, etc. No espaço de arrumação da bancada existem diferentes materiais 

como, instrumentos musicais, tecidos, plasticinas, geoplano, micas, tampas e garrafas de 

plástico, etc. Na secretária da Professora encontram-se materiais de desgaste que são 

utilizados durante a aula, nomeadamente os marcadores para o quadro, o agrafador, o 

furador, as canetas e ainda as fichas. 

Todos os materiais que referenciamos anteriormente, manipuláveis e 

consumíveis encontram-se todos em bom estado. A sala está bem equipada a nível de 

iluminação e aquecimento, pois possui três janelas amplas e uma mais estreita (onde 

junto a uma está um telefone) e três aquecedores. No geral, a sala encontra-se em bom 

estado de conservação e é um espaço cuidado e limpo. 

 
 

1.3.3. Turma  

 

A turma da Prática de Ensino Supervisionada é uma turma homogénea de 1º ano 

de escolaridade, constituída por 26 alunos. Destes, 14 pertencem ao género masculino e 

12 ao feminino. As idades dos alunos desta turma são muito próximas (6 anos), tendo 

apenas uma diferença de alguns meses.  

Quanto ao número de irmãos, e como se constata pela observação do quadro 9, 

verificamos que a maior parte dos alunos tem um irmão ou é filho único. Há ainda, 

cinco alunos que têm mais do que um irmão, pelo que podemos inferir que a maior parte 

dos pais opta por ter apenas um ou dois filhos.   

Número de irmãos Número de alunos 

0 10 

1 11 

2 3 

3 2 

 

Quadro 9- Número de irmãos 

 

Relativamente à idade dos pais, podemos dizer que a maioria das mães tem 

uma idade compreendida entre os 36 e os 40 anos. Há ainda uma grande parte que se 

situa entre os 30 – 35 anos e os 41 – 45 anos. Apenas duas das mães se encontram com 

uma idade superior a 45 anos. Quanto à idade dos pais, a maioria destes tem idades 
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entre os 36 e os 40 anos. Uma grande parte dos pais, tem idades compreendidas entre os 

41 e os 45 anos. Existem ainda, três pais que têm uma idade inferior a 36 anos. Por fim, 

destacam-se três pais, que têm uma idade superior a 45 anos. Devido à inexistência dos 

dados de um dos pais, não nos foi possível apurar a idade do mesmo. 

 

Intervalo de idades  Mãe  Pai 

30 – 35 7 3 

36 – 40 11 11 

41 – 45 6 8 

46 – 50 1 2 

51 – 55 1 1 

Desconhecido   1 

 
Quadro 10. - Intervalo de idades dos pais dos alunos 

 

No que diz respeito às habilitações literárias, a maior parte dos pais tem 

formação ao nível do Ensino Superior. Segue-se uma grande parte dos pais que tem 

formação no Ensino Secundário. Já os restantes pais têm formação no Ensino Básico e 

três pais não responderam à pergunta.  

 

Habilitações literárias Mãe  Pai  

1º Ciclo 1  

2º Ciclo 1 3 

3º Ciclo 1 2 

Secundário  6 5 

Ensino Superior 17 13 

Não sabe/não responde  3 

 
Quadro 11. - Habilitações literárias dos pais 

 

No seguinte quadro, quadro 12., podemos constatar que, à exceção de dois pais, 

todos os outros exercem um cargo profissional. Destes cargos destacam-se as profissões 

de Professor Universitário, com cinco pais, Contabilista e Enfermeiro, com quatro pais, 

cada uma, e finalmente, Educador/Professor do Ensino Básico e Construção Civil, com 

três pais, cada uma. As restantes profissões são ocupadas por dois ou um pai, cada uma. 
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Devido à inexistência de informação relativa à profissão de um dos pais, tivemos de 

incluir o dado de desconhecido.  

 

Profissão  Pais  

Contabilista 4 

Enfermeiro 4 

Engenheiro 2 

Educador/Professor Ensino Básico 3 

Professor Ensino Secundário 2 

Professor Universitário 5 

Médico Veterinário 2 

Restaurador 2 

Oficial de Justiça 1 

Assistente Técnico 2 

Diretor de Serviços 1 

Diretor Geral Creche/JI/ATL 1 

Técnica Superior 1 

Construção Civil 3 

Motorista 1 

Doméstica  2 

Operador Hipermercado  1 

Taxista  1 

Agente PSP 2 

Administrativa  1 

Técnico de Manutenção  1 

Cabeleireiro 2 

Empregado de balcão 1 

Técnico Radiologia 1 

Desempregado  2 

Desconhecida 1 

 

Quadro 12. - Profissões dos pais 
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Quanto à área de residência dos alunos constatámos que quase toda a turma, à 

exceção de três alunos, vive na zona urbana de Vila Real (Nossa Senhora da Conceição, 

Lordelo e Mateus). Já os restantes três vivem em zonas diferentes, fora da área urbana 

de Vila Real (Sabrosa, Constantim e Borbela).  

 

Área de residência  Número de alunos 

São Martinho de Antas (Sabrosa) 1 

Nossa Senhora da Conceição 18 

Lordelo 3 

Constantim 1 

Borbela 2 

Mateus  1 

 
Quadro 13. - Área de residência dos alunos 

 

Segundo o quadro abaixo indicado, podemos verificar que os únicos meios 

utilizados pelos alunos para se deslocarem até à escola são apenas dois, de carro e a pé. 

Apesar de a maior parte da turma viver na freguesia deste Centro Escolar, grande parte 

desloca-se de carro. É de salientar que alguns alunos que vão de carro para a escola 

também se deslocam para lá a pé. Para além dos alunos anteriormente referidos, existem 

ainda dois alunos que não responderam à questão. 

 

Meios de deslocação Número de alunos 

Carro 22 

A pé 7 

Outros transportes 0 

Não responde 2 

 
Quadro 14 - Meio de deslocação casa-escola 

 

Durante as duas primeiras semanas na sala de aula conhecemos vários aspetos 

relacionados com a turma que valem a pena ser mencionados. Isto foi possível através 

da observação direta que fizemos da turma e do contato com as fichas socio biográficas 

de cada aluno. Foi importante analisar os parâmetros acima referidos, pois ajudaram-nos 

a conhecer melhor a turma. 
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1.3.4. Projetos 

 

Neste Agrupamento existe um Projeto Educativo de Agrupamento (Excelência (+) 

Cidadania (+)) que é comum a todas as escolas do Agrupamento. Este Projeto tem como 

principais objetivos minimizar os condicionalismos resultantes da dispersão dos 

Estabelecimentos de Ensino e isolamento das escolas de lugar único e melhorar os 

serviços de apoio educativo e especializado; reestruturar os espaços existentes; 

promover a cidadania responsável e participada; promover a qualidade das 

aprendizagens e valorizar a escola envolvendo as famílias. Para além deste Projeto 

Educativo, existem também os Projetos Pedagógicos, dos quais não iremos falar 

especificamente, pois a Professora Cooperante não pretende aderir aos mesmos.  
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2. Relato Crítico das atividades realizadas durante a 

Prática de Ensino Supervisionada 

 

Ao longo dos dois contextos de Prática de Ensino Supervisionada foram 

realizadas com as crianças/alunos várias atividades previamente preparadas e 

planificadas. Mas, antes de preparar as atividades procedemos à observação das turmas. 

Torna-se muito importante conhecer a turma com a qual se vai trabalhar para que as 

atividades sejam realizadas em função das crianças/alunos. Desta forma, no início de 

cada um dos contextos foi realizada uma observação atenta e minuciosa do ambiente 

educativo envolvente. Esta observação era participante pois havia uma envolvência do 

observador com o grupo observado (Estrela, 1994).  

 
 

2.1. Relato das atividades da Prática de Ensino 

Supervisionada em contexto de Educação Pré-escolar 

 

A Unidade Curricular de Estágio I envolvia um trabalho no Jardim-de-infância 

que deveria totalizar 175 horas. Durante 14 semanas trabalhei 5 horas diárias (3 vezes 

por semana) com um grupo de 25 crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 

anos e realizei inúmeras atividades, atendendo sempre às suas necessidades, carências e 

interesses.  

Numa primeira fase do trabalho desse semestre não foi necessário realizar 

qualquer planificação pois seria uma semana de cooperação em que teríamos que 

auxiliar a Educadora Cooperante e ver como se processava o dia letivo para melhor 

podermos planificar.  

Depois, a partir dessa semana, era necessário realizar planificações semanais das 

atividades a realizar com as crianças, bem como as respetivas previsões diárias. Nesta 

fase já tínhamos que controlar o grupo durante todo o dia, três dias por semana e 

planificar atividades que ocupassem todos os tempos do grupo. Ao longo da Prática de 

Ensino Supervisionada foram planificadas três tipos de atividades:  

 Atividades livres (ou atividades dos tempos livres) - representam as atividades 

escolhidas espontaneamente pelas crianças no momento de brincar. O educador 

deve preparar a sala com vários espaços para as crianças brincarem (os 
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cantinhos). Nas atividades livres, as crianças circulam pela sala escolhendo os 

cantinhos que querem explorar.  

 Atividades de rotinas – representam as atividades que as crianças realizam 

durante o dia letivo e que se repetem ao longo dos dias escolares. São atividades 

que dão tranquilidade às crianças pois são atividades previsíveis. Existem rotinas 

de manutenção (dizem respeito à manutenção do dia a dia, como por exemplo, 

as refeições diárias) e as rotinas de organização (dizem respeito à organização do 

dia e da sala de aula como por exemplo, marcar as presenças). 

 Atividades orientadas - representam as atividades conduzidas pelo educador 

em que as crianças desenvolvem competências específicas. Neste tipo de 

atividades, o educador escolhe o que se vai realizar e os materiais com que as 

crianças vão trabalhar tendo em vista o desenvolvimento de capacidades.  

Durante a componente de Estágio elaborei 13 planificações semanais, 33 previsões 

diárias e 14 reflexões semanais. Planificaram-se ainda as atividades livres e de rotina.  

Para além destas tarefas semanais era necessário construir um plano anual de 

atividades e a sua posterior avaliação, de forma a verificar se o mesmo foi ou não 

cumprido. O plano deveria contemplar todas as áreas de conteúdo bem como as 

festividades assinaladas ao longo do ano letivo.  

Outra tarefa proposta para a Unidade Curricular de Estágio I passava pela 

definição e fundamentação dos projetos educativos em que o Jardim-de-infância estava 

envolvido.  

Foi também pedido que realizasse uma intervenção no espaço do Jardim-de-

infância e como tal, realizei mudanças na sala. O espaço privilegiado no jardim-de-

infância é a sala de atividades. Esta deve ser organizada de forma a permitir às crianças 

a escolha de diferentes tipos de atividades.  

A avaliação de 3 crianças era uma componente de avaliação que teríamos que 

realizar. Fiz então a avaliação de 3 crianças de diferentes idades (3, 4 e 5 anos). Durante 

a Unidade Curricular de Integração das Atividades Educativas na Educação de Infância 

foi realizada uma observação da turma de forma a diagnosticar os problemas e 

dificuldades existentes para intervir corretamente propondo atividades adequadas ao 

grupo de crianças. Ao longo da Prática de Ensino Supervisionada realizou-se uma 

avaliação formativa através da realização de fichas de trabalho e de observação direta 

das atividades realizadas.  
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A avaliação é um item necessário para pais e educadores para assim terem 

consciência do nível de desenvolvimento de cada criança. O educador deve ter 

consciência se os objetivos que definiu foram ou não atingidos pela criança. A avaliação 

deve conter observações regulares e periódicas das crianças, deve fundamentar-se em 

realizações e desempenhos reais, deve apreciar de forma positiva as capacidades das 

crianças.  

 
 

2.1.1. Descrição e reflexão da planificação nº 12 

 

Embora tenha elaborado 13 planificações ao longo da Prática de Ensino 

Supervisionada, apenas uma será aqui analisada, sendo que as restantes estarão 

dispostas em anexo. A planificação escolhida para aqui ser tratada é a planificação 

número 12 (referente às atividades orientadas), que se realizou de 20-05-2013 a 22-05-

2013.  

Nesta semana de trabalho foram desenvolvidas muitas atividades, mas a maior 

parte delas vem na sequência de atividades realizadas anteriormente. Esta planificação 

pretendia concluir alguns projetos realizados ao longo das semanas de 

responsabilização. A apresentação/comunicação desses projetos foi realizada na 

responsabilização número 13. 

Na descrição da planificação número 12 serão abordadas todas as Áreas de 

Conteúdo, ou seja, estão contempladas a Área de Formação Pessoal e Social, a Área de 

Expressão e Comunicação e a Área do Conhecimento do Mundo.  

Os objetivos gerais e específicos foram definidos tendo em conta as 

aprendizagens que se pretendia que as crianças realizassem, tendo em conta as áreas de 

conteúdo e as atividades que se pretendia desenvolver.  

As atividades/estratégias foram planificadas a pensar nas dificuldades do grupo 

de crianças e foram planeadas tendo em conta as diferentes idades do grupo. Ao longo 

do Estágio foram realizadas diferentes atividades para as diferentes faixas etárias e 

tendo em conta diferentes níveis cognitivos.  

Os recursos utilizados nesta planificação foram muito variados, de forma a que o 

grupo de crianças pudesse contatar com diferentes materiais. Assim, o Ensino torna-se 

mais diversificado e atrativo. Ao longo desta Prática de Ensino Supervisionada fui 
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proporcionando ao grupo de crianças um contato com materiais com os quais não 

tinham contatado.  

A avaliação realizada ao grupo de crianças foi uma avaliação formativa, através 

da realização de fichas de trabalho e através da observação direta do desenvolvimento 

cognitivo e comportamental do grupo de crianças. 
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Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro 

Departamento de Educação e Psicologia 

2º Ciclo em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Estágio I 

Planificação nº12 

 

 Aluna: Carla Sofia Silva Pratas                    

Jardim-de-infância Cooperante: Jardim de Infância S. Vicente de Paula (Bairro 1)                                           Número Mecanográfico: 34708 

Data: 20-05-2013 a 22-05-2013 

Idade das Crianças: 3-5 anos                                                                                                                                 Sala: 1                                                             

Áreas de 

Conteúdo 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos Atividades/Estratégias Recursos 

- Área de 

formação pessoal 

e social 

 

 

 

 

- Desenvolver a 

responsabilidade; 

- Desenvolver a atenção e a 

concentração;   

 

- Desenvolver a partilha 

intergrupal; 

Saber:  

. Ser responsável no 

cumprimento da sua tarefa; 

 

.Ser responsável; 

 

. Estar atento e concentrado; 

 

Quadro das tarefas: Diálogo com 

as crianças para a atribuição das 

responsabilidades da semana: irei 

colocar as crianças na mesa de 

trabalho para que, em conjunto, se 

atribuam as responsabilidades da 

semana às crianças; 

Humanos: 

-Educadora; 

- Auxiliar de ação 

educativa; 

- Crianças; 

- Estagiária 

 

Materiais: 
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Área de 

expressão e 

comunicação: 

. Domínio da 

 

 

- Desenvolver a autonomia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver a linguagem 

oral. 

. Auxiliar os colegas no 

cumprimento das tarefas em 

caso de dificuldade; 

 

. Interagir com o grupo; 

 

. Partilhar o “poder” com os 

colegas; 

 

. Ser independente na 

realização da sua tarefa; 

 

. Realizar a sua tarefa; 

 

. Respeitar algumas das 

tarefas; 

 

. Ser independente na 

realização da sua tarefa; 

 

. Produzir um discurso 

claro; 

. Quadro das 

tarefas; 
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linguagem oral  . Expor a sua opinião; 

 

. Dar sugestões; 

 

. Utilizar uma linguagem 

adequada; 

- Área de 

formação pessoal 

e social 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Área de 

expressão e 

comunicação 

- Desenvolver a capacidade de 

auto e heteroavaliação; 

 

- Desenvolver a capacidade de 

reflexão; 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver a linguagem 

oral; 

Ser capaz de: 

. Avaliar o seu próprio 

desempenho na realização 

da tarefa; 

 

. Avaliar o desempenho dos 

colegas na realização da 

tarefa; 

 

. Identificar quais os 

entraves na realização das 

tarefas; 

 

. Produzir corretamente o 

discurso oral; 

 

Avaliação do quadro das tarefas: 

Sentar as crianças na mesa para a 

avaliação do quadro das tarefas e 

fazer uma avaliação conjunta para 

verificar se os meninos nomeados 

para o quadro das tarefas 

cumpriram as suas funções na 

semana anterior. Se a tarefa foi 

cumprida a criança tem uma bola 

verde, se foi cumprida parcialmente 

recebe uma bola amarela, mas, se a 

criança não cumprir a sua tarefa 

recebe uma bola vermelha. Faz-se 

uma autoavaliação cos as crianças 

do quadro das tarefas e depois uma 

Humanos: 

-Educadora; 

- Auxiliar de ação 

educativa; 

- Crianças; 

- Estagiária 

 

Materiais: 

. Quadro de 

avaliação das 

tarefas; 
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. Domínio da 

expressão oral 

 

. Justificar a sua opinião; 

. Compreender o discurso 

oral; 

heteroavaliação. 

Área de 

formação pessoal 

e social 

 

Área de 

expressão e 

comunicação 

. Domínio da 

linguagem oral. 

 

- Área do 

conhecimento do 

mundo  

 

- Desenvolver a atenção e 

concentração; 

 

 

- Desenvolver a linguagem 

oral; 

  

- Desenvolver o vocabulário; 

 

 

 

 

- Desenvolver o conhecimento 

sobre alguns animais; 

 

- Desenvolver o conhecimento 

sobre as baleias 

Ser capaz de: 

. Estar atento e concentrado 

 
 
 

. Reproduzir oralmente as 

suas ideias; 

 

. Estabelecer diálogo claro; 

 

 

 

 

. Referir que a baleia é um 

mamífero; 

 

. Enunciar as características 

da baleia enquanto 

Projeto das baleias: Sentar as 

crianças na mesa e projetar na 

parede um power point com a 

informação que as crianças foram 

recolhendo sobre as baleias para 

dar continuidade ao projeto. O 

power point responde às questões 

colocadas pelas crianças, corrige 

algumas concessões alternativas e 

mostra-lhes algumas curiosidades 

sobre as baleias. No final irei 

perguntar as crianças o que 

aprenderam sobre as baleias e para 

que compreendam melhor o que 

falámos acerca das baleias irei 

mostrar-lhes bonecos de baleias que 

ilustrem o tipo de baleias que 

Humanos: 

-Educadora; 

- Auxiliar de ação 

educativa; 

- Crianças; 

- Estagiária 

 

Materiais: 

. Projetor; 

 

. Computador 

portátil; 

 

. Power point; 

. Réplicas de 

baleias; 
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 mamífero; 

 

. Explicar se, onde e como 

as baleias dormem; 

 

. Saber se as baleias 

respiram e como o fazem; 

 

. Referir que os filhos das 

baleias são os baleotes; 

 

. Descobrir se as baleias têm 

sangue; 

 

. Distinguir vários tipos de 

baleias; 

 

. Identificar a baleia azul 

como o maior ser vivo a 

face da terra; 

 

estamos trabalhar (baleia cachalote; 

baleia azul; orca; baleia Jubarte; 

baleia comum).  
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. Comparar o tamanho da 

baleia azul com o de outras 

baleias e de outros seres 

vivos; 

 

. Referir porque as baleias 

migram; 

 

. Explicar que a baleia-

fêmea é maior que a baleia-

macho; 

 

. Referir de que se 

alimentam os diferentes 

tipos de baleias; 

 

. Reproduzir oralmente as 

ideias que têm acerca das 

baleias; 
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- Área de 

expressão e 

comunicação 

. Domínio da 

linguagem oral 

 

. Domínio da 

expressão musical 

 

 

- Desenvolver a linguagem 

oral; 

 

 

 

 

- Desenvolver a capacidade de 

canto; 

 

- Desenvolver a noção de 

ritmo; 

 

- Desenvolver noções e 

conceitos musicais; 

 

- Utilizar corretamente os 

instrumentos musicais; 

 

Ser capaz de:  

. Aprender a letra da canção; 

 

. Compreender a letra da 

canção; 

 

. Cantar; 

 

. Cantar de acordo com o 

ritmo da canção; 

 

. Compreender os 

instrumentos musicais; 

 

. Identificar a que classes 

pertencem os instrumentos; 

 

. Identificar os instrumentos; 

 

. Aprender a noção de ritmo;  

Projeto da bandinha: Colocar as 

crianças de pé, junto à manta e 

posicioná-las por alturas. As 

crianças vão continuar com o 

projeto da banda e para tal vão 

ensaiar mais uma vez a canção para 

depois cantar acompanhada de 

instrumentos musicais. Distribuir os 

instrumentos musicais de percussão 

(ferrinhos, claves, pandeiretas e 

maracas, sinos, pratos e 

castanholas) pelas crianças e 

relembrar-lhes o ritmo para tocarem 

os instrumentos. Depois, tal como 

na semana anterior, iremos cantar 

com os instrumentos musicais e 

formar uma “banda” com todo o 

grupo 

Humanos: 

-Educadora; 

- Auxiliar de ação 

educativa; 

- Crianças; 

- Estagiária 

 

Materiais: 

. Pandeiretas; 

. Ferrinhos; 

. Maracas; 

. Claves;  

. Sinos; 

. Pratos; 

. Baquetas; 

.Castanholas; 
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- Área de 

formação pessoal 

e social 

 

- Comunicar com a 

comunidade; 

 

 

 

 

 

 

 

- Respeitar regras para o 

convívio com a comunidade; 

 

- Respeitar as regras do jogo; 

 

 

 

 

 

 

 

. Comunicar com as 

crianças das outras salas; 

. Integrar crianças de outras 

salas no seu grupo de 

atividades; 

. Comunicar com as 

educadoras, estagiárias e 

auxiliares das outras salas;  

. Respeitar os colegas física 

e psicologicamente; 

. Respeitar os adultos 

presentes; 

. Respeitar a comunidade 

em geral; 

. Respeitar o material 

existente; 

Jogos tradicionais: Em 

combinação com as outras 

estagiárias decidimos organizar um 

conjunto de jogos tradicionais para 

promover o contacto e a 

comunicação entre as salas. Como 

tal organizámos no recreio um 

conjunto de jogos com material 

apropriado para que as crianças 

possam se exprimir brincando e 

conviverem com o resto da 

comunidade educativa. Iremos 

também realizar um lanche 

saudável com todas as salas.  

 

 

 

 

Humanos: 

-Educadora; 

- Auxiliar de ação 

educativa; 

- Crianças; 

- Estagiária 

 

Materiais: 

. Cordas; 

 

. Latas; 

 

. Bolas; 

 

. Farinha; 
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- Desenvolver a motricidade 

grossa; 

 

- Desenvolver a motricidade 

fina;  

 

 

. Esperar a sua vez de jogar; 

. Participar em todos os 

jogos; 

. Respeitar as regras de cada 

jogo; 

. Trabalhar em equipa; 

Ser capaz de: 

. Saltar dentro de um saco; 

. Equilibrar-se dentro do 

saco; 

. Coordenar os braços com 

as pernas; 

. Chegar à meta 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. Jogo do saco - escolhe-se um 

pequeno grupo de crianças, 

misturadas com crianças de 

outras salas, e entrega-se um 

saco por criança. As crianças 

metem-se dentro do saco e 

quando se der sinal para a 

partida as crianças vão aos 

saltos dentro do saco para ver 

quem chega em primeiro lugar 

à meta. Primeiro que chegar a 

. Rebuçados; 

 

. Sacos de 

serapilheira; 

 

. Bacia; 

 

. Lenço 

 

. Colher de pau; 

 

. Batatas; 

 

. Mesas; 
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Ser capaz de : 

. Segurar a colher de pau 

com a mão; 

. Equilibrar a colher de pau 

na mão; 

. Manter a batata na colher 

de pau; 

. Não deixar cair a batata;  

. Chegar à meta em primeiro 

lugar. 

 

 

 

Ser capaz de: 

. Posicionar-se num lado da 

meta ganha. 

 

2. Jogo da batata- para este jogo 

escolhe-se também um 

pequeno grupo de crianças. 

depois de posicionadas  

distribui-se uma colher de pau 

e uma batata por cada criança. 

Depois, as crianças seguram a 

colher de pau pelo cabo e 

levam a batata em cima. 

Devem tentar chegar á meta 

sem deixar cair a batata e 

mantendo a posição da colher 

de pau, quem deixar cair a 

batata volta ao início e repete 

até esgotar três tentativas. 

 

3. Jogo da corda - para este jogo 

escolhe-se dois pequenos 

 

. Vendas para os 

olhos; 
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corda; 

. Agarrar a corda com as 

duas mãos; 

. Puxar a corda; 

. Puxar a equipa adversária 

para o seu lado; 

. Trabalhar com a equipa 

para ganhar o jogo; 

 

Ser capaz de: 

. Procurar um objeto 

escondido com os olhos 

vendados; 

 

. Mexer na farinha até 

encontrar o rebuçado 

 

grupos de crianças. Cada 

grupo segura uma ponta da 

corda com as duas mãos- 

quando se der o sinal de 

começo da atividade cada 

grupo puxa o grupo adversário 

para o seu lado da corda. O 

grupo que conseguir derrubar 

o outro ou o fizer passar o 

limite estabelecido ganha. 

 

4. Jogos da farinha – neste jogo 

são colocados rebuçados 

dentro de uma bacia com 

farinha. As crianças terão de 

vendar os olhos e através do 

tato terão de encontrar o 

rebuçado na farinha. 
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Ser capaz de: 

. Segurar a bola; 

. Arremessar a bola;  

. Passar a bola ao colega da 

mesma equipa 

. Acertar no colega da 

equipa adversário com a 

bola; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser capaz de:  

5. Jogo do mata: dispõem-se 

crianças em dois grupos. Cada 

um desses grupos fica num 

lado de um campo. Seleciona-

se a equipa que fica com a bola 

e este grupo deve passa-la no 

mínimo três vezes entre os 

membros da mesma equipa 

sem a deixar cair. 

Completados os três passes a 

equipa arremessa a bola contra 

a outra equipa. A criança a 

quem a bola acertar sai do 

jogo. Se não acertar em 

ninguém sai do jogo a criança 

que mandou a bola. Ganha o 

jogo a equipa que no final tiver 

mais elementos. 

 

6. Jogo do pino - é entregue uma 
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. Arremessar a bola; 

. Derrubar o maio número 

de latas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser capaz de: 

. Correr à volta da roda; 

. Estar em círculo; 

. Manter-se imóvel; 

. Apanhar o colega que 

bola a uma criança. á sua 

frente estão  dispostas algumas 

latas em cima de uma mesa. A 

criança deve lançar a bola pelo 

ar fazendo pontaria para as 

latas. O objetivo do jogo é que 

a criança consiga derrubar o 

maio número de latas que 

consiga com a bola. Tem três 

tentativas para derrubar todas 

as latas. Ganha a criança que 

conseguir derrubar mais latas. 

 

7. Jogos do lencinho - as 

crianças dispõem-se em 

círculo e há uma que fica de 

fora do círculo. A criança que 

fica de fora corre à volta do 

círculo largando o lencinho 

por trás da criança que 
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largou o lenço atras de si; 

. Ocupar o lugar do colega; 

. Ir para o meio caso perca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser capaz de: 

. Apanhar o colega; 

. Correr; 

. Baixar os braços; 

pretende que apanhe o 

lencinho. A criança a que tiver 

o lencinho atras de si deve 

correr atrás da criança que lhe 

colocou o lenço. Se a criança 

não apanhar a criança que 

largou o lenço junto a si fica 

ela com o lenço e o jogo 

recomeça, caso consiga 

apanhar a criança que largou o 

lenço esta deve ir para o meio 

do círculo 

 

8. Jogo do gato e do rato -  as 

crianças estão dispostas em 

círculo de mão dada e ficam 

duas de fora da roda, uma no 

meio do círculo e a outra do 

lado de fora desse círculo,  A 

criança que esta dentro do 
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. Levantar os braços; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser capaz de: 

. Apanhar os colegas; 

. Formar uma corrente 

círculo é o rato e a que está  de 

fora é o gato. Existe uma 

criança no círculo que é a 

porta e outra que é o relógio. O 

gato bate a porta e pergunta a 

que horas sai o rato. A porta 

manda o gato perguntar ao 

relógio. Após o rato sair, o 

gato deve tentar apanhá-lo e as 

restantes crianças contam em 

voz alta. Ao chegar a uma 

determinada hora (decidida 

sem o gato e o rato saberem) 

baixam os braços, se o rato 

estiver no meio da roda ganha, 

se estiver fora perde. 

 

9. Jogo de corrente - é 

selecionada uma criança para 

apanhar as restantes. Quando 
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humana; 

. Dar as mãos; 

. Correr; 

 

se der sinal, a criança 

selecionada deve ir atrás das 

outras crianças, tentando 

apanha-las e estas devem fugir 

tentando não ser apanhadas. A 

criança, á medida que vai 

apanhando os colegas, vão 

permanecendo de mãos dadas 

tentando apanhar juntos as 

restantes crianças. Assim, vão 

formando uma corrente até 

todas as crianças serem 

apanhadas 

- Área de 

formação pessoal 

e social; 

 

 

 

- Desenvolver a comunicação 

com outras crianças; 

 

- Desenvolver a interação com 

outras crianças; 

 
 
 

Ser capaz de: 

. Comunicar com as 

crianças de Constantim; 

. Interagir com as crianças 

de Constantim; 

 

Projeto da correspondência 

interescolar – as crianças do 

Jardim-de-infância de Constantim, 

com quem temos trocado 

correspondência, voltaram a enviar-

nos uma carta a falar das suas 

atividades no jardim. A carta veio 

Humanos: 

-Educadora; 

- Auxiliar de ação 

educativa; 

- Crianças; 

- Estagiária 
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- Área de 

expressão e 

comunicação 

. Domínio da 

linguagem oral  

 

- Desenvolver a linguagem 

oral; 

 

. Ouvir a carta das crianças 

de Constantim; 

. Dizer o que pensam sobre 

o conteúdo da carta; 

. Dialogar acerca da 

resposta a dar à carta; 

. Responder à carta; 

em power point e como tal irá ser 

projetada na parede. A carta vai ser 

lida em voz alta para as crianças e 

no final as crianças vão comentar a 

carta que nos mandaram. Em 

seguida iremos pensar em conjunto 

na resposta a dar à carta 

Materiais: 

-  Power Point 

- Projetor 

 

- Área do 

conhecimento do 

mundo; 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver o conhecimento 

sobre as baleias; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser capaz de: 

. Identificar o que comem as 

baleias; 

. Associar os alimentos aos 

diferentes tipos de baleias: 

. Reconhecer os diferentes 

tipos de baleias; 

. Identificar as 

características dos diferentes 

Projeto das baleias – na sequência 

do power point sobre as baleias, 

inserido no projeto do grupo, 

entregarei às crianças desenhos de 

baleias que ilustrem os 5 tipos de 

baleias estudadas por nós. Um 

grupo de crianças fica com 

determinado tipo de baleia e vão 

pintá-la segundo as suas 

características. Depois de terem 

pintado o desenho iremos relembrar 

o que elas comem. Irei mostrar às 

Humanos: 

-Educadora; 

- Auxiliar de ação 

educativa; 

- Crianças; 

- Estagiária 

 

Materiais: 

- Desenhos de 

baleias; 

. Imagens dos 
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- Área de 

expressão e 

comunicação 

. Domínio da 

expressão plástica 

 

 

 

- Desenvolver a capacidade de 

pintura; 

 

 

- Desenvolver a capacidade de 

recorte; 

 

- Desenvolver a capacidade de 

colagem; 

 

- Utilizar corretamente os 

materiais 

 

tipos de baleias.  

. Pintar; 

. Pintar segundo contornos; 

. Recortar os alimentos; 

 

. Colar os alimentos junto à 

baleia; 

. Utilizar corretamente os 

lápis de pintar; 

. Utilizar corretamente a 

tesoura; 

. Utilizar corretamente a 

cola; 

crianças imagens com diferentes 

tipos de alimentos e as crianças irão 

recortar o que a baleia que pintaram 

come. Depois irão colar junto da 

baleia os seus alimentos para assim 

consolidarem os seus 

conhecimentos acerca da 

alimentação da baleia 

alimentos das 

baleias; 

. Lápis de pintar; 

. Tesouras; 

. Tubos de cola 
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Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro 

Departamento de Educação e Psicologia 

2º Ciclo em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Estágio I 

Previsão nº 30 

 

Previsão Diária  

 

Das 9.00h às 9.20h: Acolhimento - Rotina de Organização: 

 Marcar presença no mapa das presenças;  

 

Das 9.20 até às 9.40: Reunião: Rotina de organização:  

 Cantar a canção dos bons-dias;  

 Contar as novidades; 

 Planear o dia; 

 Avaliar o Quadro das tarefas; 

 Atribuir as responsabilidades da semana; 

 

Das 9.40 até às 10.30: Aula de movimento: atividade orientada: as crianças 

vão para o ginásio do jardim para terem a aula de movimento com a professora Carla 

 

Das 10.30 até às 11.00: Lanche da manha - Rotina de Manutenção: as 

crianças vão todas para o refeitório para tomar o lanche da manha 

 

Das 11.00 às 12.20: Projeto de grupo: As baleias 

 O que aprendemos (power point sobre as baleias) 

 

Das 12.20 às 14.00: Almoço – Rotina de manutenção: Dirigem-se as crianças 

para o refeitório para o almoço.  

 

Aluna: Carla Sofia Silva Pratas 

Jardim-de-infância Cooperante: Jardim de Infância S. Vicente de Paula (Bairro 1)                                           

Número Mecanográfico: 34708                Data: 20-05-2013 
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Das 14.00 às 14.45: Casinhas: Rotina semanal: as crianças aproveitam o seu 

dia para brincar nas casinhas 

 

Das 14.45 às 15.20: Correspondência interescolar: Atividade orientada:  

 Carta dos meninos de Constantim 

 

 

Cumprida X 

Não cumprida  

Cumprida parcialmente  
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Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro 

Departamento de Educação e Psicologia 

2º Ciclo em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Estágio I  

Previsão nº 31 

 

Previsão Diária  

 

Das 9.00h às 9.20h: Acolhimento - Rotina de Organização: 

 Marcar presença no mapa das presenças;  

 

Das 9.20 até às 9.40: Reunião: Rotina de organização:  

 Cantar a canção dos bons-dias;  

 Contar as novidades; 

 Planear o dia; 

  

Das 9.40 até às 10.30: atividades livres: as crianças vão brincar um pouco para 

os cantinhos 

 

Das 10.30 até às 11.00: Lanche da manha - Rotina de Manutenção: as 

crianças vão todas para o refeitório para tomar o lanche da manha; 

 

Das 11.00 às 12.20: projeto de grupo: atividade orientada 

 Pintar as baleias; 

 O que comem as baleias 

 

Das 12.20 às 14.00: Almoço – Rotina de manutenção: as crianças são 

dirigidas para o refeitório para o almoço.  

 

Das 14.00 às 15.00:Projeto bandinha: atividade orientada:  

 Canção “A bandinha” 

 Instrumentos Musicais 

Aluna: Carla Sofia Silva Pratas 

Jardim-de-infância Cooperante: Jardim de Infância S. Vicente de Paula (Bairro 1)                                           

Número Mecanográfico: 34708                 Data: 21-05-2013 
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Das 15.00 às 15.20: Balanço do dia: Rotina de organização: No final do dia 

faz-se um balanço com as crianças para refletir se o dia foi ou não positivo. Ver a 

opinião das crianças acerca do dia.  

 

Cumprida X 

Não cumprida  

Cumprida parcialmente  
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Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro 

Departamento de Educação e Psicologia 

2º Ciclo em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Estágio I 

Previsão nº 32 

 

Previsão Diária  

 

Das 9.00h às 9.20h: Acolhimento - Rotina de Organização: 

 Marcar presença no mapa das presenças;  

 

Das 9.20 até às 9.40: Reunião: Rotina de organização:  

 Cantar a canção dos bons-dias;  

 Contar as novidades; 

 Planear o dia; 

  

Das 9.40 até às 10.30: Convívio com a comunidade; atividade orientada:  

 Jogos tradicionais no exterior 

 

Das 10.30 até às 11.00: Lanche da manha - Rotina de Manutenção: as 

crianças tomam em conjunto no exterior o lanche da manha; 

 

Das 11.00 às 12.20: Convívio com a comunidade; atividade orientada: 

 Jogos tradicionais (continuação) 

 

Das 12.20 às 14.00: Almoço – Rotina de manutenção: Dirigem-se as crianças 

para o refeitório para o almoço.  

 

Das 14.00 às 15.00: projeto bandinha: atividade orientada:  

 Canção “A bandinha” 

 Instrumentos Musicais 

 

Aluna: Carla Sofia Silva Pratas 

Jardim-de-infância Cooperante: Jardim de Infância S. Vicente de Paula (Bairro 1)                                           

Número Mecanográfico: 34708                          Data: 22-05-2013 
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Das 15.00 às 15.20: Balanço do dia: Rotina de organização: No final do dia 

faz-se um balanço com as crianças para refletir se o dia foi ou não positivo. Ver a 

opinião das crianças acerca do dia.  

 

Cumprida X 

Não cumprida  

Cumprida parcialmente  
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Acolhimento: 

Todos os dias era feito o acolhimento às crianças que iam chegando de manhã. 

Os adultos presentes na sala (Educadora, Auxiliar de Ação Educativa, Estagiária) iam 

recebendo as crianças à medida chegavam, estabelecendo um diálogo com elas e com os 

pais. Posteriormente, as crianças que tivessem trabalhos pendentes iam terminá-los. 

Quem não tivesse trabalhos por acabar, ia brincar para os cantinhos até todos estarem 

presentes na sala. Ainda no acolhimento, as crianças marcavam a sua presença no Mapa 

das Presenças à medida que chegavam. O Acolhimento é uma rotina de Organização do 

grupo de crianças e desenvolve a Área de Formação Pessoal e Social e a Área de 

Expressão e Comunicação.  

 

 

Reunião: 

A reunião de grupo constituía outra rotina de organização do grupo de crianças. 

Neste momento, cantava-se a canção dos bons dias e, nas reuniões de segunda-feira as 

crianças contavam as novidades do fim de semana, avaliava-se o quadro das tarefas 

relativo a sexta-feira e elegiam-se novas crianças para constituírem o quadro das tarefas. 

A atribuição de novas responsabilidades e a avaliação do quadro das tarefas constituíam 

as primeiras atividades orientadas planificadas.  

 

 

Responsabilidades da semana:  

Nesta atividade, era realizado um diálogo com as crianças para, em conjunto, se 

decidir quem iria participar no quadro das tarefas na semana em questão (apesar de os 

alunos já terem esta rotina antes, o quadro das tarefas foi introduzido e elaborado por 

mim no âmbito da Unidade Curricular de Integração das Atividades Educativas na 

Educação de Infância). Todas as crianças participavam no quadro das tarefas. As tarefas 

contempladas no quadro eram: 

Chefe – semanalmente uma criança era nomeada o “chefe” e tinha como função 

ajudar a Educadora/Estagiária a por “ordem” na sala tomando conta do grupo, 

organizando as crianças para a ida para o refeitório. Esta tarefa serve para que nenhuma 

criança se tente assumir como líder, tendo todos a sua vez para “comandar” o grupo;  

Verificador das presenças – também semanalmente era “eleita” uma criança 

para verificar se todas as crianças presentes na sala marcaram a sua presença no dia 
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correspondente. Desta forma, as crianças assumiam a responsabilidade de marcar a sua 

presença;  

Verificador do tempo – havia também uma criança que ficava encarregue de 

verificar as condições atmosféricas e registá-las no quadro do tempo. Esta tarefa servia 

para que as crianças realizassem aprendizagens acerca das condições atmosféricas 

registadas num dado dia para no fim de cada mês se fazer um balanço do estado do 

tempo; 

Arrumador do material – no fim de cada trabalho de aula, em que as crianças 

utilizaram o material, uma criança ficava encarregue de verificar se todo o material 

tinha sido corretamente arrumado e se nada tinha ficado espalhado pela sala. Esta rotina 

servia para que a criança percebesse o sentido e importância de se arrumar no lugar tudo 

o que utilizássemos, aprendendo a ser organizados e arrumados;  

Afiador dos lápis – quando era necessário afiar um lápis, a turma chamava a 

criança responsável por essa tarefa;  

Verificador dos cantinhos – no fim de cada brincadeira, em que as crianças 

utilizam os cantinhos, uma outra criança ficava encarregue de verificar se todos os 

cantinhos estavam arrumados. Esta rotina servia também para que as crianças 

aprendessem a serem arrumadas. O meu papel, numa fase inicial, passava por explicar 

às crianças em que consistia a sua tarefa e ajudá-las no sentido de a cumprir. Numa fase 

final o papel da Estagiária era apenas o de mediadora das reuniões de grupo para 

decisões acerca do quadro das tarefas.  

 

 

Avaliação do quadro das tarefas:  

Na sequência da atividade do quadro das tarefas estava a atividade de avaliação 

do quadro das tarefas. Este quadro foi introduzido mais tarde que o anterior uma vez 

que as crianças necessitavam de se habituar à rotina do quadro das tarefas para depois o 

poder avaliar. Nesse sentido, construí um quadro para avaliar as crianças na execução 

da sua tarefa através da atribuição de bolas verdes, amarelas e vermelhas conforme o 

seu desempenho. A atividade passava por sentar as crianças na mesa e avaliar em 

conjunto o quadro das tarefas para verificar se as crianças nomeados para o quadro das 

tarefas tinham cumprido as suas funções na semana anterior. Se a tarefa fosse cumprida 

a criança tinha uma bola verde, se fosse cumprida parcialmente recebia uma bola 

amarela, mas, se a criança não cumprisse a sua tarefa recebia uma bola vermelha. Era 
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feita uma autoavaliação com as crianças do quadro das tarefas e posteriormente uma 

heteroavaliação. 

O quadro da avaliação do quadro das tarefas foi introduzido em Estágio I 

(responsabilização nº2) e foi igualmente bem aceite por parte das crianças. A avaliação 

era feita diariamente e no fim da semana contabilizavam-se as bolas que cada criança 

teve para fazer um balanço. Notou-se que as crianças ficaram mais responsáveis na 

execução da sua tarefa pois pretendiam acumular mais bolas verdes e não queriam ter 

nenhuma vermelha. Outras, até mostravam aos pais a “coleção” de bolas verdes. Por 

outro lado, esta tarefa desenvolveu a capacidade de reflexão das crianças, que 

reconheciam se a sua tarefa tinha ou não sido cumprida e justificavam a sua resposta. A 

capacidade de auto e heteroavaliação também foi desenvolvida pois as crianças 

reconheciam facilmente a bola que os colegas mereciam justificando a sua opinião.  

Tal como aconteceu na atividade anterior, o meu papel nesta atividade era mais 

ativo na fase inicial, quando as crianças se estavam a adaptar à nova rotina. Mais tarde, 

o meu papel era muito mais o de mediadora, pois as crianças é que tinham a palavra 

principal. Apenas intervinha quando as auto e heteroavaliações não estavam de acordo 

com a realidade.  

 
 

Aula de Movimento:  

A aula de movimento, orientada por uma Educadora de Expressão Motora, era 

uma atividade orientada que se realizava no âmbito do projeto de Expressão Motora.  

 

 

Projeto das baleias: 

 O projeto das baleias surgiu a partir dos interesses das crianças (planificação nº 

11) e foi também comunicado às outras salas. Tudo começou com uma história do PNL 

trabalhada pelas crianças. A história era “O ratinho marinheiro” de Luísa Ducla Soares e 

falava da aventura de um ratinho que encontrou uma baleia. As crianças fizeram uma 

maquete com a educadora cooperante sobre a história e construíram uma baleia que 

permaneceu na sala até ao final do ano letivo. Depois, a abordagem aos animais 

domésticos e selvagens foi também aumentando a curiosidade das crianças acerca dos 

restantes seres vivos. Quando falámos de mamíferos dissemos que a baleia era também 

um mamífero e antes do projeto tinha-se também já feito um trabalho de matemática 

com as baleias. Certo dia, as crianças estavam a conversar acerca da maquete que estava 



88 
 

na sala e dizem que a baleia estava a dormir. Outros não se acreditavam que as baleias 

dormiam. Gerou-se então um “problema” e as crianças vieram, perguntar aos adultos da 

sala. Achou-se oportuno transformar este “problema” num projeto de grupo em que as 

crianças seriam mais autónomas e organizar-se-iam no sentido de encontrar respostas. 

Reuniu-se o grupo e ouviram-se as dúvidas das crianças em relação às baleias. 

Registaram-se as suas questões e apuraram-se os seus conhecimentos prévios (o que as 

crianças pensavam sobre as baleias). Depois, as crianças definiram onde iriam procurar 

a informação e decidiram que iriam perguntar à família, que iriam procurar em livros da 

sala de aula e de casa e iriam pedir aos pais para irem com eles à Internet. Já ao longo 

dessa semana as crianças foram trazendo muitas informações por estarem muito 

entusiasmadas e queriam encontrar respostas rapidamente. Á medida que as crianças 

traziam a informação, lia-se nas reuniões de grupo o estudo recolhido e discutiam-se os 

resultados.  

Quando já estava reunido um número considerável de informação, iniciei a 

construção de um documento PowerPoint com a informação reunida. Depois apresentei 

os resultados às crianças para reforçar os conhecimentos adquiridos e apurados nas 

várias pesquisas que se realizaram. Assim, foi mais fácil para as crianças compreender 

os factos falados de forma simples e organizada. Para além das respostas às questões 

colocadas pelas crianças procurei ainda curiosidades sobre as baleias.  

Pretendia-se apresentar/comunicar o projeto e como tal, falei também com as 

educadoras do jardim para lhes propor para que na semana seguinte fossem à sala 1 ver 

a apresentação do nosso projeto. No dia combinado tivemos então duas turmas a assistir 

à nossa apresentação. As crianças da sala 1 posicionaram-se e com o auxílio do 

documento PowerPoint explicaram aos colegas os processos do projeto bem como os 

seus resultados. As crianças da sala 1 apresentaram o projeto de forma clara e adequada 

para os colegas. Notou-se que as crianças sabiam o que estavam a comunicar. As 

educadoras e as crianças das outras salas gostaram do nosso projeto e felicitaram-nos no 

final. Este projeto surgiu na parte final da Prática de Ensino Supervisionada e teve que 

ser desenvolvido de forma mais rápida que o habitual.  

Nesta semana (20-05-2013 a 22-05-2013), o projeto já estava adiantado as 

atividades neste âmbito dividiram-se em duas: 

 Apresentação da informação trabalhada às crianças num documento power point 

com imagens sobre as baleias de que falámos. Depois as crianças foram 

questionadas sobre as curiosidades tratadas no documento power point. Para 
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reforçar estes conhecimentos levaram-se, nesta semana, para a sala baleias de 

plástico, ilustrativas do tipo de baleias abordadas no documento power point. No 

geral todas as crianças retiveram informação do power point e todas gostaram de 

participar nestas atividades. 

 Realização trabalhos de expressão plástica sobre as baleias e a sua alimentação.  

 

 

Casinhas:  

Esta atividade constituía uma rotina semanal em que as crianças, todas as 

segundas-feiras, iam brincar para o exterior onde havia umas casinhas de madeira para 

poderem brincar ao faz de conta. A utilização das casinhas era feita por dias específicos 

de modo a que todas as salas pudessem usufruir das mesmas.  

 

 

Projeto da correspondência interescolar:  

Em conversa com uma colega Estagiária no Jardim-de-infância de Constantim 

no início do Estágio, decidimos levar a cabo um projeto de correspondência entre os 

nossos jardins para que as crianças de ambos os jardins conhecessem outras realidades e 

ficassem a conhecer as atividades que outras crianças fazem ao longo do período letivo. 

Falámos com as educadoras cooperantes para ver se aprovavam e o projeto foi para a 

frende. O Jardim-de-infância de Constantim foi o primeiro a enviar carta. Enviou uma 

carta escrita juntamente com um trabalho elaborado pelas crianças. O Jardim-de-

infância S. Vicente de Paula nº 1 respondeu também com uma carta escrita e enviou 

trabalhos que as crianças mais velhas fizeram para os meninos de Constantim.  

As crianças de ambos os jardins ficaram impressionadas com o número que 

crianças que compunham os grupos (os meninos de Constantim tinham apenas 11 

crianças mas apenas 6 eram regulares e os meninos do nosso jardim eram 25 e eram 

todos regulares). Então os meninos do meu grupo decidiram que seria boa ideia 

convidar estes coleguinhas para vir ao nosso jardim. Eu e a outra Estagiária 

combinámos o dia da visita e preparámos um conjunto de atividades para realizar com 

as crianças. Organizámos também um lanche para as crianças de ambos os jardins. As 

crianças gostaram muito de se conhecer pessoalmente e estavam alegres e a divertirem-

se imenso.  
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Depois da visita foram trocadas mais cartas por mail e através de um Documento 

PowerPoint onde se falou igualmente dos trabalhos e temáticas abordadas. A atividade 

referida na planificação nº 12 constituiu a última carta trocada entre os Jardins de 

Infância referidos. 

 

 

Projeto da bandinha: 

 Nesta semana (20-05-2013 a 22-05-2013), ainda se trabalhou outro projeto de 

grupo, o projeto da bandinha de música. Este projeto surgiu espontaneamente dentro do 

grupo (responsabilização nº 11) através de um diálogo sobre a música e os instrumentos 

musicais. A conversa surgiu fora das atividades orientadas e detetei que as crianças 

tinham curiosidade por aprender instrumentos musicais. Como tal questionei a 

Educadora Cooperante sobre a existência de instrumentos musicais no jardim. A sala 1 

tinha os seus próprios instrumentos guardados e raramente tinham sido utilizados com 

este grupo de crianças. Relembrando os meus tempos de jardim-de-infância, em que 

formei uma “bandinha” com instrumentos musicais de percussão, decidi também criar 

uma banda com o grupo de crianças com quem trabalhei. Falei-lhes dos vários 

instrumentos musicais que estavam à nossa disposição, expliquei-lhes a que classe 

pertenciam e como se tocavam. Depois ensinei-lhes a canção da bandinha para depois 

lhes ensinar a tocar os instrumentos de acordo com o ritmo da canção.  

 Nesta semana, as atividades relacionadas com a bandinha de música passavam 

por ensaiar a canção e o ritmo da música. As crianças também estavam a aprender a 

manipular os seus instrumentos e então era necessário reforçar essa atividade.  

Notava-se grande entusiasmo por parte das crianças ao tocarem o seu 

instrumento e notava-se também que todas estavam atentas para tocarem o seu 

instrumento na parte certa da canção. Como nunca tinham tocado instrumentos 

musicais, ainda ficavam mais ansiosos e curiosos.  

Quando eu participei na bandinha em pequena, realizei uma apresentação para a 

comunidade educativa e como tal achei também interessante que estas crianças fizessem 

uma apresentação de todo o trabalho. Falei novamente com as educadoras das outras 

salas para ver se era possível apresentar-lhes o nossa banda e elas aceitaram. Marcado o 

dia, a bandinha teve que ensaiar para que saísse tudo bem. Quando chegou o dia da 

apresentação tudo correu bem e as crianças portaram-se lindamente, vestidas a rigor 

para parecer uma verdadeira banda. 
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 Durante todo este projeto tive um papel bastante ativo pois tive que explicar 

algumas coisas sobre os instrumentos em questão e tive que ensaiá-los várias vezes, 

uma vez que era eu a única que sabia a canção e o ritmo dos instrumentos. Penso que foi 

um projeto bastante satisfatório pois agradou às crianças e à comunidade educativa. 

Toda a gente gostou da banda formada e eu fiquei bastante satisfeita com o resultado 

final. 

 

 

Balanço do dia:  

No fim de cada dia, caso fosse possível, era feito um balanço do dia com as 

crianças. Neste momento refletia-se, em grupo, nas atividades realizadas no dia e do 

comportamento que as crianças tiveram ao longo das várias atividades. Por vezes, 

realizavam-se também exercícios de relaxamento para acalmar as crianças que estavam 

mais agitadas.  

 

 

Jogos tradicionais: 

De forma a realizar uma espécie de festa de despedida, eu e as minhas colegas 

de Estágio que estavam nas outras salas, juntámo-nos e organizámos uma serie de jogos 

tradicionais para as crianças do jardim-de-infância se pudessem divertir em conjunto. 

Pretendíamos proporcionar-lhes um dia diferente, em que pudessem sair um pouco do 

ambiente na sala e pudessem brincar ao ar livre, ao mesmo tempo que desenvolviam 

algumas capacidades motoras. Organizámos também um pequeno lanche para convívio 

de crianças, educadoras, estagiárias e auxiliares de ação educativa.  
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2.2. Relato das atividades de Prática de Ensino 

Supervisionada em contexto do 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

A Unidade Curricular de Estágio II (relativo ao 1º ciclo do Ensino Básico) 

envolveu um trabalho de 195 horas totais numa escola do 1º ciclo. O Estágio era 

realizado em grupos de três alunos. O trabalho consistia na realização de duas 

planificações em grupo (uma inicial para experimentação e adaptação à turma e a outra 

mais elaborada para avaliação) e três planificações individuais. Cada elemento do grupo 

deveria organizar e desenvolver com a turma atividades de acordo com os conteúdos 

programáticos propostos pela professora Cooperante.  

A escola e a turma com o qual trabalhamos foi sorteada numa aula de Seminário 

de Estágio e a escola na qual o grupo de Estágio trabalhou foi a Escola Básica nº 2 de 

Vila Real, mais conhecida por Centro Escolar do Bairro S. Vicente de Paula. Tive a 

oportunidade de trabalhar com uma turma do 1º ano de escolaridade (1ºA) e com uma 

Professora Cooperante com muitos anos de experiência neste nível de Ensino. A Prática 

de Ensino Supervisionada II tinha um total de 195 horas estipuladas que foram 

cumpridas mas, para além disso, eu e os restantes membros do meu grupo de Estágio 

disponibilizámo-nos a realizar algumas tarefas extra, tais como a “Festa de Natal” 

(organizada pelo grupo de Estágio) para os pais e Encarregados de Educação e a “Festa 

de Despedida” (também organizada pelo grupo de Estágio). O Estágio teve início no dia 

15 de outubro de 2013 e terminou no dia 5 de fevereiro de 2014.  

Durante as semanas de Estágio fui elaborando as planificações e previsões 

antecipadamente, com base nas necessidades e interesses dos alunos e de acordo com 

conteúdos propostos pela Professora Cooperante. Os Recursos e Atividades eram 

também preparados antecipadamente e eram adequados ao grupo de alunos com os 

quais estava a trabalhar. Ao longo do Estágio na Escola Cooperante organizei as 

planificações, recursos e avaliações elaborados ao longo das responsabilizações. 

Organizei também o Relatório de Caracterização do Meio (juntamente com o grupo de 

Estágio) elaborei o Relatório de Integração das TIC (relatório individual).  
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2.2.1. Descrição e reflexão da planificação nº3 

 

Como referido anteriormente, ao longo do Estágio II foram elaboradas cinco 

planificações semanais, duas em grupo e três individuais. A planificação nº 3 (que diz 

respeito a uma planificação individual) foi a última planificação a ser realizada e 

ocorreu na última semana de Estágio (de 3 a 5 de fevereiro de 2014).  

A referida planificação abordou diversos conteúdos programáticos e apresentava 

diversas atividades, algumas articuladas entre si. Foi também nesta responsabilização 

que se finalizou o projeto sobre o abandono dos animais conduzido pelo grupo de 

Estágio. A professora cooperante definiu os conteúdos programáticos que seriam 

abordados na responsabilização e a partir daí preparou-se a planificação, onde se 

delinearam as metas curriculares, se definiram os objetivos de aprendizagem, se 

planearam as atividades a desenvolver e os recursos a utilizar, estipulando-se a 

avaliação para cada atividade.  

Algumas atividades eram comuns ao grupo de Estágio e eram como atividades 

de rotina, repetindo-se semana após semana como é o caso da Avaliação do Mapa dos 

Comportamentos e a respetiva avaliação mensal do mapa e o Mapa do Tempo e a 

subsequente avaliação mensal, e o Mapa das Tarefas com a respetiva avaliação mensal. 

Outras atividades foram planeadas de forma a dar continuidade ao projeto sobre os 

animais abandonados, iniciado pela colega de Estágio e posteriormente continuado por 

mim e pela outra colega de Estágio (participaram todos os elementos do grupo de 

Estágio). 

Esta semana foi, na minha opinião, a semana com atividades mais interessantes e 

diversificadas e onde se utilizaram diferentes recursos para concretizar os assuntos 

abordados. Foi uma semana de aulas em que os alunos se mostraram muito motivados 

para as tarefas, participando de forma empenhada e ativa. Desde leituras de poemas a 

visitas de Estudo, esta semana proporcionou aos alunos atividades muito diversificadas.
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Áreas  Conteúdos Metas 

Curriculares  

Objetivos Específicos Atividades Recursos Avaliação 

 

 

 

Educação 

para a 

Cidadania 

 Regras de 

convivência social; 

 Responsabilização; 

Cooperação.  

 - Avaliar o Mapa dos 

Comportamentos; 

- Permanecer em silêncio 

enquanto os colegas e 

adultos falam;  

- Aguardar pela sua vez 

de intervir e participar;  

- Partilhar 

autonomamente ideias e 

opiniões fundamentadas;  

- Ajudar os colegas 

sempre que necessário. 

 

Todas as atividades 

a realizar nas áreas 

de Matemática, 

Português e Estudo 

do Meio.  

 

Espaciais:  

 Sala de aula.  

 

Humanos:  

 Professora; 

 Alunos; 

 Estagiárias. 

 

Materiais:  

 Mapa de 

comportamentos. 

• Avaliação 

formativa:  

Do processo:  

- Observação não 

instrumentada 

(diálogo com os 

alunos); 

- Observação 

instrumentada 

(Mapa de 

comportamentos). 

 

 

 

 

 

1. Comunicação 

oral 

1. Comunicação oral 

com progressiva 

autonomia e clareza: 

1.Respeitar regras 

da interação 

discursiva; 

 

3.Produzir um 

- Ouvir o relato dos 

colegas; 

- Respeitar a vez do 

colega comunicar; 

- Esperar pela sua vez de 

1. Relato dos 

acontecimentos 

sucedidos no fim de 

semana; 

 

Espaciais:  

 Sala de aula.  

 

Humanos:  

 Professora; 

- Avaliação 

formativa:  

Do processo:  

- Observação não 

instrumentada: 
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Português 

 Articulação; 

 Acentuação; 

 Entoação; 

 Relato de 

acontecimentos; 

 

2. Desenvolvimento da 

capacidade de retenção 

de informação oral. 

 

discurso oral com 

correção; 

4.Produzir 

discursos com 

diferentes 

finalidades, tendo 

em conta a situação 

e o interlocutor. 

 

falar; 

- Exprimir-se por 

iniciativa própria no 

relato dos 

acontecimentos do fim de 

semana;  

- Relatar acontecimentos 

vivenciados durante o 

fim de semana; 

- Intervir oralmente tendo 

em conta a adequação 

progressiva do diálogo; 

- Falar de forma audível; 

- Usar vocabulário 

adequado ao tema e à 

situação; 

- Participar em grupo no 

relato dos 

acontecimentos do fim de 

semana; 

2. Diálogo sobre os 

acontecimentos do 

fim de semana;  

 

3. Discussão sobre 

as diferentes 

situações 

vivenciadas no fim 

de semana.  

 

 

 Alunos; 

 Estagiárias. 

 

diálogo com os 

alunos; 

 

- Observação 

instrumentada: 

listas de 

verificação da 

oralidade. 
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- Partilhar ideias e 

sentimentos. 

 

 

Introdução às 

Tecnologias de 

Informação e 

Comunicação  

 

- Regras de utilização 

do equipamento 

Informático; 

 

- O computador e a 

Informática; 

 

- O Blogue.  

 - Reconhecer a 

importância das novas 

Tecnologias de 

Informação e 

Comunicação na 

sociedade; 

- Identificar algumas das 

TIC extra equipamento 

informático (ex. 

máquinas fotográficas 

digitais); 

- Adotar uma postura 

crítica relativamente ao 

uso das TIC; 

- Entender a importância 

de uma cidadania 

moderna, para a qual o 

domínio das TIC é um 

4. Diálogo com os 

alunos sobre o 

Blogue da turma; 

5. Visualização em 

conjunto do Blogue 

da turma; 

6. Discussão sobre 

os itens presentes no 

blogue da turma; 

7. Revisões das 

aprendizagens 

realizadas através da 

visualização do 

blogue; 

8. Sugestões de 

possíveis atividades 

a realizar para o 

Blogue. 

Espaciais: 

 Sala de aula. 

Humanos: 

 Professora; 

 Alunos; 

 Estagiárias. 

Materiais: 

 Computador; 

 Quadro 

interativo; 

 Blogue da turma. 

• Avaliação 

formativa: 

Do processo: 

- Observação não 

instrumentada: 

Diálogo com os 

alunos. 
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instrumento normal de 

integração na Sociedade 

do Conhecimento; 

- Usar as Tecnologias da 

Informação e 

Comunicação 

disponíveis, dando 

particular ênfase ao 

Blogue da turma; 

- Reconhecer o Blogue 

da turma como um meio 

de comunicação com a 

família; 

- Rever as aprendizagens 

realizadas através da 

visualização do blogue 

em família: 

- Rever as aprendizagens 

realizadas através da 

visualização do blogue 
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na sala de aula.  

 

 

 

 

Educação 

para a 

cidadania 

 Responsabilização; 

 Cooperação. 

 - Ser responsável na 

realização da sua tarefa; 

- Cooperar com os 

colegas e com a 

professora, contribuindo 

para o bom 

funcionamento das 

atividades; 

- Ser independente na 

realização da sua tarefa. 

9. Avaliação do 

mapa das tarefas; 

10. Distribuição das 

tarefas pelos alunos. 

Espaciais: 

 Sala de aula. 

Humanos: 

 Professora; 

 Alunos; 

 Estagiárias. 

Materiais: 

 Mapa das 

tarefas; 

 Ficha de 

avaliação dos 

alunos que 

desempenharam 

as tarefas.  

• Avaliação 

formativa: 

Do processo: 

- Observação não 

instrumentada: 

Diálogo com os 

alunos; 

- Observação 

instrumentada: 

Mapa das tarefas. 

Dos resultados: 

Ficha de avaliação 

dos alunos que 

desempenharam as 

tarefas  

 

 

Estudo do 

Meio 

3. À descoberta 

do ambiente 

natural 

 

2. Identificar 

elementos básicos 

do Meio Físico 

envolvente (tempo 

- Ser responsável na 

realização da sua tarefa; 

- Ser independente na 

realização da sua tarefa; 

11. Diálogo com os 

alunos sobre as 

condições 

climatéricas; 

Espaciais: 

 Sala de aula. 

Humanos: 

 Professora; 

Avaliação 

formativa: 

Do processo: 

- Observação não 
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2. Os aspetos físicos do 

meio local: 

 

O tempo que faz. 

atmosférico). - Observar o tempo 

presente; 

- Registar de forma 

simbólica as condições 

atmosféricas diárias. 

12. Ilustração do 

tempo atmosférico. 

 Alunos; 

 Estagiárias. 

Materiais: 

 Mapa do Tempo. 

instrumentada: 

Diálogo com os 

alunos; 

- Observação 

instrumentada: 

Mapa do tempo. 

Estudo do 

Meio 

1. À descoberta 

de si mesmo 

 

6. O seu passado 

próximo.  

 

1. Estruturar o 

conhecimento de si 

próprio, 

desenvolvendo 

atitudes de 

autoestima e de 

autoconfiança e 

valorizando a sua 

identidade e raízes: 

5. Desenvolver e 

estruturar noções 

de espaço e de 

tempo.  

- Descrever a sucessão de 

atos praticados no fim de 

semana; 

- Descrever a sucessão de 

atos praticados durante a 

semana; 

- Localizar as suas ações 

no espaço e no tempo; 

- Reconhecer unidades de 

tempo como o dia e a 

semana; 

- Nomear os dias da 

semana. 

13. Diálogo com os 

alunos sobre os atos 

que praticaram no 

fim de semana; 

14. Diálogo com os 

alunos sobre os atos 

que costumam 

praticar ao longo da 

semana; 

15. Realização de 

uma ficha de 

trabalho.  

 

Espaciais: 

 Sala de aula. 

Humanos: 

 Professora; 

 Alunos; 

 Estagiárias. 

Materiais: 

 Ficha de trabalho.  

- Avaliação 

formativa:  

Do processo: 

- Observação não 

instrumentada: 

Diálogo com os 

alunos; 

Dos resultados:  

- Ficha de 

trabalho. 
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Português 

1. Comunicação 

oral 

1. Comunicação oral 

com progressiva 

autonomia e clareza: 

 Articulação de 

palavras; 

 Entoação; 

 Relato de 

acontecimentos;  

 

 

2. Comunicação 

escrita 

 

1. Desenvolvimento do 

gosto pela Escrita e pela 

Leitura; 

 

1.Respeitar regras 

da interação 

discursiva; 

2. Escutar 

discursos breves 

para aprender e 

construir 

conhecimentos; 

3.Produzir um 

discurso oral com 

correção; 

4.Produzir 

discursos com 

diferentes 

finalidades, tendo 

em conta a situação 

e o interlocutor; 

5. Desenvolver a 

consciência 

fonológica e operar 

- Respeitar as regras da 

interação discursiva; 

- Ouvir os discursos que 

se vão realizando 

construindo novos 

conhecimentos; 

- Reconhecer padrões de 

entoação e ritmo; 

- Reproduzir o trava-

línguas; 

- Falar de forma audível; 

- Articular corretamente 

palavras; 

- Usar vocabulário 

adequado ao tema e à 

situação; 

- reproduzir o trava-

línguas utilizando vários 

ritmos e entoações; 

- Produzir o som “f”; 

16. Leitura de uma 

lengalenga para 

introduzir a letra ”f”; 

17. Leitura em grupo 

da lengalenga 

utilizando vários 

tipos de entoação e 

ritmo; 

18. Diálogo sobre a 

letra “f” e sobre 

palavras conhecidas 

com esse som no 

início, no meio e no 

fim das palavras; 

19. Realização de 

exercícios no quando 

interativo através do 

recurso da Escola 

Virtual; 

20. Produção de 

Espaciais:  

 Sala de aula. 

 

Humanos:  

 Professora; 

 Alunos; 

 Estagiárias. 

 

Materiais:  

 Computador; 

 Lengalenga do f;  

 Quadro 

interativo; 

 Quadro branco; 

 Recurso da 

Escola Virtual – 

grafia letra f;; 

 Recurso Escola 

Virtual – 

Exercícios letra f; 

- Avaliação 

formativa:  

Do processo: 

- Observação não 

instrumentada: 

Diálogo com os 

alunos; 

- Observação 

Instrumentada: 

listas de 

verificação da 

escrita;  

Dos resultados:  

- Ficha de trabalho 

do caderno 

caligráfico e 

ortográfico; 

- Ficha de 

trabalho.  
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2. Desenvolvimento das 

competências de Escrita 

e de Leitura: 

 A letra f; 

 Grafia da letra f; 

 Formação de 

sílabas; 

 Leitura 

orientada.  

 

 

com fonemas; 

6. Conhecer o 

alfabeto e os 

grafemas; 

13. Desenvolver o 

conhecimento da 

ortografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Indicar objetos ou 

nomes que contenham o 

mesmo fonema; 

- Construir oralmente 

silabas e palavras com a 

letra “f”; 

- Ouvir palavras com o 

som “f”; 

- Observar a grafia do 

“f”; 

- Relacionar a produção 

oral do som “f” com a 

sua forma escrita; 

- Experimentar a escrita 

do “f”; 

- Escrever silabas com a 

letra “f” (fa, fe, fi, fo e 

fu); 

- Escrever palavras a 

partir de imagens.  

sílabas com o som 

“f”; 

 21. Grafismo da 

letra “f” e das sílabas 

(fa, fe, fi, fo e fu) no 

quadro interativo 

(através de um 

recurso da Escola 

Virtual) e quadro 

branco; 

22. Realização de 

uma ficha de 

trabalho do caderno 

caligráfico e 

ortográfico; 

23. Realização de 

uma ficha de 

trabalho; 

24. Correção da 

ficha de trabalho do 

 Caderno 

caligráfico e 

ortográfico 

(página 20);  

 Ficha de trabalho;  
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quadro branco. 

 

 

 

Educação 

para a 

Cidadania 

 Regras de 

convivência social, 

 

  - Avaliar o 

comportamento mensal 

de cada aluno. 

25. Diálogo com os 

alunos sobre a 

avaliação do 

comportamento; 

26. Avaliação do 

comportamento de 

cada aluno de acordo 

com o mapa de 

comportamentos 

mensal e registo na 

ficha individual. 

Espaciais:  

 Sala de aula.  

 

Humanos:  

 Professora; 

 Alunos; 

 Estagiárias. 

Materiais:  

 Mapa de 

comportamentos; 

 Ficha de 

avaliação de 

comportamento.  

Avaliação 

formativa: 

Do processo: 

- Observação não 

instrumentada: 

diálogo com os 

alunos; 

- Observação 

instrumentada: 

Mapa das tarefas. 

Dos resultados:  

- Ficha de 

avaliação do 

comportamento. 

 

 

 

3. À descoberta 

do ambiente 

natural 

2. Identificar 

elementos básicos 

do meio físico 

- Avaliar o mapa do 

tempo; 

- Recolher dados 

27. Avaliação 

mensal do Mapa do 

Tempo; 

Espaciais:  

 Sala de aula.  

Humanos:  

- Avaliação 

formativa:  

- Observação 
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Estudo do 

Meio 

 

1.  Os aspetos físicos do 

meio local. 

 

 

envolvente (tempo 

atmosférico, etc.). 

utilizando o mapa do 

tempo; 

- Registar os dados 

obtidos durante o mês 

(estado climatérico) num 

gráfico de barras; 

- Ler os dados obtidos no 

gráfico de barras. 

28. Registo dos 

dados obtidos no 

Mapa do Tempo 

num gráfico de 

barras. 

 Professora; 

 Alunos; 

 Estagiárias. 

Materiais:  

 Ficha de 

Avaliação do 

Mapa do Tempo.   

instrumentada: 

ficha de avaliação 

do Mapa do 

Tempo. 

 

 

 

 

 

Matemática 

1. Números e 

operações 

 

1. Números naturais: 

 Adição; 

 Resolução de 

problemas; 

 

3. Organização e  

tratamento de 

dados 

 

1. Representação de 

3. Adicionar 

números naturais; 

4. Resolver 

problemas; 

- Recolher e 

representar 

conjuntos de dados  

 

 

 

- Calcular somas; 

- Utilizar o sinal “+” e 

“=” na representação de 

adições; 

- Verificar que a soma de 

qualquer número com 

zero é igual a esse 

número; 

- Resolver problemas de 

um passo evolvendo 

situações de juntar ou 

acrescentar; 

29. Utilização dos 

dados da avaliação 

do mapa dos 

comportamentos 

para introduzir 

exercícios de adição 

de números naturais; 

30. Realização de 

exercícios no quadro 

branco e no caderno 

diário; 

31. Utilização dos 

Espaciais:  

 Sala de aula. 

Humanos:  

 Professora; 

 Alunos; 

 Estagiárias. 

Materiais:  

 Mapa dos 

comportamentos; 

 Mapa do tempo; 

 Ficha de 

avaliação do 

Avaliação 

formativa:  

Do processo: 

- Observação não 

instrumentada: 

diálogo com os 

alunos; 

- Observação 

Instrumentada: 

tabela em cartolina  

Dos resultados:  

- Ficha de 
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dados 

 Tabela 

 Gráfico.  

 

- Ler pictogramas em que 

cada círculo representa 

uma unidade; 

- Interpretar dados 

presentes numa tabela; 

- Interpretar dados 

presentes num 

pictograma; 

- Analisar informação 

presente em tabelas e 

pictogramas; 

- Representar dados em 

tabelas; 

- Representar dados 

através de pequenos 

pictogramas.  

 

dados da avaliação 

do mapa do tempo 

para tratar dados 

sobre forma de 

tabela e gráfico; 

32. Completamento 

de uma tabela 

relativa ao mapa do 

tampo em cartolina; 

33. Apresentação de 

um PowerPoint com 

gráfico relativo ao 

mapa do tempo; 

34. Realização de 

exercícios no quadro 

interativo através da 

utilização de um 

recurso da Escola 

Virtual sobre 

organização e 

mapa dos 

comportamentos; 

 Ficha de 

avaliação mapa 

do tempo; 

 Quadro branco; 

 Caderno diário; 

 Tabela em 

cartolina (Anexo 

11); 

 Números com 

velcro (Anexo 

11); 

 Patafix; 

 PowerPoint com 

gráfico (Anexo ; 

 Recurso Escola 

virtual – Tabelas 

e gráficos  

 Ficha de trabalho  

trabalho. 
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tratamento de dados; 

35. Organização dos 

dados em tabelas de 

frequências 

absolutas e 

representá-los 

através de 

pictogramas.  

36. Realização de 

uma ficha de 

trabalho.  

 

Educação 

para a 

Cidadania/ 

Estudo do 

Meio 

 Responsabilização; 

 Respeito; 

 Valorização; 

 Compreensão. 

 

3. À descoberta 

do ambiente 

natural  

 

- Compreender a 

responsabilidade de 

cuidar de um 

animal;   

- Compreender o 

respeito pelos 

animais;  

- Valorizar a vida 

dos animais;   

- Ser responsável pelo 

seu animal de estimação; 

- Perceber que existem 

espaços/locais adequados 

para deixar os animais 

quando os donos não 

estão presentes; 

- Perceber que alguns 

animais necessitam de 

37. Divisão da turma 

em grupos para 

elaboração de 

cartazes de 

sensibilização para o 

não abandono dos 

animais; 

38. Apresentação e 

análise do material 

Espaciais:  

 Sala de aula. 

 

Humanos:  

 Professora; 

 Alunos; 

 Estagiárias. 

 

Materiais:  

- Avaliação 

formativa: 

Do processo:  

- Observação não 

instrumentada: 

diálogo com os 

alunos; 

De resultados:  

- Cartazes 
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1. Os seres vivos do seu 

ambiente. 

 

- Compreender 

situações/motivos 

que podem levar ao 

abandono dos 

animais;  

- Identificar 

problemas 

concretos relativos 

ao abandono dos 

animais.     

espaços próprios para 

viver; 

- Perceber que os animais 

têm direito ao respeito 

pelos seus sentimentos e 

pelo seu bem-estar; 

- Reconhecer alguns 

cuidados a ter com os 

animais. 

recolhido pelos 

alunos; 

39. Recorte e 

colagem de imagens 

e notícias relativas 

ao abandono dos 

animais.  

 

 Notícias e 

imagens sobre o 

abandono dos 

animais; 

 Cartolinas; 

 Tesouras; 

 Colas. 

 

 

 

 

Português 

1. Comunicação 

oral 

1. Comunicação oral  

com progressiva 

autonomia e clareza: 

 Articulação de 

palavras; 

 Entoação; 

 Relato de 

1.Respeitar regras 

da interação 

discursiva; 

2. Escutar 

discursos breves 

para aprender e 

construir 

conhecimentos; 

3.Produzir um 

discurso oral com 

- Respeitar as regras da 

interação discursiva; 

- Ouvir os discursos que 

se vão realizando 

construindo novos 

conhecimentos; 

- Ouvir a história; 

- Reconhecer padrões de 

entoação e ritmo; 

- Referir a mensagem 

40. Leitura da 

história “Tenho em 

casa um cãozinho” 

de José Jorge Letria 

para motivação dos 

alunos para a 

construção de listas 

de palavras; 

41. Diálogo com os 

alunos sobre a 

Espaciais:  

 Sala de aula. 

 

Humanos:  

 Professora; 

 Alunos; 

 Estagiárias. 

 

Materiais:  

 História “Tenho 

- Avaliação 

formativa:  

Do processo:  

- Observação não 

instrumentada: 

Diálogo com os 

alunos. 

- Observação 

instrumentada: 

Cartolinas com 
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acontecimentos; 

 

 

 

2. Comunicação 

escrita 

 

1. Desenvolvimento do 

gosto pela Escrita e pela 

Leitura; 

 

2. Desenvolvimento das 

competências de Escrita 

e de Leitura: 

 A letra f; 

 Grafia da letra f; 

 Formação de 

sílabas; 

 Lista de 

palavras; 

correção; 

4.Produzir 

discursos com 

diferentes 

finalidades, tendo 

em conta a situação 

e o interlocutor; 

5. Desenvolver a 

consciência 

fonológica e operar 

com fonemas; 

6. Conhecer o 

alfabeto e os 

grafemas; 

8. Ler textos 

diversos; 

11. Relacionar o 

texto com 

conhecimentos 

anteriores; 

essencial da história 

ouvida; 

- Falar de forma audível; 

- Articular corretamente 

palavras; 

- Usar vocabulário 

adequado ao tema e à 

situação; 

- Produzir vários tipos de 

discursos; 

- Identificar palavras que 

traduzem sentimentos 

bons; 

- Identificar palavras que 

traduzem sentimentos 

maus; 

- Distinguir as palavras 

que traduzem 

sentimentos bons das que 

traduzem sentimentos 

história; 

42. Levantamento de 

palavras presentes na 

história que 

traduzam 

sentimentos bons e 

palavras que 

traduzam 

sentimentos maus;  

43. Colocação das 

palavras que 

traduzem 

sentimentos bons no 

sítio correspondente; 

44. Colocação das 

palavras que 

traduzem 

sentimentos maus no 

sítio correspondente; 

45. Cópia das 

em casa um 

cãozinho”; 

 2 Cartolinas 

grandes; 

 Palavras em 

cartolina: 

  Velcro: 

 Fichas de registo 

das palavras 

individuais; 

 Ficha de trabalho 

(Anexo 18).  

palavras; 

- Listas de 

verificação da 

leitura e escrita. 

 

Dos resultados: 

- Fichas de registo 

das palavras 

individuais; 

- Ficha de 

trabalho.    

 



108 
 

 Escrita de 

palavras; 

 Leitura 

orientada. 

 

 

13. Desenvolver o 

conhecimento da 

ortografia; 

15. Transcrever e 

escrever textos. 

maus; 

- Elaborar listas de 

palavras; 

- Colocar palavras numa 

cartolina de forma a 

formar listas de palavras; 

- Colocar as palavras que 

traduzem sentimentos 

bons no sítio 

correspondente; 

- Colocar as palavras que 

traduzem sentimentos 

maus no sítio 

correspondente; 

- Ler a maior parte das 

palavras das listas de 

palavras; 

- Escrever corretamente 

palavras das listas de 

palavras; 

palavras assinaladas 

para uma ficha 

individual fazendo 

distinção entra as 

palavras assinaladas; 

46. Leitura em grupo 

das palavras da lista 

de palavras; 

47. Jogos de leitura 

das palavras; 

48. Realização de 

uma ficha de 

trabalho; 

49. Escolha três 

palavras para 

formação de frases; 

50. Leitura das 

frases criadas; 
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- Repetir palavras das 

listas de palavras; 

- Copiar palavras das 

listas de palavras; 

- Formar frases com 

palavras das listas de 

palavras; 

- Ilustrar as frases 

construídas.   

 

Matemática 

1. Números e 

operações 

  

Números naturais;  

 Contagens; 

 Sequências e 

regularidades; 

 

Operações com 

números naturais; 

 Adição; 

 

3. Adicionar 

números naturais; 

- Elaborar 

sequências de 

números segundo 

uma dada lei de 

formação e 

investigar 

regularidades em 

sequências e em 

tabelas de números. 

- Calcular somas; 

- Utilizar o sinal “+” e 

“=” na representação de 

adições; 

- Verificar que a soma de 

qualquer número com 

zero é igual a esse 

número; 

- Efetuar contagens de 2 

em 2, 3 em 3, 4 em 4 e 5 

em 5; 

51. Apresentação de 

uma pequena 

história em 

PowerPoint para 

introduzir as 

contagens e 

regularidades; 

52. Diálogo com os 

alunos sobre as 

sequências e 

regularidades da 

Espaciais:  

 Sala de aula. 

Humanos:  

 Professora; 

 Alunos; 

 Estagiárias. 

Materiais:  

 História “Os 

saltos dos 

animais; 

  PowerPoint; 

- Avaliação 

formativa:  

Do processo:  

- Observação não 

instrumentada: 

Diálogo com os 

alunos.  

- Observação 

instrumentada: 

Recurso Escola 

Virtual  
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 - Descobrir sequências e 

regularidades; 

- Completar sequências e 

regularidades;  

- Explorar sequências e 

regularidades;  

história; 

53.Realização de 

exercícios no quadro 

interativo através de 

um recurso da 

Escola Virtual; 

54. Realização de 

uma ficha de 

trabalho; 

55. Correção da 

ficha de trabalho no 

quadro interativo.  

 Quadro branco; 

 Quadro 

interativo; 

 Recurso Escola 

Virtual;  

 Ficha de trabalho;  

 

Dos resultados: 

- Ficha de 

trabalho;  

 

 

 

 

 

Estudo do 

Meio 

1. À descoberta 

de si mesmo 

 

7. As suas perspetivas 

para o futuro próximo. 

1. Estruturar o 

conhecimento de si 

próprio, 

desenvolvendo 

atitudes de 

autoestima e de 

autoconfiança e 

valorizando a sua 

- Referir o que irá fazer 

nos próximos dias, no 

fim de semana e nas 

próximas férias; 

- Exprimir aspirações; 

- Enunciar projetos.  

56. Diálogo com os 

alunos sobre o que 

irão fazer nos 

próximos dias, no 

fim de semana e nas 

próximas férias; 

57. Diálogo com os 

alunos sobre as suas 

Espaciais:  

 Sala de aula. 

Humanos:  

 Professora; 

 Alunos; 

 Estagiárias. 

Materiais:  

 Quadro 

Avaliação 

formativa:  

Do processo:  

- Observação não 

instrumentada: 

Diálogo com os 

alunos; 

Dos resultados: 
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identidade e raízes: 

5. Desenvolver e 

estruturar noções 

de espaço e de 

tempo. 

aspirações futuras; 

58. Realização de 

exercícios no quadro 

interativo através da 

utilização de um 

recurso da Escola 

Virtual;  

59. Realização de 

uma ficha de 

trabalho do manual 

de Estudo do Meio.  

interativo; 

 Recurso da 

Escola Virtual; 

 Computador; 

 Ficha de trabalho 

do manual 

(página 58 e 59). 

- Ficha de trabalho 

(página 58 e 59). 

 

 

 

 

 

Educação 

para a 

Cidadania/ 

Estudo do 

 Responsabilização; 

 Respeito; 

 Valorização; 

 Compreensão. 

 

3. À descoberta 

do ambiente 

natural  

 

1. Os seres vivos do seu 

- Compreender a 

responsabilidade de 

cuidar de um 

animal;   

- Compreender o 

respeito pelos 

animais;  

- Valorizar a vida 

dos animais;   

- Ser responsável pelo 

seu animal de estimação; 

- Perceber que existem 

espaços/locais adequados 

para deixar os animais 

quando os donos não 

estão presentes; 

- Perceber que alguns 

animais necessitam de 

60. Divisão da turma 

em grupos para 

continuação 

elaboração de 

cartazes de 

sensibilização para o 

não abandono dos 

animais; 

61. Recorte e 

Espaciais:  

 Sala de aula. 

Humanos:  

 Professora; 

 Alunos; 

 Estagiárias. 

Materiais:  

 Notícias e 

imagens sobre o 

- Avaliação 

formativa: 

Do processo:  

- Observação não 

instrumentada: 

Diálogo com os 

alunos; 

De resultados:  

- Cartazes 
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Meio ambiente. 

 

- Compreender 

situações/motivos 

que podem levar ao 

abandono dos 

animais;  

- Identificar 

problemas 

concretos relativos 

ao abandono dos 

animais. 

espaços próprios para 

viver; 

- Perceber que os animais 

têm direito ao respeito 

pelos seus sentimentos e 

pelo seu bem-estar; 

- Reconhecer alguns 

cuidados a ter com os 

animais. 

colagem de imagens 

e notícias relativas 

ao abandono dos 

animais.  

abandono dos 

animais; 

 Cartolinas; 

 Tesouras; 

 Colas 

 

Educação 

para a 

Cidadania/ 

Estudo do 

Meio 

 Responsabilização; 

 Respeito; 

 Valorização; 

 Compreensão. 

 

3. À descoberta 

do ambiente 

natural  

 

1. Os seres vivos do seu 

- Compreender a 

responsabilidade de 

cuidar de um 

animal;   

- Compreender o 

respeito pelos 

animais;  

- Valorizar a vida 

dos animais;   

- Compreender 

- Ser responsável pelo 

seu animal de estimação; 

- Perceber que existem 

espaços/locais adequados 

para deixar os animais 

quando os donos não 

estão presentes; 

- Perceber que alguns 

animais necessitam de 

espaços próprios para 

62. Diálogo com os 

alunos sobre a visita 

de estudo ao 

Hospital Veterinário 

de Trás-os-Montes e 

Alto Douro; 

63. Diálogo com os 

alunos sobre as 

perguntas que 

tencionam fazer 

Espaciais:  

 Sala de aula; 

 Hospital 

Veterinário de 

Trás-os-Montes; 

Humanos:  

 Professora; 

 Alunos; 

 Estagiárias; 

 Médicos 

- Avaliação 

formativa: 

Do processo:  

- Observação não 

instrumentada: 

Diálogo com os 

alunos e visita de 

estudo; 

De resultados:  

- Ficha de registo.  
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ambiente. 

 

situações/motivos 

que podem levar ao 

abandono dos 

animais;  

- Identificar 

problemas 

concretos relativos 

ao abandono dos 

animais 

viver; 

- Perceber que os animais 

têm direito ao respeito 

pelos seus sentimentos e 

pelo seu bem-estar; 

- Reconhecer alguns 

cuidados a ter com os 

animais. 

 

durante a visita; 

64. Diálogo com os 

alunos sobre as 

regras de 

comportamento a 

manter durante a 

visita; 

65. Organização da 

turma em fila 

indiana para 

realização da visita 

de estudo; 

66. Visita de estudo 

ao Hospital 

Veterinário de Trás-

os-Montes e Alto 

Douro; 

67. Regresso à 

escola; 

68. Discussão em 

Veterinários.  

Materiais:  

 Computador; 

 Tabela de registo; 

 Ficha de registo.  
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grupo dos temas 

abordados durante a 

visita de estudo; 

69. Registo da visita 

numa ficha de 

registo; 

70. Preenchimento 

da tabela de registo 

no computador sobre 

o as aprendizagens 

que os alunos  

fizeram ao longo do 

desenvolvimento do 

projeto; 

71. Conclusão dos 

cartazes; 

72. Conclusão do 

projeto.  

 

 

1. Comunicação 

oral 

1.Respeitar regras 

da interação 

- Respeitar as regras da 

interação discursiva; 

73. Leitura do 

poema “O verão da 

Espaciais:  

 Sala de aula. 

- Avaliação 

formativa:  
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Português 
1. Comunicação oral 

com progressiva 

autonomia e clareza: 

 Articulação de 

palavras; 

 Entoação; 

 Relato de 

acontecimentos; 

 

 

 

2. Comunicação 

escrita 

 

1. Desenvolvimento do 

gosto pela Escrita e pela 

Leitura; 

 

2. Desenvolvimento das 

discursiva; 

2. Escutar 

discursos breves 

para aprender e 

construir 

conhecimentos; 

3.Produzir um 

discurso oral com 

correção; 

4.Produzir 

discursos com 

diferentes 

finalidades, tendo 

em conta a situação 

e o interlocutor; 

5. Desenvolver a 

consciência 

fonológica e operar 

com fonemas; 

6. Conhecer o 

- Ouvir os discursos que 

se vão realizando 

construindo novos 

conhecimentos; 

- Ouvir a história; 

- Reconhecer padrões de 

entoação e ritmo; 

- Referir a mensagem 

essencial da história 

ouvida; 

- Falar de forma audível; 

- Articular corretamente 

palavras; 

- Usar vocabulário 

adequado ao tema e à 

situação; 

- Produzir vários tipos de 

discursos; 

- Copiar textos; 

- Ilustrar textos; 

família da Filipa”; 

74. Apresentação de 

um PowerPoint com 

imagens relativas ao 

poema; 

75. Exploração do 

poema através de 

vários ritmos e 

entoações; 

76. Reprodução em 

grupo da melodia da 

canção “as 

pombinhas da 

Catrina” para 

reprodução do 

poema; 

77. Leitura de frases 

ordenadas e 

desordenadas 

presentes no 

Humanos:  

 Professora; 

 Alunos; 

 Estagiárias. 

Materiais:  

 Poema “ O verão 

da família da 

Filipa; 

 PowerPoint com 

imagens e com 

frases ordenadas 

e desordenadas;  

 Caderno diário; 

 Ficha de trabalho.  

Do processo:  

- Observação não 

instrumentada: 

diálogo com os 

alunos; 

Dos resultados: 

- Ficha de 

trabalho.  
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competências de Escrita 

e de Leitura: 

 A letra f; 

 Grafia da letra f; 

 Formação de 

sílabas; 

 Formação de 

frases; 

 Ditado de 

imagens; 

 Leitura 

orientada. 

alfabeto e os 

grafemas; 

7. Ler palavras em 

voz alta;  

11. Relacionar o 

texto com 

conhecimentos 

anteriores; 

13. Desenvolver o 

conhecimento da 

ortografia. 

15. Transcrever e 

escrever textos. 

- Ordenar frases 

desordenadas; 

- Completar crucigramas;  

Produzir o som “f”; 

- Indicar objetos ou 

nomes que contenham o 

mesmo fonema; 

- Construir oralmente 

palavras e frases com a 

letra “f”; 

- Relacionar a produção 

oral do som “f” com a 

sua forma escrita; 

- Escrever palavras a 

partir de imagens. 

PowerPoint; 

78. Realização de 

exercícios de 

ordenação de frases 

no caderno diário 

que estão 

desordenadas no 

PowerPoint; 

79. Realização de 

uma ficha de 

trabalho.  

Matemática  1. Números e 

operações; 

 

 Números 

naturais;  

- Elaborar 

sequências de 

números segundo 

uma dada lei de 

formação e 

- Identificar 

regularidades; 

- Contar as quadrículas 

do papel quadriculado de 

2 em 2, 3 em 3 e 4 em 4; 

80. Revisões com os 

alunos de 

regularidades e 

sequências; 

81. Realização de 

Espaciais:  

 Sala de aula. 

Humanos:  

 Professora; 

 Alunos; 

- Avaliação 

formativa:  

Do processo:  

- Observação não 

instrumentada: 



117 
 

 Contagens; 

 Sequências e 

regularidades; 

 

2. Geometria e 

Medida 

 

 Orientação espacial 

 Posição e 

localização; 

 Pontos de 

referência e 

itinerários; 

 Figuras 

geométricas 

 

 

investigar 

regularidades em 

sequências e em 

tabelas de números. 

 

1. Situar-se e situar 

objetos no espaço  

 

2. Reconhecer e 

representar formas 

geométricas  

 

 
- Completar sequências 

envolvendo a 

determinação de termos 

de uma sequência, dada a 

lei de formação; 

 
- Completar sequências 

envolvendo a 

determinação de uma lei 

de formação compatível 

com uma sequência 

parcialmente conhecida.  

- Completar sequências 

com segmentos de reta e 

figuras geométricas no 

papel ponteado; 

- Seguir as indicações 

dadas de um ponto para 

outro. 

sequências no papel 

ponteado segundo 

indicações dadas; 

82. Realização das 

sequências no 

quadro interativo; 

83. Descoberta e 

continuação de 

sequências de 

figuras geométricas 

no papel ponteado; 

84. Realização das 

sequências no 

quadro interativo. 

 Estagiárias. 

Materiais:  

 Quadro 

interativo; 

 Papel ponteado; 

 Papel 

quadriculado; 

 Régua. 

 

Revisões com os 

alunos 

Dos resultados: 

- Registo realizado 

no papel ponteado 

e no papel 

quadriculado. 
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Previsão nº 3 

03, 04 e 05 de fevereiro de 2014 
                                                                                                          

Segunda-feira, 03 de fevereiro 

 

 Registo do tempo no mapa do tempo; 

 Diálogo com os alunos sobre o que foi realizado na semana anterior através da 

visualização do blogue; 

 Avaliação do mapa das tarefas com toda a turma e redistribuição das mesmas; 

 Relato e diálogo dos acontecimentos do fim de semana. 

 

 Estudo do meio 

 O passado próximo: 

 Diálogo com os alunos sobre os acontecimentos do fim de semana; 

 Diálogo com os alunos sobre as suas rotinas semanais; 

 Realização de uma ficha de trabalho pelos alunos relativa ao passado próximo.  

 

 Português 

 Exploração da letra “f” 

 Leitura de uma lengalenga feita pela estagiária para introduzir a letra “f”; 

 Leitura em grupo da lengalenga utilizando vários tipos de entoação e ritmos 

(mais depressa, mais devagar, etc.); 

 Diálogo com os alunos sobre a letra “f” e sobre palavras conhecidas com esse 

som no início, no meio e no fim das palavras; 

 Realização de exercícios da Escola virtual relativos a palavras e silabas com a 

letra “f”; 

 Produção em grupo e individualmente de sílabas com o som “f”; 

 Grafismo da letra “f” e das sílabas (fa, fe, fi, fo e fu) no quadro interativo 

através de um recurso da Escola Virtual e quadro branco primeiramente pela 

Unidade Curricular: Estágio II 

Instituição: Centro Escolar do Bairro de 

São Vicente de Paula 

 

 

Estagiária: Carla Sofia Silva Pratas 

              

Ano de escolaridade: 1º ano 

Ano letivo: 2013/2014 
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estagiária e depois pelos alunos; 

 Realização de exercícios no quando interativo através da utilização e 

exploração do recurso da Escola Virtual sobre a grafia da letra “f”; 

 Realização de uma ficha de trabalho individual do caderno caligráfico e 

ortográfico (página 20); 

 Realização de uma ficha de trabalho individual sobre palavras e sílabas com a 

letra “f”; 

 Correção da ficha de trabalho no quadro branco. 

 

 Educação para a Cidadania 

 Avaliação mensal do Mapa dos Comportamentos: 

 Diálogo com os alunos sobre a avaliação mensal do Mapa dos 

Comportamentos; 

 Avaliação do comportamento de cada aluno de acordo com o Mapa de 

Comportamentos mensal e registo na ficha individual por cada aluno. 

 

 Estudo do Meio 

 Avaliação mensal do Mapa do Tempo: 

 Avaliação mensal do Mapa do Tempo feita pela estagiária; 

 Registo dos dados obtidos no Mapa do Tempo pelos alunos num gráfico de 

barras numa ficha de registo. 

 

 Matemática 

 Adição de números naturais e Organização e Tratamento de Dados: 

 Utilização em grupo dos dados da avaliação do Mapa dos Comportamentos 

para introduzir exercícios de adição de números naturais; 

 Realização de exercícios no quadro branco e no caderno diário pelos alunos; 

 Utilização em grupo dos dados da avaliação do Mapa do Tempo para tratar 

dados sobre forma de tabela e gráfico; 

 Completamento em grupo de uma tabela relativa ao mapa do tampo em 

cartolina: 

 Apresentação de um PowerPoint realizada pela estagiária com gráfico relativo 

ao mapa do tempo; 

 Realização de exercícios em grupo no quadro interativo através da utilização de 



120 
 

um recurso da Escola Virtual sobre organização e tratamento de dados; 

 Organização em grupo dos dados em tabelas de frequências absolutas e 

representá-los através de pictogramas. 

 Realização de uma ficha individual de trabalho. 

 

 Educação para a Cidadania/Estudo do Meio 

 Projeto “O abandono dos animais”: 

 Divisão da turma em grupos para elaboração de cartazes de sensibilização para 

o não abandono dos animais; 

 Apresentação e análise em grupo do material recolhido pelos alunos; 

 Recorte e colagem em grupo de imagens e notícias relativas ao abandono dos 

animais. 

 

 Educação para a Cidadania 

 Respeito pelas regras da sala de aula: 

 Auto e heteroavaliação do comportamento dos alunos para posterior registo no 

mapa de comportamentos. 

 

Terça-feira, 04 fevereiro 

 

 Português 

 Elaboração de listas de palavras: 

 Leitura da história “Tenho em casa um cãozinho” de José Jorge Letria pela 

estagiária para motivação dos alunos para a construção de listas de palavras; 

 Diálogo com os alunos sobre a história; 

 Levantamento em grupo de palavras presentes na história que traduzam 

sentimentos bons e palavras que traduzam sentimentos maus; 

 Colocação em grupo das palavras que traduzem sentimentos bons no sítio 

correspondente; 

 Colocação em grupo das palavras que traduzem sentimentos maus no sítio 

correspondente; 

 Cópia das palavras assinaladas para uma ficha individual fazendo distinção 

entra as palavras assinaladas; 

 Leitura em grupo das palavras da lista de palavras; 
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 Realização em grupo de jogos de leitura das palavras; 

 Realização de uma ficha individual de trabalho; 

 Escolha individual de três palavras para formação de frases; 

 Leitura individual das frases criadas; 

 

 Matemática 

 Contagens/Regularidades e sequências: 

 Apresentação realizada pela estagiária de uma pequena história em PowerPoint 

para introduzir as contagens e regularidades; 

 Diálogo com os alunos sobre as sequências e regularidades da história; 

 Realização em grupo de exercícios no quadro interativo através de um recurso 

da Escola Virtual; 

 Realização de uma ficha individual de trabalho; 

 Correção em grupo da ficha de trabalho no quadro interativo. 

 

 Estudo do meio 

 Expetativas em relação ao futuro próximo: 

 Diálogo com os alunos sobre o que irão fazer nos próximos dias, no fim de 

semana e nas próximas férias; 

 Diálogo com os alunos sobre as suas aspirações futuras; 

 Realização em grupo de exercícios no quadro interativo através da utilização de 

um recurso da Escola Virtual; 

 Realização de uma ficha de trabalho do manual de Estudo do Meio (p. 58 e 59). 

 Educação para a Cidadania/Estudo do Meio 

 Projeto “O abandono dos animais”: 

 Divisão da turma em grupos para continuação elaboração de cartazes de 

sensibilização para o não abandono dos animais; 

 Recorte e colagem de imagens e notícias relativas ao abandono dos animais. 

  

 Educação para a Cidadania 

 Respeito pelas regras da sala de aula: 

 Auto e heteroavaliação do comportamento dos alunos para posterior registo no 

mapa de comportamentos. 

Quarta-feira, 05 fevereiro 
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 Educação para a Cidadania/Estudo do Meio 

 Projeto “O abandono dos animais”: 

 Diálogo com os alunos sobre a visita de estudo ao Hospital Veterinário de Trás-

os-Montes e Alto Douro; 

 Diálogo com os alunos sobre as perguntas que tencionam fazer durante a visita; 

 Diálogo com os alunos sobre as regras de comportamento a manter durante a 

visita; 

 Organização da turma em fila indiana para realização da visita de estudo; 

 Visita de estudo ao Hospital Veterinário de Trás-os-Montes e Alto Douro; 

 Regresso à escola; 

 Discussão em grupo dos temas abordados durante a visita de estudo; 

 Registo da visita numa ficha individual de registo; 

 Preenchimento da tabela de registo no computador sobre o as aprendizagens 

que os alunos fizeram ao longo do desenvolvimento do projeto; 

 Conclusão dos cartazes; 

 Conclusão do projeto. 

 

 Português 

 Exploração da letra “f”: 

 Leitura do poema “O verão da família da Filipa” realizada pela estagiária; 

 Apresentação realizada pela estagiária de um PowerPoint com imagens 

relativas ao poema; 

 Exploração em grupo do poema através de vários ritmos e entoações; 

 Reprodução em da melodia da canção “as pombinhas da Catrina” para 

reprodução do poema; 

 Leitura em grupo de frases ordenadas e desordenadas presentes no PowerPoint; 

 Realização de exercícios de ordenação de frases no caderno diário que estão 

desordenadas no PowerPoint; 

 Realização de uma ficha individual de trabalho. 

 

 Matemática 

 Exploração de sequências através do papel ponteado e do papel quadriculado: 
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 Revisões com os alunos de regularidades e sequências; 

 Realização de sequências no papel ponteado segundo indicações dadas pela 

estagiária; 

 Realização em grupo das sequências no quadro interativo; 

 Descoberta e continuação de sequências de figuras geométricas no papel 

ponteado (realizadas individualmente); 

 Realização em grupo das sequências no quadro interativo. 

 

 Educação para a Cidadania 

 Respeito pelas regras da sala de aula: 

 Auto e heteroavaliação do comportamento dos alunos para posterior registo no 

mapa de comportamentos. 
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Segunda-feira 

Mapa do tempo:  

A primeira atividade da semana foi o registo do tempo no Mapa do Tempo. Esta 

atividade era realizada todos os dias ao início da manhã. O aluno encarregue de marcar 

o tempo nessa semana deveria observar as condições atmosféricas que se faziam sentir 

no dia em que se encontrava e deveria fazer o registo, através de desenho, no Mapa do 

Tempo.  

O Mapa do Tempo foi introduzido por outro elemento do grupo de Estágio e foi 

utilizado diariamente pelas Estagiárias, ao longo das suas semanas de responsabilização.  

Na aula nº 3 realizou-se, mais uma vez, o registo do tempo no referido mapa. 

Procedeu-se a um diálogo com os alunos para reflexão das condições climatéricas dos 

dias em que nos encontrámos e quando se chegasse a um consenso o aluno registava o 

tempo.  

Esta atividade engloba a Área Curricular de Estudo do Meio, mais 

concretamente o bloco “À Descoberta do Ambiente Físico Natural”. A avaliação 

definida para esta atividade foi uma avaliação formativa do processo não instrumentada, 

através do diálogo com os alunos, e de resultados através do registo no Mapa do Tempo.  

 

 

Visualização do blogue de turma: 

Esta atividade tinha uma periodicidade semanal, sendo realizada por todos os 

elementos do grupo de Estágio nas suas responsabilizações. Mostravam-se imagens do 

que tinha sido realizado na semana anterior através do blogue da turma e assim faziam-

se revisões em conjunto. Era, por esse motivo, uma atividade realizada às segundas-

feiras de manhã antes de serem introduzidos novos conteúdos. Desta forma, integravam-

se e aliavam-se as Tecnologias de Informação e Comunicação às aprendizagens dos 

alunos.   

Na semana de 3 a 5 de fevereiro de 2014 esta atividade foi igualmente realizada 

na segunda-feira de manhã e realizaram-se revisões do que tinha sido lecionado pela 

colega Estagiária.  

Era uma atividade que suscitava muito interesse nos alunos pois eles gostavam 

de ver os seus trabalhos e as suas atividades expostas online, assim como gostavam de 

rever conteúdos através da visualização dessas imagens.  



125 
 

Com esta atividade realizava-se uma integração das Tecnologias de Informação 

e Comunicação, mais concretamente abordando as regras de utilização do equipamento 

Informático; o computador, a Informática e em especial, o Blogue. 

A avaliação planificada e depois realizada no âmbito desta atividade foi uma 

avaliação formativa do processo, mais concretamente uma avaliação não instrumentada 

através do diálogo com os alunos.  

 

 

Mapa das Tarefas: 

Ainda durante a manhã de segunda-feira era feita uma avaliação do Mapa das 

Tarefas. O Mapa das Tarefas foi introduzido por mim na minha primeira 

responsabilização individual e foi utilizado por todos os elementos do grupo de Estágio 

ao longo das suas semanas de Responsabilização. O Mapa apresentava um conjunto de 

tarefas de sala de aula para os alunos cumprirem de forma a torná-los mais responsáveis 

e a tornar a sala mais organizada. As tarefas que faziam parte do Mapa das Tarefas 

eram: Marcar o Tempo; Recolher Fichas; Distribuir fichas; Distribuir material; Recolher 

material; Responsável da limpeza e Vigilante do recreio. Por cada tarefa eram “eleitos” 

dois alunos que assumiam essa responsabilidade durante uma semana. No início da 

semana seguinte era avaliado o desempenho de cada aluno atribuindo uma bola verde 

em caso de cumprimento, uma bola amarela se a tarefa fosse cumprida parcialmente e 

uma bola vermelha caso as crianças não tivessem cumprido as suas tarefas. 

Na aula nº 3 foi feita uma avaliação dos alunos que tinham integrado o Mapa das 

Tarefas na semana anterior e elegeram-se novos alunos para realizarem as tarefas na 

semana em questão. Esta atividade está inserida no âmbito da Educação para a 

Cidadania, incidindo especialmente na Responsabilização e na Cooperação.  

No âmbito desta atividade era realizada uma avaliação formativa do processo 

através do diálogo com os alunos (observação não instrumentada) e do Mapa das 

Tarefas (avaliação de resultados). Para além disso, era também realizada uma avaliação 

dos resultados através do preenchimento da ficha de avaliação dos alunos que 

desempenharam as tarefas. A atribuição das tarefas era uma atividade de que os alunos 

gostavam e participavam ativamente. Todos gostavam de integrar o mapa e todos 

tentavam cumprir a sua tarefa. Os restantes alunos estavam atentos aos colegas e 

avisavam-nos caso se esquecessem de cumprir a tarefa. Penso que esta atividade ajudou 

bastante no desenvolvimento do sentido de responsabilidade em cada aluno pois notou-
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se um progresso de semana para semana. Na minha perspetiva é essencial que se 

comece a incutir nos alunos desde cedo a responsabilidade e a ideia de que toda a gente 

deve ter um papel ativo dentro da sala de aula. Desta forma, evitamos que certos alunos 

fiquem marginalizados dando a todos igual oportunidade de participação.  

 

 

Novidades do fim de semana: 

Outra atividade de “rotina” das segundas-feiras era o relato das “novidades” do 

fim de semana. Antes de começarmos a trabalhar os conteúdos programáticos definidos 

para o dia letivo era realizado um diálogo com os alunos onde eles relatavam à turma 

momentos do fim de semana que consideravam marcantes. Desta forma, os alunos 

interagiam com a turma, com a Professora e com as Estagiárias. À medida que os alunos 

iam contando as suas peripécias, questionava-os ajudando-os a desenvolver o seu 

discurso oral.  

Todos os alunos contavam as suas “novidades” pois a meu ver todos deveriam 

ter oportunidade para falar pois caso fosse uma atividade voluntária, os alunos mais 

tímidos nunca teriam a iniciativa de falar. Também a Professora Cooperante e as 

Estagiárias (incluindo eu) relatavam o seu fim de semana aos alunos. Assim, criava-se 

uma aproximação com os alunos pois sentiam que nós também partilhávamos vivências 

com eles.  

Esta atividade contribui essencialmente para abordar conteúdos ao nível do 

Português, desenvolvendo a comunicação oral, mais especificamente a Oralidade com 

progressiva autonomia e clareza (Articulação; Acentuação; Entoação; Relato de 

acontecimentos) e a Capacidade de retenção de informação oral.  

A avaliação realizada era uma avaliação formativa do processo através do 

diálogo com os alunos (observação não instrumentada) e através do preenchimento de 

listas de verificação da oralidade dirigidas a alguns alunos previamente selecionados 

(observação instrumentada).  

A atividade referida era uma das atividades mais apreciadas pelos alunos pois 

todos ficavam entusiasmados na hora de contar as suas novidades. Notou-se um claro 

desenvolvimento da linguagem oral dos alunos ao longo das semanas de 

responsabilização, o que demonstra a importância estes diálogos em grande grupo.  
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Estudo do Meio – O passado próximo: 

Nas responsabilizações de 3 a 5 de fevereiro abordou-se o passado próximo. 

Como tal, aproveitei a atividade dos relatos das novidades do fim de semana para a 

articular com este conteúdo programático. Na minha perspetiva, esta atividade tornou-se 

mais fácil e apelativa para os alunos pois continha exemplos do seu dia a dia, vivências 

reais dos alunos. Depois, os alunos referiram as suas rotinas semanais. Ao longo do 

diálogo, os alunos iam referindo algumas expressões temporais de acordo com o 

momento das vivências (passado próximo). Após terminar o diálogo, os alunos 

realizaram uma pequena ficha de trabalho onde teriam de ilustrar cada dia da semana de 

acordo com as suas rotinas.  

A atividade, como fiz referência anteriormente, insere-se no âmbito do Estudo 

do Meio, mais especificamente no Conteúdo programático “ À Descoberta de si Mesmo 

– O Passado Próximo”.  

A avaliação definida para esta atividade foi uma avaliação formativa do 

processo, através do diálogo com os alunos (observação não instrumentada) e uma 

avaliação formativa dos resultados, através da realização da ficha de trabalho.  

A maioria dos alunos conseguiu facilmente identificar as suas rotinas e ilustrá-

las na sua ficha pois a atividade era simples e os alunos já tinham a noção das suas 

rotinas e vivências. O facto de termos dialogado sobre as vivências e sobre as novidades 

do fim de semana ajudou os alunos à compreensão da noção de Passado Próximo.  

 

 

Português – a letra f: 

O dia continuou com a abordagem de conteúdos de Português. Todas as semanas 

os alunos aprendiam uma nova letra e nesta semana aprenderam a letra “f”. Para 

introduzir esta letra, levei uma lengalenga para ler aos alunos para aprenderem o som da 

letra, o fonema, de modo a introduzir a letra que iríamos trabalhar mais especificamente 

durante a semana. Depois de ler para os alunos, a lengalenga foi reproduzida em grande 

grupo, utilizando para isso vários tipos de entoação e ritmo. Seguidamente, houve um 

diálogo com a turma onde se enunciaram palavras com a letra em estudo. Cada aluno 

dizia uma ou mais palavras que conheciam com o fonema “f”. 

Outra atividade realizada para trabalhar a letra “f” foi a realização de exercícios 

da Escola Virtual (plataforma online da Porto Editora com exercícios didáticos de 
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acordo com os vários conteúdos programáticos) em que os alunos teriam de identificar 

palavras e sílabas com a letra em questão.  

Era também importante que os alunos aprendessem a grafia da letra ”f”, o 

grafema, e aprendessem a desenhá-la corretamente. Como tal, realizaram-se exercícios 

da Escola Virtual sobre a grafia da letra e cada aluno veio ao quadro contornar a letra. 

Posteriormente, desenhei a letra no quadro branco (na sua forma maiúscula e 

minúscula) e em seguida os alunos foram ao quadro para desenharem também a letra. 

Insistindo ainda na grafia da letra “f”, os alunos realizaram uma ficha de trabalho do 

Caderno Caligráfico e Ortográfico do Alfa. Para terminar a exploração da letra “f” 

elaborei uma ficha de trabalho sobre a grafia da letra e sobre palavras e sílabas com a 

referida letra. A correção da ficha foi feita em grupo no quadro interativo e no quadro 

branco.  

As atividades para exploração da letra “f” inserem-se no âmbito de Português, 

mais concretamente na Comunicação Oral, onde se desenvolve a Oralidade com 

progressiva autonomia e clareza (Articulação de palavras; Entoação; Relato de 

acontecimentos) e Comunicação escrita, desenvolvendo o Gosto pela Escrita e pela 

Leitura e as Competências de Escrita e de Leitura (A letra f; Grafia da letra f; Formação 

de sílabas e Leitura orientada).  

Para as atividades planificadas, realizou-se uma avaliação formativa do 

processo, através do diálogo com os alunos (observação não instrumentada) e através do 

preenchimento de listas de verificação da escrita (observação instrumentada). Para além 

disso, foi também realizada uma avaliação formativa dos resultados através da 

realização da ficha de trabalho do Caderno Caligráfico e Ortográfico do Alfa e da ficha 

de trabalho sobre a letra abordada.  

No geral, todos os alunos apresentaram dificuldades no desenho do “f” 

minúsculo e como tal foi necessário insistir muito na grafia da letra. As atividades 

propostas agradaram aos alunos e a maioria participou ativamente em todas as 

atividades.  

 

 

Educação para a Cidadania – Avaliação Mensal do Mapa dos Comportamentos: 

O Mapa dos Comportamentos foi introduzido por uma colega Estagiária na sua 

primeira semana de responsabilização e desde então foi utilizado por todos os elementos 

do grupo de estágio. O Mapa continha uma tabela com o nome de cada aluno e cada dia 
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do mês. No final de cada dia, preenchia-se o espaço correspondente a cada aluno com 

uma bola consoante o comportamento demonstrado ao longo do dia. Caso o aluno se 

tivesse portado bem, atribuía-se uma bola verde. Se o comportamento do aluno foi 

razoável, atribuía-se uma bola amarela. Se o aluno manifestasse atitudes de mau 

comportamento recebia uma bola vermelha.  

Para além desta rotina diária, no final de cada mês (ou no início do mês 

seguinte) era feita uma avaliação mensal do Mapa dos Comportamentos, onde eram 

contabilizadas todas as bolas de cada cor que os alunos receberam ao longo do mês. 

Posteriormente, os alunos registavam as bolas atribuídas numa ficha de preenchimento 

individual. Com a referida ficha, pretendíamos registar o comportamento dos alunos ao 

longo do ano para verificar se houve evolução em termos de comportamento na sala de 

aula.  

Na aula nº 3 realizou-se essa avaliação mensal do mapa onde foram 

contabilizadas as bolas respetivas de cada aluno e onde cada aluno preencheu em 

conformidade a sua ficha individual. Seguidamente foi realizada uma pequena reflexão 

sobre os resultados obtidos.  

Esta avaliação permitia nos estar mais atentas aos alunos com um 

comportamento menos adequado, procurando estratégias para os ajudar a melhorar o 

seu comportamento. Esta atividade insere-se no âmbito da Educação para a Cidadania, 

mais especificamente no desenvolvimento das regras de convivência social.  

Para esta atividade procedeu-se a uma avaliação formativa do processo através 

do diálogo com os alunos (observação não instrumentada) e através da leitura do Mapa 

dos Comportamentos (observação instrumentada). Ainda se realizou uma avaliação 

formativa dos resultados através do preenchimento das fichas individuais relativas ao 

comportamento de cada aluno.   

 

 

Estudo do Meio – avaliação mensal do mapa do tempo: 

Como referido anteriormente, o Mapa do Tempo foi introduzido por uma colega 

Estagiária e foi posteriormente utilizado por todos os elementos do grupo de Estágio. 

Tal como acontecia com o Mapa dos Comportamentos, o Mapa do Tempo teve também 

uma avaliação mensal, onde se fazia um balanço do tempo ao longo do mês anterior. 

Desta forma, no início do mês seguinte eram contados os dias de sol, os dias encobertos, 

os dias de chuva, os dias de neve e os alunos registavam essa contagem através do 
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preenchimento de uma ficha de trabalho individual. Essa ficha continha uma espécie de 

gráfico com o desenho das condições atmosféricas e com os números correspondentes a 

cada dia do mês, permitindo-nos trabalhar a matemática de forma interdisciplinar. Os 

alunos teriam de pintar espaços de acordo com as instruções dadas pelas estagiárias.  

Na semana de 3 a 5 de fevereiro de 2014 realizou-se, mais uma vez, a avaliação 

mensal do Mapa do Tempo. Foi feita uma contagem dos dias em que se observou cada 

condição atmosférica à medida que os alunos iam registando na sua ficha individual. 

Esta atividade inseria-se no âmbito de Estudo do Meio (À descoberta do ambiente 

natural - Os aspetos físicos do meio local), e no âmbito da Matemática (Organização e 

tratamento de dados – Representação de dados: Tabela e Gráfico). A avaliação realizada 

para esta atividade foi uma avaliação formativa do processo, através da ficha de 

avaliação do Mapa do Tempo (observação instrumentada).  

 

 

Matemática - Adição de números naturais e Organização e Tratamento de Dados: 

De forma a trabalhar a Matemática de uma forma mais prática, utilizei os dados 

obtidos nas avaliações mensais dos Mapas anteriores e trabalhei esses dados para 

organizar uma ficha de trabalho.  

Utilizei os dados do Mapa dos Comportamentos para introduzir exercícios de 

Números Naturais realizando exercícios no quadro branco e nos cadernos diários dos 

alunos.  

Seguidamente, utilizaram-se os dados relativos ao Mapa do Tempo para tratar a 

Organização e Tratamento de Dados, mais concretamente o tratamento da informação 

sob forma de tabela e gráfico. Desta forma, apresentei uma tabela em cartolina 

(construída por mim) à turma relativa ao Mapa do Tempo. Os alunos iam ao quadro 

colar o número de dias na condição atmosférica correspondente. Posteriormente, 

apresentei-lhes ainda um documento em PowerPoint onde transformava a informação 

contida na tabela num gráfico de pontos.  

Ainda para trabalhar estes conteúdos, realizaram-se exercícios no quadro 

interativo da Escola Virtual sobre os temas tratados. Assim, tornou-se a aprendizagem 

mais diversificada, os alunos usaram as TIC e criaram-se condições para que todos os 

alunos pudessem ir ao quadro realizar exercícios.  
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Para finalizar esta temática, os alunos elaboraram uma ficha de trabalho 

organizada por mim que sistematizava os conteúdos matemáticos abordados. A ficha 

continha igualmente os dados concretos dos Mapas trabalhados.  

Estas atividades, como referido anteriormente, inserem-se no âmbito da 

Matemática, mais concretamente nos conteúdos: Números e Operações (Números 

Naturais: Adição de Números Naturais e Resolução de Problemas) e Organização e 

Tratamento de Dados (Representação de Dados: Tabela e Gráfico).  

A avaliação realizada no decorrer destas atividades foi uma avaliação formativa 

do processo, através do diálogo com os alunos (observação não instrumentada) e através 

do preenchimento da tabela em cartolina (observação instrumentada). Ainda se realizou 

uma avaliação formativa dos resultados através da realização da ficha de trabalho sobre 

as temáticas abordadas.  

Penso que as atividades elaboradas foram bem organizadas e aproveitadas de 

forma a relacionar conteúdos e atividades entre si. O facto de realizar exercícios tendo 

em conta dados concretos do dia a dia torna os conteúdos mais significativos para os 

alunos, ajudando-os a realizar aprendizagens mais efetivas.  

 

 

Educação para a Cidadania - Respeito pelas regras da sala de aula: 

 O dia terminou com a avaliação do Mapa dos Comportamentos. Todos os dias, 

no final do dia, era feita uma avaliação do Mapa dos Comportamentos, procedendo-se a 

uma auto e heteroavaliação do comportamento que cada aluno teve durante o dia. 

Seguidamente era atribuída uma bola verde, amarela e vermelha caso o seu 

comportamento fosse bom, razoável ou mau respetivamente. O principal objetivo desta 

atividade era mudar e melhorar o comportamento dos alunos, demonstrando-lhes que as 

suas ações estão a ser observadas e que os seus comportamentos são avaliados. Esta 

atividade desenvolvia também a capacidade de reflexão crítica de cada aluno.  

 A atividade insere-se no âmbito da Educação para a Cidadania e desenvolve 

mais especificamente as Regras de Convivência Social, a Responsabilização e a 

Cooperação. Mais uma vez procedeu-se a uma avaliação formativa do processo através 

do diálogo com os alunos (observação não instrumentada) e através do preenchimento 

do mapa dos comportamentos (observação instrumentada). A atividade referida foi 

realizada no final de cada dia das responsabilizações, incluindo os três dias de aulas em 

análise (de acordo com a planificação nº 3). 
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Terça-feira 

 Neste dia, a ordem das atividades foi trocada e portanto não foram realizadas 

conforme a previsão. Para além disso estava planificada uma outra atividade de Estudo 

do Meio que não foi realizada em virtude das outras atividades se terem prolongado.  

 

Matemática - Contagens/regularidades e sequencias: 

 Como o dia anterior tinha sido finalizado com Matemática, decidi que neste dia 

ia fazer algumas revisões do que tinha sido abordado através da realização de exercícios 

da Escola Virtual.  

 Seguidamente continuei com a Matemática. Os conteúdos trabalhados foram 

Números e Operações, mais concretamente os Números Naturais (Contagens, 

sequências e regularidades) e Operações com Números Naturais (a adição).  

 Para introduzir estas temáticas, apresentei uma pequena história da minha 

autoria à turma. A história intitula-se “Os saltos dos animais” e fala sobre três animais 

amigos que combinaram uma corrida. Os saltos que os animais dão vão de 2 em 2, 3 em 

3 e 4 em 4. Para acompanhar a leitura da história (texto em verso) elaborei um 

documento multimédia em PowerPoint com imagens ilustrativas das principais cenas da 

história. Assim, os alunos compreendiam melhor o sentido e a mensagem da história. 

Seguidamente foi feito um diálogo com a turma de forma a interpretar a história. 

  Para que os alunos pudessem aprender melhor os conteúdos abordados, foram 

realizados exercícios da Escola Virtual no quadro interativo. Por fim, os alunos 

realizaram uma ficha de trabalho que organizei de forma a que pudessem aplicar os 

conhecimentos adquiridos. A ficha de trabalho foi posteriormente corrigida em grupo 

no quadro branco e no quadro interativo.  

 Para avaliar os alunos em relação a esta atividade, realizou-se uma avaliação 

formativa do processo, através do diálogo com os alunos (observação instrumentada) e 

através da realização de exercícios da Escola Virtual. Realizou-se também uma 

avaliação formativa dos resultados através da realização da ficha de trabalho sobre o 

tema.  

 Ao apresentar a história à turma, encontrei uma forma de apresentar um 

conteúdo matemático diferente. Assim, não só relacionei o Português (através da leitura 

e interpretação da história) com a Matemática mas também associei estas duas áreas ao 

projeto de grupo sobre os animais abandonados. 
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Português – Elaboração de listas de palavras: 

 Na área do Português trabalharam-se listas de palavras que traduzissem 

sentimentos bons e palavras que traduzissem sentimentos maus. Pensando mais uma vez 

em relacionar conteúdos e atividades, aproveitei a história que uma das colegas 

Estagiárias contou sobre o abandono dos animais (“Tenho em casa um cãozinho” de 

José Jorge Letria) para retirar de lá sentimentos bons e sentimentos maus. Foram 

retiradas todas as palavras que os alunos fossem capazes de escrever (incluindo palavras 

com a letra aprendida no dia anterior) e acrescentadas outras palavras pertinentes.  

 A história foi explorada em grupo e fizemos um levantamento das palavras 

“boas e más” da história. Em seguida, apresentei à turma duas cartolinas grandes em 

forma de boneco que afixei no quadro branco. As cartolinas tinham um espaço que 

servia para colocar palavras que os alunos já conseguiam ler e escrever. Uma das 

cartolinas tinha uma cara alegre (à qual dei o nome de Felisberta) onde iam ser 

colocadas as palavras “boas” e a outra tinha uma cara triste (que tinha o nome Tristão) 

onde iam ser colocadas as palavras “más”. Realizei desta forma um jogo de palavras 

com os alunos. Cada aluno vinha à frente e retirava uma palavra à sorte, lia essa palavra 

à turma e colocava-a no sítio correto. Construímos assim duas listas de palavras em 

cartolina. 

 Ao mesmo tempo que as palavras iam saindo e iam sendo colocadas nas 

cartolinas, os alunos iam registando essas palavras numa ficha que preparei para que 

eles também tivessem com eles uma lista de palavras. Depois de exploradas todas as 

palavras da lista, os alunos realizaram uma ficha de trabalho que preparei sobre algumas 

das palavras trabalhadas.  

 Embora esta atividade se relacione com outros conteúdos, enquadra-se no 

âmbito do Português, mais concretamente a Comunicação oral (Articulação de palavras; 

entoação e relato de acontecimentos), a Comunicação escrita (A letra f; grafia da letra f; 

formação de sílabas; lista de palavras; escrita de palavras e leitura orientada).  

 A avaliação realizada ao desempenho dos alunos nesta atividade foi uma 

avaliação formativa do processo através do diálogo com os alunos (observação 

instrumentada), através do preenchimento das cartolinas com as palavras e através do 

preenchimento de listas de verificação da escrita (observação instrumentada). Ainda se 

realizou uma avaliação formativa dos resultados através da ficha de registo das palavras 

das listas e da ficha de trabalho para elaboração de frases com “palavras boas/más”.  
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 Desta forma, ao mesmo tempo que se trabalhou o Português, trabalharam-se os 

sentimentos e ainda se trabalhou no projeto do abandono dos animais. A exploração dos 

sentimentos da história ajudou os alunos a refletirem mais aprofundadamente sobre o 

facto de o abandono dos animais ser uma ação errada.  

 

 

Educação para a Cidadania/Estudo do Meio  - Projeto “O abandono dos animais”: 

Neste dia (dia 3 de fevereiro de 2014), ainda houve tempo para trabalhar um 

projeto levado a cabo pelo grupo de estágio sobre o abandono dos animais. Este projeto 

teve início com uma das colegas do grupo de Estágio. A Estagiária estava a contar uma 

história com palavras de continham a letra “b” baseando-se no Manual de Português. A 

história abordava a amizade entre um cão e o seu dono. Os alunos começaram a falar 

com grande interesse e entusiasmo nos seus animais de estimação e de como gostavam 

deles. Desta forma, estabeleceu-se um diálogo entre a turma e a colega questionou os 

alunos sobre os cuidados que devemos ter com os animais. Alguns alunos referiram que 

nem toda a gente trata bem os animais e assim chegaram ao tema do “abandono dos 

animais”. Pediu-se aos alunos para pesquisarem informação sobre os animais 

abandonados mas como as questões surgiram no final da sua semana de 

responsabilização, não tinha condições de desenvolver o projeto. Como tal, decidimos 

que seriam as Estagiárias responsáveis pelas aulas seguintes a desenvolver o projeto.  

Na semana da outra colega Estagiária, definiu-se o projeto através do 

preenchimento de um quadro que definia o que os alunos sabiam em relação ao tema, o 

que queriam saber e como iam obter essa informação. Para ajudar os alunos nas suas 

“questões” a colega levou um livro de José Jorge Letria que tratava sobre o abandono 

dos animais (o título era “Tenho em casa um cãozinho”). O livro abordava a história de 

uma pessoa que adotou um cão abandonado. Foi feita uma leitura e interpretação do 

livro e a partir daí estabeleceu-se um diálogo com a turma sobre casos conhecidos de 

animais abandonados.  

Na minha semana de responsabilização, aula nº 3, dei continuidade ao projeto 

iniciado pelas minhas colegas. Os alunos apresentaram à turma as pesquisas que 

realizaram, explicando o que continha cada pesquisa e as suas ideias sobre o assunto. 

Posteriormente dividiu-se a turma em grupos para elaborarem cartazes de sensibilização 

para o não abandono dos animais utilizando as informações resultantes das pesquisas 

realizadas.  
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 Este projeto enquadra-se no âmbito da Educação para a Cidadania e pretende 

sensibilizar os mais novos para os deveres que temos enquanto cidadãos responsáveis, 

não abandonando os animais. Neste sentido, trabalha-se a responsabilização, o respeito, 

a valorização e a compreensão pela vida dos outros seres vivos. Ainda se trabalha no 

âmbito do estudo do Meio, o módulo “À Descoberta do ambiente natural”. Nesta 

atividade foi realizada uma avaliação formativa do processo, através do diálogo com os 

alunos (observação instrumentada).  

 

 

Quarta-feira 

Educação para a Cidadania/Estudo do Meio: projeto sobre o abandono dos animais:

 No âmbito do projeto sobre o abandono dos animais, realizou-se uma visita de 

Estudo ao Hospital Veterinário de Trás-os-Montes. Os pais de um aluno da turma onde 

estagiávamos eram proprietários do Hospital Veterinário e eram também Médicos 

Veterinários da mesma instituição.  

 Para que a visita fosse possível, dirigimo-nos ao Hospital Veterinário para 

apurar se era possível realizar uma visita de Estudo com os alunos àquelas instalações 

no âmbito do projeto de turma. Foi-nos concedida autorização por parte do Hospital. 

Seguidamente fomos falar com a Coordenadora da Escola para que nos fosse concedida 

autorização para a visita. Tivemos igualmente uma resposta positiva por parte da 

Coordenadora. Posteriormente foram enviadas autorizações para os pais/encarregados 

de educação pois só com o seu consentimento era possível a deslocação dos 

filhos/educandos ao Hospital Veterinário de Trás-os-Montes. 

 No dia da visita (dia 5 de fevereiro), comecei por estabelecer um diálogo com os 

alunos sobre a visita de Estudo que se iria realizar. Depois, os alunos referiram quais as 

questões que pretendiam colocar aos médicos veterinários durante a visita. Antes de 

sair, foram definidas as regras de comportamento que os alunos deveriam adotar durante 

a visita. Organizou-se a turma numa fila e partimos todos juntos para o Hospital.  

 Quando chegámos ao Hospital, os Médicos Veterinários receberem-nos com 

toda a simpatia, mostraram-nos os seus consultórios, apresentando aos alunos dois cães 

que lá estavam a receberem cuidados médicos. Depois, foram-nos mostradas as 

restantes instalações, com uma explicação sucinta da função que cada compartimento 

tinha. Os alunos conheceram mais animais e ficaram bastante entusiasmados com a 

visita.  
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 Regressando à Escola, foi feito um pequeno diálogo sobre a visita de Estudo. 

Depois, os alunos fizeram o registo da visita de Estudo através de ilustrações numa 

ficha de trabalho que organizei para o efeito.  

 Ainda preenchemos o quadro iniciado pela colega Estagiária relativo ao projeto. 

Como já estavam reunidas as condições de completar o quadro, preenchemos a parte 

relativa ao “o que aprendemos”.  

 Apesar de estar planificada para este tempo a conclusão dos cartazes, tal não foi 

possível em virtude da visita de estudo ter demorado mais tempo do que o previsto.
8
  

 Esta atividade insere-se no âmbito de Educação para a Cidadania 

(Responsabilização; respeito; valorização; compreensão) e no âmbito de Estudo do 

Meio (os seres vivos do seu ambiente).  

 No decorrer desta atividade foi realizada uma avaliação formativa do processo, 

através do diálogo com os alunos (observação não instrumentada) e uma avaliação 

formativa dos resultados, através do preenchimento da ficha de registo relativa à visita 

de Estudo.  

 

 

Português – Exploração da letra “f”: 

 Outra atividade realizada neste dia foi a continuação da exploração da letra “f”, 

iniciada no dia 3 de fevereiro de 2014. Para este dia, construí um poema composto por 

palavras que os alunos já conseguem escrever (com as letras aprendidas até ao 

momento), principalmente palavras com a letra “f”. O poema intitula-se “O verão da 

família da Filipa”. Para acompanhar a leitura do poema, construí um documento em 

PowerPoint com imagens que construí para tornar a leitura da história mais interessante 

para os alunos. 

  Esta história, para além de conter muitas palavras com o som “f”, falava de 

animais (está deste modo relacionada com o projeto sobre o abandono dos animais) e 

falava também do passado próximo e das expetativas para o futuro próximo (assim 

liguei os conteúdos de Português aos conteúdos de Estudo do Meio). Para além das 

imagens alusivas à história, a apresentação do documento em PowerPoint tinha também 

alguns exercícios de ordenação de frases que os alunos realizaram no caderno diário. Os 

                                                           
8
 A conclusão dos cartazes e do projeto foi realizada na semana seguinte. O grupo de Estágio deslocou-se 

à escola para concluir as atividades que ficaram pendentes. Concluímos os cartazes com os alunos e 

posteriormente afixámo-los em grupo no salão polivalente da escola para que pudesse ser visto por toda a 

comunidade educativa e desta forma sensibilizá-los para o não abandono dos animais.  
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alunos ainda leram em grupo e individualmente as frases que estavam presentes nesse 

documento. Posteriormente, os alunos realizaram uma ficha de trabalho que elaborei 

sobre a letra “f” e a história trabalhada. 

 A área de conteúdo onde esta atividade se insere é no Português, mais 

concretamente a Comunicação oral (Oralidade com progressiva autonomia e clareza: 

articulação de palavras; entoação; relato de acontecimentos) e Comunicação escrita 

(gosto pela Escrita e pela Leitura; competências de Escrita e de Leitura; a letra f; grafia 

da letra f; formação de sílabas; formação de frases; ditado de imagens; leitura 

orientada).  

 Para esta atividade foi realizada uma avaliação formativa do processo, através do 

diálogo com os alunos (observação não instrumentada) e uma avaliação formativa dos 

resultados, através da realização da ficha de trabalho sobre a letra aprendida.  

 

 

Matemática - Exploração de sequências através do papel ponteado e do papel 

quadriculado: 

Para este dia estava ainda planificada para Matemática a exploração de 

Regularidades/Sequências através de papel ponteado e papel quadriculado. Os alunos 

teriam que seguir as minhas indicações (tracejar quadrículas de 2 em 2, 3 em 3 e 4 em 4) 

para formar regularidades e tinham que completar sequências de figuras geométricas no 

papel ponteado. Esta atividade não foi realizada pois não houve tempo em virtude da 

visita de estudo ter demorado mais tempo que o previsto.  
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3. A utilização do Blogue em contexto de Estágio 
 

3.1. O blogue na Educação Pré-escolar 
 

Na realização da Unidade Curricular de Estágio I foi utilizado um blogue de 

turma que funcionava como um diário online, relatando as atividades que realizava com 

as crianças.  

A ideia de construção de um blogue de turma surgiu durante a Unidade 

Curricular de Integração das Atividades Educativas na Educação de Infância e decidi 

concretizar essa ideia no contexto de Estágio I.  

A turma nunca tinha tido um blogue e como era pouco usual essa prática em 

contexto de Jardim de Infância decidi então dinamizar essa ideia. Transmiti a minha 

intenção à Educadora Cooperante, que desde logo me apoiou e ajudou a tornar a ideia 

numa possibilidade. Numa reunião referente à avaliação de Natal que a Educadora 

Cooperante marcou com os pais, fui convidada a participar. A Educadora Cooperante 

falou aos pais no meu trabalho e do tempo que iria passar com os seus educandos 

durante o Estágio. Seguidamente tomei a palavra e falei aos pais na minha pretensão de 

construir um blogue de turma, pedindo autorização para que algumas fotos dos seus 

educandos realizando atividades pudessem ser publicadas no blogue. Os 

pais/encarregados de educação apreciaram a ideia e mostraram-se entusiasmados. 

Contudo, houve também alguns pais que se mostraram um pouco apreensivos. A 

Educadora Cooperante passou um documento onde os pais que autorizavam o pedido 

assinaram.  

A construção do blogue não foi difícil, embora estivesse um pouco receosa em 

virtude de ser a minha primeira experiência com esta ferramenta da Web. No início do 

Estágio I estava então criado o blogue de turma.  

No blogue, publicava as atividades orientadas realizadas ao longo da semana, 

sob a minha responsabilidade e inclusive as atividades realizadas às quintas e sextas-

feiras pela Educadora Cooperante.  

Como as crianças ainda não sabiam utilizar o blogue, era eu que “postava” tudo 

relativo ao blogue e utilizava uma linguagem simples e clara, falando na “voz” das 

crianças do grupo e dirigindo-me aos pais/encarregados de educação. Era minha 

pretensão que os pais/encarregados de educação conhecessem o trabalho que 
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desenvolvia com os seus educandos não só para os tranquilizar como também para que 

percebessem o tipo de atividades que se realizam no Jardim de Infância.  

O endereço eletrónico do blogue (http://pequenos-curiosos.webnode.pt) apenas 

foi entregue à Educadora Cooperante, à Auxiliar de Ação Educativa e aos 

pais/encarregados de educação das crianças e não foi divulgado por outro meio. 

Pretendia manter o blogue o mais restrito possível de forma a proteger as crianças e a 

tranquilizar os pais. No entanto, alguns pais não permitiram que publicasse fotografias 

dos seus educandos em atividades pois temiam que o blogue fosse invadido por outras 

pessoas que usassem as fotografias de forma inapropriada.  

O blogue era apenas dinamizado por mim e os textos e fotografias relativos aos 

meus dias de responsabilização eram realizados e selecionados por mim. A Educadora 

Cooperante sugeriu que publicasse toda a semana das crianças, mesmo nos dias em que 

eu não estava. Para isso, a Educadora Cooperante também criava um texto descritivo 

das atividades de cada dia e selecionava algumas fotografias ilustrativas dessa atividade. 

O blogue era atualizado semanalmente e relatava as atividades orientadas realizadas 

durante cada dia da semana.  

As fotografias que escolhíamos raramente mostravam o rosto das crianças, 

contudo em algumas atividades mostravam os rostos. Alguns pais também pediam para 

pôr fotografias com o rosto dos filhos. Assim que entreguei o endereço eletrónico aos 

Figura 25. – Página inicial do blogue em Educação Pré-escolar. 
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pais/encarregados de educação (http://pequenos-curiosos.webnode.pt), obtive desde 

logo um feedback positivo. Vários pais/encarregados de educação se dirigiram a mim 

dizendo que estavam a gostar imenso do trabalho desenvolvido. Um dos pais chegou 

mesmo a referir que não imaginava que no Jardim-de-infância pudessem ser realizadas 

tantas atividades. Referiu ainda que o seu educando, quando questionado pelo que fez 

durante o dia letivo, dizia não ter feito nada. Com o blogue, os pais/encarregados de 

educação já podiam saber que atividades os seus educandos desenvolviam bem como as 

aprendizagens que iam realizando.  

 

O feedback relativo ao blogue e às atividades que realizava com as crianças foi 

dado pessoalmente, sendo que foram poucos os pais que deixaram um comentário no 

blogue. No entanto, alguns ainda deixaram comentários bastante positivos. Alguns 

comentários eram relacionados com as atividades, outros relacionados com as crianças: 

“Lindos os nossos meninos :) Beijinhos para todos”; “Obrigada pela magnífica festa 

que nos prepararam, entre lágrimas de felicidade e orgulho e sorrisos foi sem dúvida 

uma tarde bem passada. Beijinhos”; “É com enorme prazer e expectativa que visito 

frequentemente este blog. Tornou-se já rotina ao fim do dia abrirmos esta página em 

família, e é com muita alegria que nos deliciamos ouvir o nosso filho relatar as 

atividades à medida que vamos visualizando as fotografias. Obrigada Carla e Lúcia 

Figura 26. – Descrição de uma atividade com fotografias ilustrativas. 
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pela iniciativa. Beijinhos. Aguardamos ansiosamente mais notícias.”; “Quero expressar 

os meus parabéns a esta equipa fantástica, pela iniciativa que tiveram, ao criar este 

blog para que nós, os pais, possamos acompanhar, de forma mais objetiva, os 

trabalhos, todos eles muito giros, que os nossos filhos vão desenvolvendo, ao longo do 

ano escolar, Parabéns! Beijinhos a todos.”.  

 

 

3.2 O blogue no 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

Depois de ter terminado a Unidade Curricular de Estágio I, refleti no uso do 

blogue em Educação e coloquei a hipótese de aprofundar este tema no Relatório 

Dissertativo de Mestrado. Como tal falei com a minha Orientadora, a 

Professora/Doutora Ana Maria Bastos, e decidimos avançar com o projeto. Para o 

desenvolvimento do projeto, era essencial que também fosse criado um blogue de turma 

em contexto de Estágio II.  

Contrariamente ao Estágio I, que era realizado individualmente, o Estágio II era 

realizado em grupos de três elementos. Desta forma, falei com as minhas colegas de 

grupo para participarem no projeto de criação do blogue de turma. Elas aceitaram desde 

logo participar.  

Figura 27. – Comentários ao blogue de turma. 
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A criação deste blogue foi muito mais fácil e organizada do que a do blogue 

anterior pois já tinha mais experiência e um conhecimento mais consistente acerca do 

funcionamento do blogue e das suas potencialidades.  

No primeiro ano do Ensino Básico não pretendia apenas dar a conhecer aos pais 

as atividades realizadas pelas estagiárias na sala de aula. O blogue, neste contexto, foi 

também utilizado em contexto de sala de aula para rever os conteúdos abordados na 

semana anterior. O endereço eletrónico deste blogue era http://a-sala-

magica.webnode.pt.  

Os alunos ainda não reuniam conhecimentos suficientes para editarem eles 

próprios os textos no blogue de turma, pois ainda estavam a adquirir as bases da escrita 

e da leitura (turma do 1º ano de escolaridade). Contudo, é essencial que a partir do 

segundo ano de escolaridade sejam os alunos a dinamizarem esta tecnologia da Web 2.0 

de forma a consolidarem conhecimentos e a desenvolverem competências tecnológicas, 

bem como competências de escrita (sempre sob a supervisão do professor).  

Tal como no blogue anterior, foram as estagiárias que editaram o blogue de turma. 

Os restantes membros do grupo não tinham tido experiências anteriores com a criação 

de blogues e edição de conteúdos, pelo que tive que orientá-las nos primeiros tempos. 

Com o passar do tempo, também se foram tornando capazes de dinamizar o blogue sem 

a minha orientação, embora estivesse sempre presente aquando da edição do blogue. 

Cada uma de nós ficava encarregue de descrever as atividades realizadas na sua semana 

de responsabilização e de escolher as fotografias que melhor ilustravam a atividade 

descrita.  

Figura 28. - Página inicial do blogue de turma 
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A Professora Cooperante apoiou a ideia e, numa reunião com os 

pais/encarregados de Educação, pediu autorização aos pais para a publicação de 

fotografias dos seus educandos no blogue de turma. Não houve oposições. Ainda assim, 

para salvaguardar a privacidade dos alunos, tentávamos sempre publicar fotografias em 

que mostrasse o menos possível o rosto do aluno, fazendo-o apenas quando era mesmo 

necessário.  

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

As revisões realizadas com recurso ao blogue de turma eram realizadas às 

segundas feiras de manhã, antes de lecionar novos conteúdos. Os alunos apreciavam 

especialmente esta atividade pois muitos deles não tinham oportunidade de visualizar o 

blogue em casa com a família e desta forma era uma maneira de poderem ver os seus 

trabalhos expostos. O facto de os alunos verem os seus traballhos patentes no blogue e 

de saberem que iam ser visualizados pelos pais/encarregados de eduação, fazia com que 

tivessem mais empenho e cuidado nas atividades. É importante que os alunos sintam 

que os seus trabalhos são valorizaos e apreciados. Para dar oportunidades iguais a todos 

os alunos, cada semana colocava as fotografias de diferentes alunos a realizarem 

diferentes atividades, de forma a que todos “aparecessem” no blogue.  

 

 

 

Figura 29. – Descrição de atividades no blogue de turma. 
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Os pais/encarregados de educação também nos deram um feedback bastante 

positivo, mas, contrariamente ao blogue criado no Jardim de Infância, os comentários 

eram deixados no blogue e não tanto pessoalmente. Ainda tivemos pais que se dirigiram 

pessoalmente a nós a felicitar-nos pelo nosso trabalho mas no blogue tínhamos 

comentários praticamente todas as semanas. 

No blogue, os pais/encarregados de educação deixaram comentários às 

atividades, palavras de agradecimento às estagiárias, sugestões de outras atividades e 

palavras ditas pelos seus educandos. Foi uma iniciativa que teve bastante adesão por 

parte dos pais/encarregados de educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. – Revisões da semana anterior com recurso ao blogue de turma 

 

Figura 31. – Comentários ao blogue de turma 
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3.3. Diferenças encontradas no uso do blogue nos dois 

níveis de Ensino 

 

Após trabalhar com o blogue em contexto de Educação Pré-escolar e em contexto 

de 1º CEB notei várias diferenças não só na minha prestação, na apresentação e 

organização do blogue e na descrição das atividades como também na adesão e 

participação dos pais/encarregados de educação e das crianças. Como tal, decidi 

elaborar um quadro que apresentasse as principais diferenças sentidas ao longo deste 

trabalho com os blogues.  

Diferenças sentidas na dinamização dos blogues 

Blogue de Educação Pré-escolar Blogue do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Algumas dificuldades na criação Facilidade de criação 

Apresentação mais simples Apresentação mais cuidada 

Organização mais simples Organização rigorosa  

Descrição das atividades orientadas Descrição de todas as atividades 

realizadas 

Comentários ao blogue feitos 

maioritariamente pessoalmente 

Comentários ao blogue feitos 

maioritariamente no blogue de turma 

Comentários realizados maioritariamente 

de índole emocional 

Comentários realizados maioritariamente 

de índole educacional 

Alguns pais/encarregados de educação 

não autorizaram a publicação de fotos 

Todos os pais/encarregados de educação 

permitiram a publicação de fotos 

Descrição uma semana letiva completa Descrição dos dias de responsabilização 

das estagiárias 

Impossibilidade de visualização do blogue 

em sala de aula – falta de internet 

Utilização/Visualização do blogue em 

contexto de sala de aula 

Menor adesão por parte das crianças Grande adesão e entusiasmo por parte dos 

alunos 

 

  

O blogue da turma do 1º Ciclo do Ensino Básico foi muito mais fácil de criar 

pois já tinha uma experiência anterior de dinamização de um blogue, enquanto que no 

Quadro 15 – Diferenças sentidas na dinamização dos dois blogues 
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contexto da Educação Pré-escolar foi a primeira vez que criei um blogue. Como tal, a 

apresentação do blogue em Educação Pré-escolar ficou muito mais simples do que a do 

1º ciclo, pois não conhecia tantas ferramentas do blogue como as que conheço 

atualmente. Para além disso, o modelo de site escolhido foi muito mais adequado ao 1º 

ciclo.  

O blogue criado em contexto do 1º CEB estava melhor organizado do que o 

blogue realizado no contexto da Educação Pré-escolar e descrevia todas as atividades 

realizadas durante os três dias de responsabilização das estagiárias enquanto que o 

blogue do Pré-escolar descrevia apenas as atividades orientadas realizadas durante toda 

a semana letiva.  

Para além destas diferenças, notou-se uma maior adesão por parte dos 

pais/encarregados de educação ao blogue de turma no 1º Ciclo pois todos permitiram a 

publicação de fotografias dos seus educandos e todas as semanas eram deixados 

comentários no blogue. Para além disso, sempre que estavam connosco, felicitavam-nos 

pelo trabalho desenvolvido. Notei também uma maior preocupação por um ensino de 

qualidade, havendo pais que nos sugeriam diferentes atividades letivas.  

No caso do Pré-escolar, os comentários realizados eram mais relacionados com 

as crianças e nem tanto com as atividades em si. Para além disso, os comentários ao 

blogue eram maioritariamente de cariz pessoal pois havia uma relação mais próxima 

com os pais/encarregados de educação.  

As duas experiências realizadas formam bastante positivas e aprendi muito 

aquando da sua realização. Foram, sem dúvida, duas experiências que surtiram efeitos 

positivos e desejados, apesar de todas as diferenças sentidas.  

Para perceber de forma mais consistente e precisa a opinião dos 

pais/encarregados de educação da turma do 1º ciclo relativamente à utilização do blogue 

de turma, organizámos um estudo em que elaborámos um Questionário para recolher 

esses dados. O estudo será apresentado no capítulo 4.  

 

3.4. Exemplo de um guião para a criação de um blogue 
 

Hoje em dia, é muito fácil criar e manusear um blogue e existem diversas 

plataformas online que nos permitem criar gratuitamente um blogue de acordo com as 

necessidades de cada utilizador. Seguidamente, apresentarei uma proposta de criação de 

um blogue através do site www.webnode.pt.  
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3.4.1. Criação do Blogue 

 

    Para se começar a criar um blogue deve-se aceder ao site, que neste caso é 

www.webnode.pt. De seguida, devem-se preencher os dados solicitados, mais 

concretamente o espaço “Nome do site” onde devemos colocar o nome que queremos 

dar ao nosso site; o espaço “Correio eletrónico” onde devemos colocar o endereço 

eletrónico que queremos que o site tenha e a palavra passe que desejarmos. São com 

estes dados que posteriormente faremos o login do nosso blogue. Por fim basta clicar 

em “Registar-se” para continuarmos o processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Seleção do tipo de Site 

 

Após ter clicado em “Registar-se”, o site vai remeter o utilizador para outra 

interface onde novos procedimentos lhe serão pedidos. Irá ser necessário que escolha o 

tipo de site que pretende, entre três que lhe são apresentados: Site pessoal, Site de 

negócios ou Loja virtual. Para isso basta clicar no site que desejar, Mas, ao clicar, irá 

surgir uma pequena caixa onde será pedido ao utilizador que escolha um slogan para o 

seu blogue e o idioma. Por fim basta clicar em “Continuar”.  

 

  

 

 

Figura 32. – Página principal de entrada no site 

http://www.webnode.pt/
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3.4.3. Seleção do Modelo para o Site 

 

Concluído o processo anterior, o utilizador será remetido para uma nova 

interface onde deverá escolher o modelo que melhor se adequar ao seu gosto e 

necessidades. Serão apresentados vários modelos de sites com diferentes apresentações. 

Cabe ao utilizador escolher o que mais lhe convier. Escolhido o modelo, o utilizador 

deve clicar em “continuar” para prosseguir com o processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. – Escolha do tipo de site 

Figura 34. – Escolha do modelo de site 
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3.4.4. Criar páginas para o Blogue 

 

Uma nova interface vai surgir após o utilizador ter clicado em “Continuar”. 

Nesta interface o utilizador pode escolher as páginas que pretende que o seu blogue 

contenha. São apresentadas várias páginas entre as quais o utilizador deve escolher, 

clicando sobre elas. Mais uma vez, o utilizador deve clicar em “Continuar” para 

concluir o processo de criação do seu blogue.  

 

3.4.5. Edição de Conteúdos 

 

Depois de criar e personalizar o seu blogue, o utilizador pode começar a editar 

os seus conteúdos. A primeira interface que lhe irá aparecer é a página inicial. De forma 

a tornar o blogue mais atrativo, o utilizador deve escrever um pequeno texto de 

apresentação do seu site no espaço disponível da página inicial. Para isso, o utilizador 

deve clicar em “Editar Conteúdo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. – Criação de páginas 
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Irá aparecer uma janela onde o utilizador deverá escrever o seu texto. Mas nessa 

janela já tem escrita informação sobre o site. Para começar a escrever o seu texto de 

apresentação o utilizador deve apagar o texto existente para começar a editar o seu.  

Para escrever o texto, é preferível que o utilizador o escreva em formato Word 

em primeiro lugar pois se houver algum percalço antes da gravação o texto escrito até 

ao momento fica perdido. Depois de escrever o texto em formato Word, copia-se e cola-

se o texto na janela através dos comandos cntrl+c; cntrl+v. Depois de ter escrito o texto, 

o utilizador deve clicar em “Guardar” para que o seu texto fique publicado. 

 

 

Figura 36. – Página inicial do blogue 

Figura 37. – Edição de conteúdos 
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Para editar as restantes páginas deve ir à página pretendida e clicar em “Editar 

Conteúdo” ou “Adicionar Artigo”. O processo de edição do texto é idêntico ao da 

página inicial. 

 

 

Se o utilizador pretender anexar um ficheiro ao Blogue (fotos, músicas) a um 

artigo que esteja a editar, deve clicar em “Inserir” e escolher a opção pretendida. Caso 

escolha a opção “Imagem”, depois de selecionar a imagem pretendida e de a adicionar 

ao artigo, deve clicar na imagem para a formatar com o tamanho pretendido. Depois de 

escrever os artigos/conteúdos, o utilizador deve clicar sempre em “Publicar”, caso 

contrário o seu trabalho não fica editado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. - Edição de artigos 

Figura 39. – Anexo de ficheiros 
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Se o utilizador pretender modificar um artigo/conteúdo já editado deve clicar na 

hiperligação do título do artigo/conteúdo e clicar em “Editar artigo”. Depois de 

modificar o que pretende, terá de premir novamente em “Publicar” pois se não o fizer as 

alterações não ficam gravadas. Caso pretenda que cada uma das suas páginas e 

artigos/conteúdos tenha um espaço para comentários dos visitantes, o utilizador deve 

clicar em “Mais” e em seguida em “Widjets” e em “Fórum”. Por fim, deve premir no 

botão “Publicar” para gravar a criação do Fórum.  

 

 

 

3.4.6. Entrada no Blogue 

 

Para o utilizador poder entrar no blogue, deverá aceder novamente ao site 

www.webnode.pt e clicar em “Iniciar sessão”. Depois, deverá registar o endereço 

eletrónico e palavra passe criadas. Em seguida, o utilizador deverá clicar em “Entrar” 

para aceder ao Blogue. Após entrar no blogue, irá aparecer uma interface onde o 

utilizador deverá clicar em “Gerir Website”. Posteriormente, irá aparecer uma nova 

interface onde o utilizador deve premir em “Edição de website” para começar a editar 

no Blogue. 

 

Figura 40. – Edição do Fórum 

http://www.webnode.pt/
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3.4.7. Notas importantes 

 

Ao editar o blogue, o utilizador deve ter em atenção alguns aspetos relacionados 

com o seu site. Uma nota importante que convém referir é que ao criar o Blogue, o 

utilizador está também a criar um endereço eletrónico para o Blogue. Nesse endereço 

eletrónico receberá emails da Equipa Webnode, e poderá estabelecer contato com os 

visitantes do Blogue. 

Outra nota importante a ter em conta é que o site é gratuito mas tem apenas 100 

megabites de espaço para imagens e outros ficheiros. Caso pretenda mais espaço, o 

utilizador terá de comprar um pacote maior contatando com a equipa Webnode. 

Para fornecer o link do seu site aos visitantes, terá de ir à barra de endereços e 

copiar o link que aparece quando está a editar o seu blogue na parte inicial. Por 

exemplo, quando estamos na condição de utilizadores/editores na página inicial do 

blogue, devemos ir à barra de endereços e copiar o link: http://cms.mestrado-em-pre-

escolar-e-1-ceb.webnode.pt/. Antes de fornecer o link aos visitantes, o utilizador deve 

substituir “cms” por “http”, ficando desta forma http://http.mestrado-em-pre-escolar-e-

1-ceb.webnode.pt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cms.mestrado-em-pre-escolar-e-1-ceb.webnode.pt/
http://cms.mestrado-em-pre-escolar-e-1-ceb.webnode.pt/
http://http.mestrado-em-pre-escolar-e-1-ceb.webnode.pt/
http://http.mestrado-em-pre-escolar-e-1-ceb.webnode.pt/


154 
 

4. Estudo sobre a opinião dos pais/encarregados de 

educação sobre a utilização do blogue de turma  
 

4.1. Apresentação do Estudo  
 

No âmbito da Prática de Ensino Supervisionada no 1º CEB foi 

organizado um blogue de turma em que os pais/encarregados de educação 

foram convidados a visitar e participar com a colocação de comentários e 

sugestões.  

Para auscultarmos a opinião acerca do blogue de turma organizámos 

um estudo onde os participantes foram os pais/encarregados de educação 

dos alunos da turma do 1º ano (25 respondentes) onde se desenvolveu a 

Prática de Ensino Supervisionada. Para a recolha de dados, optámos pelo 

inquérito por questionário.  

O questionário caracteriza-se por ser um instrumento “rigorosamente 

estandardizado tanto no texto das questões, como na sua ordem” (Ghiglione 

& Matalon, 2001, p. 110). Quando construímos um questionário é muito 

importante que saibamos com clareza o que pretendemos, garantindo que 

todas as questões signifiquem o mesmo para todos os inquiridos. Cada 

questão que compõe o questionário deve ser colocada da mesma forma a 

todos os respondentes pois só deste modo podemos comparar as respostas 

dadas de forma correta. Para que possamos comparar da melhor forma as 

respostas dadas pela população inquirida, é necessário que cada questão 

esteja elaborada de uma forma clara e sem oportunidade de outra 

interpretação que não a pretendida. Deve ser de tal forma explícita que a 

pessoa saiba logo o que tem que responder  (Ghiglione & Matalon, 2001).   

Nos questionários, é importante ter em atenção a forma como escrevemos as 

questões pois a forma como as questões estão expostas “afecta certamente a resposta 

dentro de limites que são, aliás, variáveis de acordo com o conteúdo” (Ghiglione & 

Matalon, 2001, p. 111).  

Na elaboração do questionário também devemos ter em atenção a ordem pela 

qual as questões são colocadas. Ghiglione & Matalon (2001) defendem que, chegando a 

um certo ponto do questionário, as questões às quais o inquirido respondeu 

anteriormente já lhe dão uma ideia de todas as temáticas que o questionário cobre. Os 
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autores defendem igualmente que, ao mesmo tempo que respondem ao questionário, os 

inquiridos vão se familiarizando com o tema do questionário e vão refletindo sobre o 

mesmo. O questionário faz com que os inquiridos reflitam em aspetos sobre os quais 

talvez não tivessem pensado anteriormente 

Para Hill & Hill (2008), é fundamental definirem-se claramente os objetivos de 

cada questão pois “é preciso pensar cuidadosamente sobre o objectivo geral (o tipo de 

informação que quer solicitar) de cada uma das perguntas que está a inserir no 

questionário”. (Hill & Hill, 2008, p. 89). Para os autores, caso as perguntas não estejam 

bem formuladas, corre-se o risco de se interpretarem as respostas de maneira errada. 

Deve ser claro o suficiente de forma a que os respondentes consigam realizar o 

questionário por si só, sem explicações adicionais. Não pode haver erros ou perguntas 

ambíguas, pois isso irá afetar toda a interpretação do questionário e não permitirá que se 

realize uma boa conclusão (Ghiglione & Matalon, 2001). 

No caso do questionário elaborado, tivemos em conta todas estas orientações e 

preocupações referidas pelos autores procurando formular as questões de forma clara, 

objetiva e precisa.  

Ao elaborarmos um questionário, devemos ter o cuidado por iniciá-lo por 

questões que permitam apurar se os inquiridos se encaixam nas categorias pretendidas. 

As questões de opinião, como são muito pessoais, devem aparecer no fim pois os 

inquiridos reagirão melhor (Ghiglione & Matalon, 2001). O questionário que se 

elaborou, obedecia a estes requisitos uma vez que era iniciado por uma questão que 

pretendia verificar se os inquiridos conseguiram aceder ao Blogue e terminava com 

questões de desenvolvimento e opinião.  

As questões que constituem um questionário podem ser classificadas tendo em 

conta vários aspetos. Segundo Ghiglione & Matalon, (2001) as questões podem ser 

classificadas quanto ao conteúdo e quanto à sua forma. Dentro da classificação do 

conteúdo temos as questões que se debruçam no estudo de factos (estas questões são 

suscetíveis de serem conhecidas de outra forma que não através do inquérito) e aquelas 

questões que se debruçam no estudo de opiniões, atitudes, preferências (estas questões 

são impossíveis de se conhecerem de outra forma). Quanto à forma, as questões podem 

dividir-se em questões abertas (o inquirido responde como bem entender, utilizando o 

seu próprio vocabulário) e em questões fechadas (é apresentada ao inquirido uma lista 

pré-estabelecida de respostas possíveis entre as quais este deve escolher a que 

corresponde à sua resposta).  
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Uma questão é designada de fechada quando uniformizamos as respostas e 

apresentamos aos inquiridos uma lista pré-estabelecida de possíveis respostas e o 

respondente escolhe a que melhor satisfaz a sua condição. Uma questão designa-se 

aberta quando o inquirido pode responder livremente à questão colocada (Ghiglione & 

Matalon, 2001). 

As questões fechadas, como referido anteriormente, apresentam ao inquirido 

uma lista das respostas previstas, que cobre todas (ou quase todas) as respostas 

possíveis.  

As questões abertas fazem com que o inquirido registe sob a forma textual a sua 

resposta, o que é uma vantagem pois representa uma menor dificuldade para o 

respondente. Mas, este tipo de questões levanta alguns problemas.  

Os autores Hill & Hill (2008) também falam das diferenças entre as questões de 

resposta aberta e fechada. Para estes autores, as perguntas abertas requerem que o 

respondente use as suas próprias palavras. As perguntas fechadas requerem que o 

respondente escolha entre respostas fornecidas pelo investigador. Estas diferenças 

apontadas por estes autores vão de encontro ao definido pelos autores anteriormente 

citados.  

Quanto à análise das respostas, verificam-se mais vantagens nas questões 

fechadas. É mais fácil de comparar as respostas dadas pelos inquiridos uma vez que 

todos responderam consoante a mesma lista de respostas. (Ghiglione & Matalon, 2001) 

No questionário elaborado para o estudo do impacto do Blogue da Turma junto 

dos Pais/Encarregados de Educação eram apresentadas maioritariamente questões que 

se debruçavam sobre opiniões, havendo questões abertas e fechadas.  

 

4.2. Quadro metodológico 
  

 Tipo de estudo e participantes  

 

Para estudar as respostas dadas pelos inquiridos, realizou-se um estudo 

descritivo, uma vez que se organizou, classificou, analisou, sintetizou e interpretou os 

dados recolhidos. Este estudo pode ser considerado Transversal pois os dados foram 

recolhidos num único momento.  

Os dados foram recolhidos através das respostas dadas pelas famílias dos alunos 

com quem se contatou no decorrer do Estágio II, através do preenchimento de um 
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questionário sobre o Impacto do Blogue de Turma junto dos Pais/Encarregados de 

Educação.  

O questionário foi enviado para cada família (um por família) através dos alunos 

que o levaram para casa no mês de março de 2014. Este instrumento foi recolhido na 

escola decorridos três dias. No estudo participaram 25 famílias (25 pais/encarregados de 

educação) dos alunos que integravam a turma onde decorreu o Estágio II (turma onde se 

dinamizou o Blogue de Turma). 

 
 

 Instrumento utilizado no Estudo 

  

Como referido anteriormente, o instrumento utilizado no estudo foi um 

questionário de opinião. Optou-se por este instrumento uma vez que, segundo Ghiglione 

& Matalon (2001) “o questionário é um tipo de instrumento que permite alcançar um 

grande número de respondentes num curto espaço de tempo; dispensa a presença do 

investigador (se for bem organizado) e é adequado à verificação das hipóteses que 

estabelecem relações entre duas ou mais variáveis” (Ghiglione & Matalon, 1992 apud 

Bastos, 2011, p. 203). Vamos especificar, deste modo, os objetivos de estudo sobre os 

quais nos debruçámos na construção do instrumento. Posteriormente apresentaremos o 

questionário, referindo a sua estrutura bem como a forma como este foi elaborado. 

Iremos também descrever o processo de validação do instrumento de recolha de dados.  

 

 Objetivos do questionário 

 

Com este estudo pretendemos apurar a opinião dos pais/encarregados de 

educação acerca do blogue de turma. Para isso, estruturámos um questionário de opinião 

pois é um instrumento que “permite alcançar um grande número de respondentes num 

curto espaço de tempo; dispensa a presença do investigador (se for bem organizado) 

(…)) ” (Ghiglione & Matalon, 1992 apud Bastos, 2011, p. 203).  

O Blogue de Turma foi criado a pensar não só nos alunos, mas também nos 

Pais/Encarregados de Educação e na possibilidade do blogue permitir aos pais 

acompanharem o trabalho desenvolvido pelos alunos ao longo das aulas, bem como 

participarem com os seus comentários e sugestões, já que o blogue disponibiliza espaço 

para a colocação de comentários.  

Para este estudo formulámos os seguintes objetivos específicos:  
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 Conhecer o número de famílias que acedeu ao blogue de turma; 

 Identificar possíveis dificuldades no acesso ao blogue; 

 Perceber a frequência de uso do blogue pelos pais/encarregados; 

 Identificar o número de pais/encarregados de educação que utilizaram a 

funcionalidade dos “comentários” no blogue de turma; 

 Perceber se os pais/encarregados de educação atribuem importância ao 

uso do Blogue em contexto educativo; 

 Conhecer as vantagens que os pais/encarregados de educação indicam 

na utilização do Blogue de Turma; 

 Conhecer as desvantagens apontadas pelos pais/encarregados de 

educação em relação ao uso do Blogue de Turma. 

 Saber a opinião dos inquiridos acerca do Blogue de Turma;  

 Perceber se os inquiridos contataram anteriormente com Blogues. 

Para tratarmos os dados obtidos nas respostas dadas pelos participantes do 

questionário procedemos a uma análise atenta e minuciosa dessas respostas os 

resultados dessa análise apresentam-se de seguida, representando-os sob a forma de 

tabela e gráfico de barras. 

 
 

4.3. Apresentação, análise e discussão dos resultados 
 

O questionário é composto por oito questões, tendo-se a preocupação de as 

formular de uma forma clara e de fácil compreensão para qualquer pessoa, garantindo-

se que essas questões tinham o mesmo significado para todos os inquiridos (Ghiglione 

& Matalon, 1992). Não houve qualquer tipo de influência nas respostas, uma vez que as 

investigadoras não estavam presentes aquando do preenchimento do questionário. 

 A maioria das questões que compõem o questionário (quatro questões) são de 

resposta fechada e apresentam uma lista de opções entre as quais o inquirido deverá 

escolher aquela que melhor define a sua preferência. Para além das perguntas de 

resposta fechada, o questionário apresenta três questões de resposta aberta onde os 

respondentes podem especificar com maior detalhe a sua resposta e de uma forma 

pessoal. Ainda se encontra no questionário uma pergunta que engloba simultaneamente 

uma resposta fechada (escolha de uma resposta de uma lista pré-estabelecida) e uma 
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resposta aberta (justificação da opção). A maioria dos pais (80%) respondeu ao 

questionário, havendo 20% dos inquiridos que entregou o questionário em branco.  

Como já referido anteriormente, o questionário é composto por oito questões: 

cinco de escolha múltipla, duas questões de resposta aberta e uma questão de resposta 

fechada e aberta. A informação resultante da análise das questões de resposta fechada é 

apresentada sob a forma de Gráficos, com uma leitura descritiva dos mesmos. Para a 

análise das respostas abertas procedeu-se a uma análise de conteúdo, categorizando as 

respostas dadas pelos inquiridos e apresentando os resultados em tabelas com a 

frequência de resposta das mesmas.  

 

4.3.1. Acessibilidade ao Blogue de Turma  

 

O Gráfico que se segue (nº 1) apresenta os resultados obtidos através da análise 

das respostas à questão 1.1 cujo objetivo era apurar se os pais e encarregados de 

Educação conseguiram aceder aos conteúdos editados no Blogue da Turma. Os 

resultados foram os seguintes: 

 
 
 

Analisando o Gráfico acima apresentado, conclui-se que a maior parte dos 

pais/encarregados de Educação da turma com a qual se contatou em contexto de Estágio 

II conseguiram aceder ao Blogue criado. Podemos verificar que 56% dos inquiridos 
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Gráfico 1 – Acesso ao blogue da turma 
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acedeu ao Blogue da turma, mas 24% responderam negativamente à questão. Houve 

ainda 20% dos pais que não responderam à questão pretendida. Conclui-se, deste modo, 

que apesar de haver uma percentagem considerável de respostas negativas, a maioria 

dos pais conseguiu aceder ao Blogue e visualizar os conteúdos publicados.  

 As respostas negativas à questão podem dever-se ao facto de alguns pais não 

terem acesso à Internet ou não terem computador em casa, problemática referenciada 

pela Professora Cooperante ao longo das semanas de Estágio. Alguns pais, ainda, não 

cederam os seus e-mails para podermos contatar com eles. Uma das formas de 

divulgação do Blogue foi através dos e-mails dos encarregados de Educação. Foi 

enviado o endereço eletrónico do Blogue para todos os e-mails disponíveis através do e-

mail do Blogue. Para além disso, o endereço eletrónico do Blogue foi enviado para casa 

duas vezes pelos alunos.   

 
 

4.3.2. Facilidade de Acesso ao Blogue de Turma 

 

Como resultado da análise das respostas dadas à questão 1.2 apresentamos o 

Gráfico 2. Com esta questão pretendia-se perceber se os pais/encarregados de Educação 

conseguiram aceder bem ao Blogue ou se sentiram dificuldades. Verificaram-se, deste 

modo, os seguintes resultados: 
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Gráfico 2 – Facilidade de acesso 
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A partir da análise do Gráfico 2 constata-se que a maioria dos pais/encarregados 

de Educação (40%) considera fácil aceder ao Blogue de Turma. Alguns dos inquiridos 

(12%) consideram o acesso ao Blogue razoável. Porém, 12% dos pais considera ser 

difícil o acesso ao Blogue. Houve ainda uma grande percentagem de respostas em 

branco, sendo que 36% dos inquiridos não responderam à questão.  

 
 

4.3.3. Frequência de visita ao Blogue de Turma 

 

A questão nº 2 do Questionário elaborado pretendia apurar com que frequência 

os pais/Encarregados de Educação visitavam o Blogue de turma. O Gráfico nº 3 mostra-

nos os resultados obtidos:  

 

 

De acordo com a leitura do Gráfico nº 3, a frequência de acesso ao Blogue por 

parte dos pais/encarregados de Educação dos alunos tem a seguinte distribuição: 12% 

dos inquiridos visitava o Blogue “semanalmente”; 36% acedia ao Blogue “algumas 

vezes por mês”; 8% indicaram que o seu acesso ao Blogue era de “uma vez por mês” e 

4% referiram ser outro período de tempo não mencionado nas opções. Houve, no 

entanto, 40% dos inquiridos que não responderam à questão apresentada.  
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Gráfico 3 – Frequência de visita ao blogue 
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4.3.4. Comentários deixados no Blogue de Turma  

 

Pretendia-se também perceber se os pais/encarregados de Educação deixavam 

comentários no Blogue da Turma. O Gráfico nº 4 apresenta-nos os resultados obtidos 

para essa questão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pela leitura do Gráfico nº 4 pode verificar-se que 28% dos pais inquiridos 

responderam afirmativamente à questão, enquanto que 40% responderam que não 

deixaram comentários no Blogue. Nota-se ainda que 32% dos pais/Encarregados de 

Educação não responderam a esta questão. É importante para os alunos que os 

Pais/Encarregados de Educação vejam o trabalho que os seus filhos desenvolvem nas 

aulas e que comentem o que eles vão realizando, de forma a sentirem-se mais 

motivados. Carvalho (2007) defende que “Com as ferramentas da Web 2.0, a facilidade 

de publicação é uma realidade. O professor, os colegas e os próprios encarregados de 

educação podem acompanhar os trabalhos realizados.”( Carvalho 2007: 31) O Blogue é 

um bom espaço para que isso aconteça uma vez que apresenta aos Pais/Encarregados de 

Educação as atividades realizadas com a turma e um espaço destinado a possíveis 

comentários. Para Carvalho (2007) é também importante que os encarregados de 

Educação vejam o trabalho desenvolvido pelos seus educandos uma vez que, ao verem 

“as tarefas a realizar e os produtos feitos pelos seus educandos, bem como comentários 

da professora a cada trabalho disponibilizado, deixam de ficar apreensivos e de 

encararem a Internet como um momento de lazer nas aulas. (…)” (Carvalho, 2007, p. 

32). 
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Gráfico 4 – Comentários no blogue de turma 
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No Blogue da Turma foram deixados dezoito comentários ao longo das várias 

semanas de responsabilização por catorze pessoas. Há ainda um outro comentário ao 

Blogue e ao trabalho desenvolvido que foi enviado para o e-mail da turma. Algumas 

dessas pessoas eram da mesma família, apenas colocavam identificações diferentes ao 

longo das semanas (nome dos filhos, nome próprio, nome de família). Para além disso, 

não tivemos apenas os pais e Encarregados de Educação a comentarem o Blogue. 

Outros familiares (como os avós por exemplo), também deixaram comentários no 

Blogue. Por essa razão o número de pessoas que comentaram o Blogue não corresponde 

ao número presente no gráfico acima representado. Entre as Notícias e os Posts 

semanais na página do Blogue, os pais/encarregados de Educação e familiares foram 

comentando as publicações. Nota-se que algumas famílias (três famílias) comentavam o 

Blogue com maior regularidade. Apesar de alguma participação, verifica-se que a 

maioria dos inquiridos não comentou o Blogue ou não respondeu à questão colocada. 

 

 
 

4.3.5. Importância do Blogue de Turma 

 

 Uma outra questão pertinente era saber a importância que os pais/encarregados 

de Educação atribuem ao uso do Blogue de Turma em contexto educativo. A questão 4 

do Questionário elaborado colocava à disposição dos inquiridos um conjunto de opções 

acerca da importância que atribuíam ao Blogue. O Gráfico abaixo apresenta os 

resultados obtidos:  

 

 

 

  

 

 

 

 
Gráfico 5 – Importância do blogue de turma 



164 
 

De acordo com o Gráfico nº 5, verifica-se que 32% dos pais/encarregados de 

educação considera o Blogue de Turma “muito importante” e a mesma percentagem 

indica ser “relativamente importante”. Há, no entanto, 36% dos inquiridos que não 

responderam à questão.  

 Estes resultados são satisfatórios pois a maioria dos inquiridos reconhece a 

importância das Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação dos seus 

filhos. 

 Quanto à justificação da opção anterior (questão 4.2 de resposta aberta), 60% 

dos inquiridos responderam à questão, havendo diversidade nas respostas, como se pode 

constatar pela leitura da tabela: 

 

Freq.% 

Categorias 

Frequência % 

Acompanhamento das atividades letivas 11 44% 

Contato com as novas tecnologias 1 4% 

Conhecimento do trabalho das professoras 1 4% 

Interessante para os alunos 2 8% 

Relato das atividades realizadas pelo educando ao 

visualizar o blogue 

1 4% 

Interação entre pais e escola 1 4% 

Utilização moderada das tecnologias 1 4% 

Conteúdos apresentados 1 4% 

Acesso à informação sem deslocação à escola 2 8% 

 

  

Como se constata pela leitura da tabela, os pais/encarregados de educação que 

indicaram que o Blogue de Turma era “Muito ou Relativamente Importante” apontaram 

como principal razão o facto de os pais poderem acompanhar as atividades letivas que 

os seus educandos vão realizando. A maioria dos inquiridos, 44%, referiu o 

“Acompanhamento das atividades letivas” como a principal razão da importância do 

Blogue de Turma. Um dos pais escreveu mesmo no questionário que “considero muito 

importante pelo facto de nós, pais e encarregados de educação tomarmos conhecimento 

mais pormenorizadamente das atividades elaboradas pela turma (alunos) ”. Também no 

Blogue de Turma foram publicados comentários de Encarregado de Educação que 

Tabela 1. – Justificação da opção 
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davam conta desse acompanhamento das atividades letivas como é o caso dos seguintes 

comentários: 

 “Cá por casa gostámos muito deste blogue! Vamos acompanhar 

diariamente as atividades da sala. (…)” 

 “Obrigada professoras estagiárias, é sempre bom termos o «feedback» 

das atividades realizadas na sala de aula, principalmente quando os 

nossos educandos demonstram interesse e vontade que as vejamos. 

Parabéns!” 

 “Embora longe, com este blogue maravilhoso, posso acompanhar a 

evolução dos meninos e em especial do meu querido neto. Beijinhos e 

parabéns. “ 

 “Gostei muito da iniciativa! Assim podemos ver o que os nossos meninos 

fazem ao longo do ano.” 

 “Estive a ver o blogue com os meus pais, gostamos muito, parabéns a 

todos por este trabalho fixe. Agora tenho de me portar sempre bem na 

escola porque os meus pais vão estar por perto com a ajuda deste 

magnífico blogue. “ 

 

 Outras razões apontadas foram: o facto de o Blogue ser interessante para os 

alunos (8%). Como exemplo disso temos o comentário de um inquirido que referiu que 

“para os alunos foi interessante verem e mostrarem aos pais o que se fazia na sala de 

aula. Principalmente, achei útil o meu educando contar as vivências da sala de aula ao 

ver as imagens mais tarde”. Também 8% dos inquiridos apontou o acesso à informação 

sem deslocação à escola como uma das razões da importância do Blogue, como se pode 

verificar por um comentário deixado por um dos inquiridos “para podermos obter 

informações sem recorrer à escola”. O conhecimento do trabalho das professoras foi 

outra razão apontada por 4% dos inquiridos, como referiu um deles “através do Blogue 

de Turma consegui conhecer, com detalhes que de outra maneira seria difícil conhecer, 

os acontecimentos vivenciados pelo meu educando na escola, a cada dia, durante todos 

os dias da semana. Assim, pude acompanhar também o programa letivo pois conseguia 

conhecer os conteúdos letivos lecionados. Ainda consegui conhecer os trabalhos 

desempenhados pelas professoras na sala de aula”; houve ainda outras razões 

apontadas pelos pais/encarregados de Educação como o contacto com as Novas 
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Tecnologias (4%); o relato das atividades realizadas pelo educando ao visualizar o 

blogue (4%); interação entre pais e escola (4%); a utilização moderada das tecnologias 

(4%); e os conteúdos apresentados (4%).  

 

4.3.6.  Vantagens da utilização do Blogue de Turma 

 

 A questão 5, de resposta aberta, pretendia apurar as vantagens que os 

pais/encarregados de Educação encontravam na utilização do Blogue da Turma. A esta 

questão responderam 56% dos inquiridos.  

Freq.% 

Categorias 

Frequência 

 

% 

Acompanhamento das atividades letivas 12 48% 

Contato com as Tecnologias de Informação e 

Comunicação 

3 12% 

Interação pais-escola 4 16% 

Possibilidade de opinar acerca do trabalho 

desenvolvido 

4 16% 

Perceção da dinâmica da turma 1 4% 

Acompanhamento das atividades realizadas 

sem deslocação à escola 

2 8% 

Rapidez na divulgação das aprendizagens 

realizadas a cada semana 

1 4% 

Aproximação aos educandos através da 

visualização em família do Blogue da Turma 

1 4% 

Assuntos tratados interessantes 1 4% 

 
 
 

 De acordo com a leitura da tabela, constata-se que a maior parte dos inquiridos 

apontou diversas vantagens; 48% dos pais/encarregados de educação apontaram como 

principal vantagem o acompanhamento das atividades letivas dos seus educandos. Pode 

perceber-se a referência a esta vantagem, num comentário deixado por um respondente 

que refere que o Blogue permite um “Maior acompanhamento e visibilidade do 

trabalho desenvolvido na sala de aula”. O contato com as tecnologias de informação e 

Tabela 2. – Vantagens da utilização do Blogue de Turma 
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comunicação foi outra vantagem assinalada por 12% dos pais e encarregados de 

Educação e 16% referiram como vantagens a interação entre os pais e a escola e a 

possibilidade de poderem expressar a sua opinião sobre as atividades desenvolvidas. 

Houve ainda outras vantagens apontadas como: a perceção da dinâmica da turma; 

acompanhamento das atividades realizadas sem deslocação à escola; a rapidez na 

divulgação das aprendizagens realizadas a cada semana; a aproximação aos educandos 

através da visualização do Blogue da Turma em família e assuntos tratados serem 

interessantes.  

 Foram assinaladas pelos pais/encarregados de Educação algumas vantagens 

importantes com o uso do Blogue. É importante verificar que os respondentes 

encontram essas vantagens na utilização do Blogue de Turma pois assim estão a dar 

relevância ao uso das tecnologias de informação e comunicação na Educação dos seus 

filhos. Os pais valorizam o acompanhamento das atividades letivas dos seus filhos mas, 

muitas vezes, não têm tempo ou disponibilidade para irem à escola. Com o Blogue, os 

pais podem acompanhar o processo de ensino e de aprendizagem dos filhos sem terem 

de se deslocarem à escola. Essas foram as vantagens mais apontadas pelos inquiridos 

mas é importante referir que o acompanhamento das atividades letivas dos alunos 

através da visualização do Blogue não dispensa a deslocação periódica dos 

pais/encarregados de educação à escola. Os assuntos relativos a cada aluno não são 

expostos no Blogue.  

 

4.3.7. Desvantagens da utilização do Blogue de Turma 

 

 Era também importante perceber se os inquiridos identificavam desvantagens na 

utilização do Blogue (questão nº 6). Os resultados foram os seguintes: 
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Analisando os resultados apresentados no Gráfico 6, constata-se que 48% dos 

inquiridos não encontra desvantagens na utilização do Blogue de Turma. De salientar 

que 44% dos pais/encarregados de Educação não responderam à questão colocada. No 

entanto, verificou-se que 8% dos inquiridos encontra algumas desvantagens na 

utilização do Blogue de turma. As desvantagens apontadas foram organizadas sob forma 

de tabela e encontram-se abaixo representadas:  

Freq.% 

Categorias 

Frequência % 

Falta de tempo para aceder ao Blogue, visualização do Blogue 

encarada como mais uma tarefa e preferência por ouvir o relato 

da semana pelo educando 

1 4% 

Possibilidade de aproveitamento ilícito das publicações e 

possibilidade das publicações dos trabalhos originarem 

injustiças para com os alunos 

1 4% 

 

 

Como se pode verificar através da análise da Tabela nº 3, as desvantagens 

indicadas por 8% dos inquiridos foram: falta de tempo dos pais para acederem ao 

Blogue; a visualização do Blogue tornou-se em mais uma tarefa, como é dito por um 

dos inquiridos “os pais já têm que verificar tantos emails que ao fim do dia ir ao blogue 

é mais uma “tarefa”; preferência por ouvir o relato das atividades pelo educando em 

vez de aceder ao Blogue; possibilidade de aproveitamento ilícito das publicações feitas 

no Blogue e possibilidade das publicações dos trabalhos no Blogue de Turma 
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Tabela 3. – Desvantagens do Blogue de Turma apontadas pelos inquiridos (8%) 

Gráfico 6 – Desvantagens do blogue de turma 



169 
 

originarem injustiças entre os alunos, como podemos verificar através de uma resposta 

ao questionário que apontou o “aproveitamento ilícito das publicações” e a “seleção 

dos trabalhos expostos podem criar injustiças no seio da escola/turma”. 

Foram poucos os pais/encarregados de Educação que encontraram desvantagens 

na utilização do Blogue de Turma, o que é gratificante. No entanto, as desvantagens 

apontadas são justificáveis pois hoje em dia há vários perigos na Internet e isso gera 

algum receio junto das famílias de crianças e jovens. O Blogue expõe, de certa forma, 

os seus educandos e infelizmente, nada está completamente seguro.  

Atendendo ao aspeto da segurança na Internet, o endereço do Blogue foi 

unicamente cedido aos pais (não teve outra divulgação), procurando assegurar a questão 

da privacidade. No que respeita à publicação de fotografias das crianças, esta foi 

autorizada previamente pelos pais/encarregados de educação, como já foi referido.  

 
 

4.3.8. Opinião acerca do Blogue de Turma 

 

 Quanto à opinião dos inquiridos em relação ao Blogue de Turma, 52% dos 

inquiridos responderam à questão, havendo 48% que optaram por não responder. 

 Mais uma vez, esta questão dava a possibilidade dos inquiridos justificarem a 

sua resposta (questão de resposta aberta), estando essa informação organizada na tabela 

abaixo.  

 

Freq.% 

Categorias 

Frequência % 

Deveria ter uma maior atualização 1 4% 

Pais estão mais próximos da escola 3 12% 

Troca fácil de opiniões e informação entre a comunidade 

escolar (pais, professores e alunos) 

1 4% 

Maior proximidade dos alunos às famílias 1 4% 

Ideia interessante 4 16% 

Facilidade de acesso 2 8% 

Aproxima ainda mais os alunos da escola 1 4% 

Opinião positiva 2 8% 

Blogue simples 1 4% 
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Deveriam ser avisados das coisas novas do Blogue por outros 

meios 

1 4% 

Não pode opinar pois não consegue aceder ao Blogue 1 4% 

 
  

  

 A Tabela apresenta-nos os resultados das opiniões dos inquiridos em relação ao 

Blogue de Turma. Verifica-se, deste modo, que 4% dos inquiridos pensa que o Blogue 

deveria ser mais atualizado, que permite a troca fácil de opiniões, que garante uma 

maior proximidade dos alunos com as famílias, que aproxima os alunos da escola, que o 

Blogue construído foi um Blogue simples e que deveria ser mais atualizado e divulgado. 

Houve também um inquirido que afirmou não poder dar a sua opinião pois nunca 

conseguiu aceder ao Blogue. Dos respondentes, 12% pensam que o Blogue os aproxima 

da escola. Ainda 16% dos inquiridos diz que a criação do Blogue de Turma foi uma 

ideia interessante e 8% dizem que o Blogue de Turma foi fácil de aceder e têm uma 

opinião positiva acerca do mesmo.  

 A maior parte das opiniões são favoráveis, o que vai ao encontro das nossas 

expetativas. As opiniões menos favoráveis e que referem a falta de atualização são 

pouco compreensíveis para nós, pois o Blogue tinha uma atualização semanal. A outra 

desvantagem apontada, por um dos pais foi de que não eram avisados da colocação de 

“posts” novos, como se pode ler nesta resposta “ deveriam ser avisados das coisas novas 

do Blogue por outros meios”, também não nos parece aceitável pois havia uma 

atualização periódica, sistemática e sempre semanal, portanto os “posts” novos eram 

semanais. Para além disso, quando o Grupo de Estagiárias queria fazer algum aviso aos 

pais/encarregados de educação fazia-o através do Blogue.   

 

 

4.3.9. Contato anterior com Blogues 

 

 Com a última questão presente no Questionário pretendia-se apurar se os 

inquiridos tinham contatado anteriormente com Blogues. No gráfico nº 10 procede-se à 

apresentação desses resultados. 

Tabela 4. – Opinião acerca do Blogue de Turma 
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Analisando o Gráfico 7 pode-se verificar que a maioria dos pais/encarregados de 

Educação (56%) diz ter tido um contato anterior com Blogues, enquanto 8% respondeu 

negativamente à questão, tendo sido o Blogue de Turma o primeiro que visitaram. 

Ainda se pode verificar que 36% dos inquiridos não responderam à questão colocada.  

 

Em síntese, o estudo permitiu-nos perceber que a maioria dos pais/encarregados 

de educação acedeu ao blogue de turma sem dificuldades e refere que visitava o site 

algumas vezes por mês. No entanto, a maioria dos inquiridos admite não ter deixado 

qualquer comentário no blogue de turma, sendo que apenas 28% respondeu 

afirmativamente à questão. Para a maioria dos inquiridos, o uso do blogue de turma em 

contexto de sala de aula tem muita ou relativa importância. A principal vantagem 

atribuída ao blogue por parte dos pais/encarregados de educação é o acompanhamento 

das atividades letivas dos seus educandos. Os resultados obtidos mostram que a maioria 

dos pais/encarregados de educação gostou da experiência do blogue te turma. 

 Analisando os resultados obtidos, podemos concluir que os resultados foram 

positivos pois a maioria dos inquiridos gostou da ideia do blogue de turma e encontra 

vantagens relativamente ao uso desta ferramenta na sala de aula.   

  Atualmente as ferramentas da Web 2.0, onde se inclui o blogue, estão 

disponíveis (bastando um computador com ligação à internet) e são facilmente 

utilizadas pois são muito intuitivas daí se verificar, em nosso entender, uma grande 

percentagem de inquiridos que já tinham contatado com o Blogue (56%). De realçar que 

vivemos numa sociedade da informação e do conhecimento onde as tecnologias estão 

presentes no quotidiano de uma grande parte das pessoas. 
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Gráfico 7 – Contato anterior com blogues 
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Conclusão 
 

Cada vez mais as Tecnologias de Informação e Comunicação estão presentes no 

quotidiano de uma grande parte dos cidadãos, quer seja na sua vida pessoal, social ou 

profissional. De forma a capacitar e desenvolver no cidadão as competências digitais, 

essenciais à plena integração na sociedade de informação e conhecimento, é essencial 

que a sala de aula seja um lugar em que as tecnologias estão disponíveis e a sua 

utilização (supervisionada e orientada sempre pelo professor) pelas crianças e jovens 

seja uma realidade. No entanto, não basta apenas utilizar as TIC, é necessário que o 

professor as utilize e reflita sobre o seu uso, de forma a adequá-las aos objetivos da 

melhor forma possível.  

A Internet, particularmente a Web, veio permitir o acesso das pessoas a um 

enorme manancial de informação, impossível de alcançar antes deste serviço estar 

disponível. Mas o crescimento e rápido desenvolvimento da Web, desde da Web 1.0 à 

Web 2.0, veio dotar o cidadão de mais possibilidades de comunicação em qualquer hora 

e em qualquer lugar, de forma instantânea, passando também a poder ser produtor de 

mensagens e conteúdos.  

No contexto educacional, o aluno pode realizar as mais diversas pesquisas de 

forma rápida, “à distância de um clique”, devendo o professor orientá-lo ajudando-o a 

desenvolver técnicas de pesquisa e seleção de informação. No entanto, a utilização desta 

“poderosa” ferramenta pelos alunos deve ter um certo controlo por parte dos 

pais/encarregados de educação e pelo professor uma vez que na Internet surgem 

diversos perigos que podem pôr em causa a integridade física e psicológica das crianças 

e jovens. É importante que estejamos atentos de forma a evitar situações desagradáveis 

como o cyberbullying ou a entrada em sites com conteúdos inadequados.  

As ferramentas online da Web 2.0 possuem inúmeras potencialidades para o 

ensino que o podem tornar mais diversificado e atrativo para o aluno. O Blogue, o 

YouTube, o Flickr e os Wikis são apenas alguns exemplos de ferramentas que podem ser 

utilizadas com os alunos e que podem ser exploradas das mais diversas formas em todas 

as áreas do Ensino. Qualquer professor pode utilizar estas ferramentas nas suas aulas, 

mesmo que não possua grandes conhecimentos informáticos. São intuitivas, fáceis de 

criar e manipular, não requerem conhecimentos elaborados de informática e muitas 

disponibilizam versões gratuitas, como o blogue. Outra vantagem encontrada nestas 

ferramentas online é a interatividade. Qualquer pessoa pode “conectar-se” com outra e 
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comentar os seus artigos “postados”, dando sugestões, opiniões e/ou complementando 

com informação já existente. Esta perspetiva proporcionada pela Web 2.0 opõe-se à 

anterior prestativa da Web, designada de Web 1.0. A Web anterior era apenas manuseada 

por um pequeno grupo de pessoas com grandes conhecimentos informáticos, sendo que 

essas ferramentas não passavam de um conjunto de interfaces que o utilizador se 

limitava a consultar.  

Destas ferramentas Web 2.0 destaca-se o blogue, um “diário online”, que 

permite relatar as experiências dos seus “criadores”, publicando-as e divulgando-as, 

podendo os visitantes comentar essas mesmas experiências. Associado à Educação, o 

blogue pode trazer várias potencialidades para o ensino dos alunos. A interatividade 

proporcionada pelo blogue permite que as publicações dos trabalhos dos alunos sejam 

comentadas. Desta forma, o aluno pode refletir melhor acerca do seu trabalho 

Os professores devem integrar no ensino estas tecnologias de forma a 

proporcionarem ao aluno um ensino diversificado. As atividades devem ser preparadas 

de forma a que o aluno possa aprender algo de significativo. Mas, para isso, é essencial 

que o professor conheça bem a turma com a qual irá trabalhar. É necessário ter em conta 

fatores como o meio onde os alunos e a escola estão inseridos, conhecer a instituição e 

ensino e o seu funcionamento (espaços, recursos, momentos letivos, horários) e 

conhecer as características do grupo/turma. Só após esse conhecimento podemos 

intervir de forma mais assertiva no seio do grupo/turma e adequar corretamente as 

atividades às características dos alunos. As atividades realizadas nos contextos de 

Estágio I e II foram planificadas não só tendo em vista os conteúdos programáticos a 

abordar e os objetivos a atingir, mas atendendo às características dos alunos. 

No âmbito da Prática de Ensino Supervisionada na Educação Pré-Escolar 

(Estágio I) decidiu-se implementar o blogue de turma, o que resultou numa experiência 

inédita para pais/encarregados de educação e para a Estagiária. Esse blogue, mais 

direcionado para os pais/encarregados de educação, permitiu partilhar as atividades 

orientadas realizadas durante a semana letiva. Desta forma, os pais/encarregados de 

educação ficaram com uma maior perceção das atividades realizadas em contexto de 

Educação Pré-escolar. A Educadora Cooperante aceitou com entusiasmo a iniciativa e 

também decidiu relatar as suas atividades orientadas no blogue de turma. Por iniciativa 

própria, disponibilizou-se a aprender com a Estagiária a manusear o blogue para no 

futuro criar o seu próprio blogue de turma.  
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No âmbito da Prática de Ensino Supervisionada no 1º Ciclo do Ensino Básico 

(Estágio II) foi igualmente criado um blogue de turma em conjunto com o grupo de 

Estágio mas desta vez era direcionado para os pais/encarregados de educação e para os 

alunos. Este “diário online” mostrava aos pais/encarregados de educação o dia letivo 

dos seus educandos. Para além disso, o blogue era utilizado em contexto de sala de aula 

para a realização de revisões da semana anterior. Mais uma vez, esta iniciativa foi bem 

aceite pela comunidade educativa e teve o impacto desejado junto dos mesmos. A 

Professora Cooperante também aderiu bem à iniciativa.  

Durante a dinamização dos dois blogues de turma encontrámos aspetos em 

comum, como a adesão dos pais/encarregados de educação, o relato das atividades 

realizadas durante os dias de Estágio e a periodicidade de publicação. No entanto, 

também encontrámos diferenças, quer a nível da apresentação e organização do blogue, 

quer a nível da participação dos pais/encarregados de educação. No blogue criado em 

contexto de Educação Pré-escolar, os comentários ao blogue eram feitos pessoalmente, 

quando iam levar os filhos ao Jardim-de-Infância. Já no blogue criado em contexto do 

1º Ciclo do Ensino Básico, os comentários eram deixados no blogue. Em praticamente 

todas as semanas foram deixados comentários no blogue. Para além dos comentários, os 

pais/encarregados de Educação ainda deixaram sugestões de outras possíveis atividades 

a realizar com os seus educandos. A reação das crianças/alunos foi também diferente. 

Os alunos do 1ºCiclo entusiasmaram-se muito mais com a ideia que as crianças do pré-

escolar e os trabalhos eram feitos com mais cuidado em virtude de poderem ser 

publicados no blogue.  

As publicações e os restantes assuntos relativos ao manuseamento do blogue 

foram sempre da responsabilidade das Estagiárias uma vez que as crianças eram ainda 

demasiado pequenas para poderem sozinhas manipular o blogue. Para além disso, ainda 

não possuíam as competências de escrita necessárias para publicarem a descrição das 

atividades do seu dia. No entanto, quando trabalhamos com crianças mais velhas, é 

essencial darmos a oportunidade de serem os alunos a editarem o texto relativo ao dia 

letivo e a manusearem o blogue mas sempre com a supervisão do professor.  

O Estudo realizado junto dos pais e encarregados de educação, através da 

aplicação de um questionário, permitiu-nos perceber de uma forma mais clara, 

consistente e fidedigna a opinião dos inquiridos acerca da utilização do blogue em 

contexto de sala de aula. Sistematizando os principais aspetos do estudo realizado 

podemos afirmar que a maioria dos pais conseguiu aceder ao blogue, considera fácil o 
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seu acesso e acede ao blogue da turma algumas vezes por mês. Em contrapartida, a 

maioria dos inquiridos diz não ter deixado nenhum comentário no blogue. Os 

participantes no estudo atribuem ainda muita (32%) ou relativa importância (32%) ao 

uso do blogue em contexto de sala de aula e apontam como principal vantagem a 

possibilidade de acompanhamento das atividades letivas dos seus educandos através da 

visualização desta ferramenta.  

Em jeito de conclusão salienta-se que a aplicação de ferramentas online em 

contexto de sala de aula tem implicações positivas não só para os alunos mas também 

para os pais/encarregados de educação. Ferramentas como o blogue devem servir como 

espaço de aprendizagem e partilha de experiências mas podem igualmente servir como 

espaço de debate e reflexão. É necessário que pais e professores tomem consciência da 

importância que este tipo de ferramentas pode ter na educação das crianças e jovens. No 

entanto, a utilização das TIC em Educação deve ser realizada de forma controlada, 

sempre sob a supervisão do professor, evitando e excluindo qualquer perigo eminente. 

A integração em atividades regulares de sala de aula de ferramentas como o blogue 

pode ser uma forma de desenvolver competências digitais nos nossos alunos, ajudando-

os a responderem aos exigentes desafios colocados pela sociedade tecnológica e em 

rede em que hoje vivemos e constitui também uma forma de participação dos 

pais/encarregados de educação.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pastas de Anexos nº1 - Na pasta de Anexos nº 1 encontram-se as planificações 

semanais realizadas no âmbito de Educação Pré-Escolar. Encontram-se na pasta doze 

planificações (planificação nº 1,  nº 2, nº 3, nº 4, nº 5 nº 6, nº 7, nº 8, nº 9, 10, nº 11 e nº 

13) relativas às atividades orientadas realizadas durante a Unidade Curricular de Estágio 

I., as previsões diárias e os recursos utilizados com as crianças.  

 

Pasta de Anexos nº 2 – A pasta de Anexos nº 2 diz respeito às planificações das 

atividades livres e das atividades de rotina relativas à Educação Pré-escolar. 

 

Pasta de Anexos nº 3 – Nesta pasta encontram-se as planificações semanais relativas às 

atividades realizadas em contexto do 1º Ciclo do Ensino Básico. Estão presentes na 

pasta a planificação nº 1 e a planificação nº 2 realizadas individualmente e a 

planificação realizada em grupo, bem como as previsões semanais. Encontram-se ainda 

na pasta de Anexos nº 3 os recursos utilizados no âmbito de Estágio II.  

 

Pasta de Anexos nº 4 – Na pasta de Anexos nº 4 apresentamos um exemplar dos 

questionários aplicados aos pais/encarregados de educação doa alunos do 1º ciclo do 

Ensino Básico.  

 

 


