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Resumo 

 

O presente relatório reporta o trabalho desenvolvido no estágio realizado no ano 

letivo 2015/2016, no âmbito do Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º ciclo 

do Ensino Básico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

 A estrutura do relatório é composta por uma parte teórica, fazendo uma 

abordagem aos conceitos relacionados com a metodologia de trabalho de projeto e outra 

componente que diz respeito à prática de ensino supervisionada durante o meu estágio 

na Educação Pré-escolar e no 1º Ciclo, tendo sido neste último onde trabalhei o projeto 

“os animais”. 

 É a prática que assenta na metodologia de trabalho de projeto, de acordo com as 

suas características e finalidades, que constituem uma forma potencial de trabalho, onde 

os alunos aprendem através dos seus interesses e têm uma participação ativa, autónoma 

e responsável na aprendizagem. 

 Desta forma, atualmente, torna-se imprescindível falar de trabalho de projeto e 

de o implementar no processo de ensino de aprendizagem, uma vez que é fascinante 

quando os alunos trabalham com ambição, navegam sozinhos e conseguem encontrar o 

rumo até chegar à meta, apenas com um mediador e orientador, o professor. 

 

Palavras-chaves: Prática de ensino supervisionada; trabalho de projeto; 1º Ciclo do 

ensino básico.  
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Abstract 

 

This report reports the work of the trainee in the academic year 2015/2016,  in 

the Masters in Pre School Education and the 1st cycle of Basic Education of the 

University of Tras-os-Montes and Alto Douro. 

The report's structure is composed of a theoretical part, making an approach to 

the concepts related to the project work methodology and another component that 

relates to teaching practice supervised during my internship in Preschool Education and 

1st Cycle, specifically in the 1st cycle where I worked the project "animals". 

It is the practice that is based on draft methodology of work, according to their 

characteristics and purposes, which are a potential way of working, where students learn 

through their interests and have an active participation, independent and responsible 

learning. 

Thus, at present, it is essential to mention project work and to implement it in the 

teaching learning process, as it is fascinating when students work with ambition, sail 

alone and can find their way to reach the goal, only with a mediator, the teacher. 

 

Keywords: supervised teaching practice; project work; 1st cycle of basic education. 
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Introdução 

  
 A metodologia de trabalho de projeto é um método de ensino e de aprendizagem 

no qual as crianças procuram respostas para as questões/problema do seu interesse. 

Durante o desenvolvimento e organização do trabalho do projeto os alunos tornam-se 

mais responsáveis e autónomos no processo de aprendizagem. Isto porque o professor, 

nesta metodologia, é um mediador das decisões que os alunos tomam. 

 Na sociedade em que vivemos e com o avanço da tecnologia, torna-se cada vez 

mais útil os professores implementarem a metodologia de trabalho de projeto, já que 

esta permite abordar temas/problemas com os quais os alunos se confrontam nas suas 

vivências em sociedade. 

Tal como refere Prado (2003,p.5) “(…) o projeto não é uma simples 

representação do futuro, do amanhã, do possível, de uma ideia, é o futuro a fazer, um 

amanhã a concretizar, um possível a transformar em real, uma ideia a transformar em 

acto.”  

 Daí que a metodologia de trabalho de projeto tenha sido sempre um método de 

ensino e de aprendizagem que me motivou e cativou. Por esta razão procurei 

implementar a metodologia de trabalho de projeto na prática do ensino supervisionado, 

em particular no 1º ciclo do ensino básico, que é o que pretendemos enfatizar na 

apresentação e reflexão sobre a prática de ensino supervisionada. 

 Este trabalho é constituído por um enquadramento teórico e normativo, 

abordando as orientações curriculares da Educação Pré-Escolar e do 1ºCiclo do Ensino 

Básico, as origens do trabalho de projeto, o conceito de projeto pedagógico, a 

metodologia de trabalho de projeto, o papel do aluno e do professor neste método e a 

avaliação na referida metodologia. A segunda parte diz respeito à caraterização do meio, 

do Jardim-de-infância e da escola do 1º ciclo do Ensino Básico, à caraterização dos 

alunos da educação pré-escolar e do 1ºciclo do Ensino Básico com quem realizei a 

prática de ensino. Na terceira parte é feita a apresentação de planificações e as reflexões 

semanais, quer na educação pré-escolar, quer no 1ºciclo do Ensino Básico. A quarta e 

última parte são constituídas pela descrição e pela análise do projeto “Os animais”, em 

função do enquadramento teórico elaborado. 
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Parte I-Enquadramento Normativo e Teórico  

 

1. As orientações curriculares da educação pré-escolar 

 

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar consistem orientações 

globais para o educador, que orientam a intervenção profissional do educador de 

infância. Tais orientações globais explicam as diversas etapas interligadas que vão 

acontecendo e aprofundando o que pressupõe: observar cada criança e o grupo, planear 

todo o processo educativo em função do que sabe sobre o grupo e da criança, agir ou 

concretizar na ação as suas intenções, avaliar todo o processo e os efeitos, comunicar 

todo o conhecimento adquirido sobre a evolução de cada criança, articular e promover a 

continuidade educativa, constituindo procedimentos interligados e contínuos do 

processo educativo (Cardoso, 2012).  

De acordo com o Ministério da Educação (1997, p.47), “área é um termo 

habitual na educação pré-escolar para designar formas de pensar e organizar a 

intervenção do educador e as experiências proporcionadas às crianças.” As áreas de 

conteúdo previstas para a educação pré-escolar constituem “formas de pensar e 

organizar a intervenção do educador e as experiências proporcionadas às crianças”, 

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

vertentes indissociáveis do processo educativo” (Ministério da Educação, 1997, p. 47).  

Todas as áreas de conteúdo estão associadas às atividades realizadas com as 

crianças da educação pré-escolar. Tais áreas contribuem para o desenvolvimento global 

da criança e, por isso, devem considerar-se como referências a ter em conta na 

planificação e na avaliação de experiências educativas.  

São identificadas três áreas de conteúdo: a área de formação pessoal e social; a 

área de expressão e comunicação, que se divide em cinco domínios (expressão motora, 

expressão plástica, expressão dramática, expressão musical e o domínio da linguagem 

oral e abordagem à escrita) ; a área do conhecimento do mundo. 

  

1.1-  Área de Formação Pessoal e Social 

 

Esta é uma área transversal porque não é uma área integradora que enquadra e 

dá suporte a todas as áreas (Ministério da Educação, 2007, p.52). Contribui para a 
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aquisição de valores e atitudes que contribuem para a socialização e integração da 

criança no meio, quer pela construção da sua identidade pessoal, quer para a formação 

para a cidadania. Permite, assim, a aquisição de atitudes e valores morais e éticos. 

 Esta área tem como objetivos facultar e enriquecer a socialização, desenvolver 

a autonomia, promover o espírito de responsabilização, criar hábitos de higiene, bem-

estar de segurança social e saúde, ajudar na aquisição de uma imagem positiva de si 

mesma e promover um ambiente de estabilidade emocional. 

 

1.2- Área de Expressão e Comunicação  

 

Esta área tem como objetivo proporcionar diferentes momentos e experiências 

de aquisições utilizando o corpo e diferentes materiais, de modo a que a criança tome 

consciência de si própria e do mundo que a rodeia.  

Segundo o Ministério da Educação (2009, p.57), “nesta área podem diferenciar-

se neste domínio quatro vertentes – expressão motora, expressão dramática, expressão 

plástica e expressão musical – que têm a sua especificidade própria, mas que não pode 

ser vistas de forma totalmente independente, por se complementarem mutuamente.” 

Todos estes domínios permitem a sensibilização estética e criativa, bem como a 

expressão de opiniões e ideias através de diferentes formas de linguagem. 

 

1.3-  Domínio da Expressão Motora  

 

Este domínio é fundamental na Educação pré-escolar e devem ser realizadas 

atividades que englobem a motricidade global e a motricidade fina. Assim, estas 

atividades permitem às crianças conhecer o seu próprio corpo.  

De acordo com o Ministério da Educação (2009, p.58), “o corpo que a criança 

vai progressivamente dominando desde o nascimento e de cujas potencialidades vai 

tomando consciência, constitui o instrumento de relação com o mundo e o fundamento 

de todo o processo de desenvolvimento e aprendizagem.”  

Tem como principais objetivos os seguintes: desenvolver a motricidade global; 

interiorizar o esquema corporal; dominar o próprio corpo; tomar consciência do corpo 
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respeitar as regras do grupo; respeitar as regras do grupo; desenvolver a orientação 

espacial; dar prazer à criança e promover a importância do exercício físico.  

 

1.4- Domínio da Expressão Dramática  

 

Através deste domínio a criança organiza as experiências que vive, recordando 

situações vividas anteriormente para compreender o mundo, situações reais do presente 

e possíveis situações a concretizar no futuro.  

De acordo com o Ministério da Educação (2009, pg.51), “a expressão dramática 

é um meio de descoberta de si e do outro, de afirmação de si próprio na relação com o 

(s) outro (s) que corresponde a uma forma de se apropriar de situações sociais. Na 

interação com outra ou outras crianças. Em atividades do jogo simbólico, os diferentes 

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

situações de comunicação verbal e não-verbal.”  

Os objetivos deste domínio são: desenvolver a capacidade de atenção e 

memorização; expressar sentimentos; dominar a voz e modelá-la em função da 

intencionalidade (alto, baixo, pausado, ríspido, meigo); estimular a comunicação; 

proporcionar alegria e prazer à criança; potenciar a imaginação criativa e estimular o 

gosto pelo teatro e representação. 

 

1.5- Domínio da Expressão Plástica  

 

Neste domínio as atividades a realizar devem ser de iniciativa das crianças, de 

modo a valorizar o processo de exploração e descoberta. Deste modo, cabe ao educador 

disponibilizar às crianças diferentes materiais e experiências de modo a estimular a sua 

criatividade e imaginação e permitir-lhe expressar ideias, sentimentos e opiniões. 

De acordo com o Ministério da Educação (2009, p.61), “As crianças exploram 

espontaneamente diversos materiais e instrumentos de expressão plástica, mas há que 

ter em conta que se algumas crianças chegam à educação pré-escolar com uma grande 

experiência na sua utilização, outras não tiveram essa oportunidade. Todas terão de 

progredir a partir da situação e que se encontram.”  
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Os objetivos são: trabalhar diferentes materiais; desenvolver a criatividade; 

desenvolver a motricidade fina; desenvolver a coordenação; desenvolver o sentido 

estético; desenvolver a destreza manual e dar prazer à criança.  

 

1.6- Domínio da Expressão Musical  

 

A música é dos elementos essenciais no desenvolvimento da criança. Desde 

cedo, as crianças ouvem sons e movem-se consoante os ritmos das músicas. Assim, a 

música transmite às crianças diferentes emoções e sensações do mundo que a rodeia.  

De acordo com o Ministério da Educação (2009, p.63), “a expressão musical 

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

espontaneamente e que vai aprendendo a identificar e a produzir, com base num 

trabalho sobre diversos aspetos que caraterizam os sonos: intensidade (forte e fracos), 

altura (graves e agudos), duração (sons longos e curtos), chegando depois à audição 

interior, ou seja, a capacidades de reproduzir mentalmente fragmentos sonoros.”   

O domínio da expressão musical, tem como objetivos estimular a memorização; 

distinguir diferentes sons; efetuar ritmos simples; associar a melodia ao movimento 

através da dança e estimular a concentração. 

 

1.7- Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita  

 

Este domínio é um grande desafio quer para as crianças, quer para a educadora. 

Isto porque, desde cedo, é necessário que tenham contacto com diferentes funções do 

código escrito.  

Parra o Ministério da Educação (2009, p.65), “A aquisição e a aprendizagem da 

linguagem oral têm tido até agora uma importância fundamental na educação pré-

escolar, pensando-se que a leitura e a escrita só deveriam ter lugar no 1º ciclo do ensino 

básico. É atualmente indiscutível que também a abordagem à escrita faz parte da 

educação pré-escolar.”  

O referido domínio tem como objetivos: enriquecer o vocabulário; participar em 

diálogos e conversas de grupo; recitar poemas e lengalengas; saber interpretar imagens e 

ordená-las; ser capaz de registar uma história ou acontecimento do quotidiano; melhorar 

a expressão oral; promover a iniciação à escrita; identificar o seu nome e os dos colegas 
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e familiares; identificar, através do som, algumas letras; identificar as letras do seu 

nome e outras e interpretar histórias, adivinhas, poesias, provérbios e outros.  

 

1.8- Domínio da Matemática  

 

Desde cedo as crianças têm contacto com situações matemáticas, quando, por 

exemplo, observa e explora os objetos, está a desenvolver o raciocínio lógico-

matemático. Quando brinca e constrói, organiza o pensamento e estabelece relações de 

qualidade, comparação, forma, cor, tamanho e conjuntos.  

Assim, cabe ao Educador partir das situações do quotidiano para apoiar o 

desenvolvimento do pensamento lógico – matemático, intenciona lizando momentos de 

consolidação e sistematização de noções matemáticas. 

Os objetivos são os seguintes: assimilar os conceitos básicos de lateralidade, 

espaço e quantidade; desenvolver a discriminação verbal de formas, tamanhos e cores; 

estimular a memorização e desenvolver o raciocínio lógico.  

 

1.9- Área do Conhecimento do Mundo  

 

Esta área tem como base a aquisição de aprendizagens acerca do mundo que 

rodeia a criança, à qual permite compreender fenómenos acerca do mundo que faz parte, 

o que facilita o desenvolvimento da sua autonomia e integrar-se no meio.  

“A área do Conhecimento do Mundo enraíza-se na curiosidade natural da 

criança e no seu desejo de saber e compreender porquê. Curiosidade que é fomentada e 

alargada na educação pré-escolar através de oportunidades de contactar com novas 

situações que são simultaneamente ocasiões de descoberta e de exploração do mundo” 

(Ministério da Educação, 2009 p. 79).” 

Os objetivos desta área são os seguintes: sensibilizar as crianças para o 

comportamento humano; promover a compreensão do mundo que as rodeia; conhecer o 

meio envolvente; sensibilizar a criança para os problemas ambientais; promover a 

reutilização de materiais de desperdício e facultar experiências simples. 
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2. As orientações curriculares do 1ºCiclo 

 

Um ensino eficaz é aquele onde existem normas e padrões classificados para 

toda a comunidade educativa. Assim, podemos afirmar que existem normativos, que 

regem as escolas. São exemplos deles, o Decreto-Lei nº139/2012 de 5 de julho e o 

Decreto-Lei nº 91/2013 de 10 de julho.  

No que diz respeito ao Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de julho, este sofreu uma 

alteração pelo Decreto-Lei nº 92/2013 de 10 de julho, definindo os princípios 

orientadores da gestão, organização e desenvolvimento curricular do ensino básico e 

secundário. 

 Segundo o artigo 2º do Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de julho, entende-se por 

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

organização do ensino e da avaliação do desempenho dos alunos. O currículo realiza-se 

em planos de estudo elaborados em conformidade com as matrizes curriculares, tendo 

em conta os conhecimentos e as capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos em 

cada ciclo de ensino, tendo como referência os programas das disciplinas, bem como as 

metas curriculares a atingir por cada ano de escolaridade. As estratégias de 

concretização e desenvolvimento do currículo são objeto de planos de atividades, 

adaptados às caraterísticas da turma através de programas específicos, a desenvolver por 

todos os docentes. 

O Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho veio reforçar a autonomia das escolas, 

a gestão das cargas horárias, os princípios orientadores da área da educação para a 

cidadania e a redução da dispersão circular. Assim, a carga horária no ensino básico 

aumentou a Português e Matemática. 

A revisão da estrutura curricular pretende concretizar, através das alterações às 

matrizes curriculares, maior flexibilidade na organização das atividades letivas. As 

medidas adotadas passam, essencialmente, por um aumento da autonomia das escolas 

na gestão do currículo, por uma maior liberdade de escolha das ofertas formativas, pela 

atualização da estrutura do currículo, nomeadamente através da redução da dispersão 

curricular, e por um acompanhamento mais eficaz dos alunos, através de uma melhoria 

da avaliação e da deteção atempada de dificuldades. Importa ainda valorizar tanto a 

autonomia pedagógica e organizativa das escolas como o profissionalismo e a liberdade 

dos professores na implementação de metodologias baseadas nas suas experiências, 

práticas individuais e colaborativas. Para a prossecução destes objetivos, pretende -se 
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adotar, com o referido diploma um conjunto de decisões essenciais. A autonomia da 

escola é reforçada através de ofertas complementares, bem como por uma flexibilização 

da gestão das cargas letivas, a partir do estabelecimento de um mínimo de tempo por 

disciplina e de um total de carga horária curricular. Dá -se flexibilidade à duração das 

aulas, eliminando -se a obrigatoriedade de organizar os horários de acordo com tempos 

letivos de 45 minutos ou os seus múltiplos. 

No currículo do 1ºCiclo são excluídas as áreas não disciplinares e introduz-se o 

Apoio ao Estudo. 

 Segundo o Artigo 23º do Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de julho, a avaliação 

constitui um processo regulador do ensino, orientador do percurso escolar e certificador 

dos conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelo aluno. A avaliação tem 

por objetivo a melhoria do ensino através da verificação dos conhecimentos adquiridos 

e das capacidades desenvolvidas nos alunos e da aferição do grau de cumprimento das 

metas curriculares globalmente fixadas para o ensino básico. A verificação prevista no 

número anterior deve ser utilizada por professores e alunos, para, em conjunto, 

melhorarem o ensino e suprir as dificuldades de aprendizagem. A avaliação tem ainda 

por objetivo conhecer o estado do ensino, retificar procedimentos e reajustar o ensino 

das diversas disciplinas aos objetivos curriculares fixados. Na avaliação dos alunos 

intervêm todos os professores envolvidos, assumindo particular responsabilidade neste 

processo o professor titular de turma no 1.º ciclo, e o conselho de turma nos 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico. 

 Segundo o artigo 24º do Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de julho, a avaliação da 

aprendizagem compreende as modalidades de avaliação diagnóstica, avaliação 

formativa e avaliação sumativa. A avaliação diagnóstica realiza -se no início de cada 

ano de escolaridade ou sempre que seja considerado oportuno, devendo fundamentar 

estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos 

alunos, de facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação escolar e 

vocacional. A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, recorre a uma 

variedade de instrumentos de recolha de informação adequados à diversidade da 

aprendizagem e às circunstâncias em que ocorrem, permitindo ao professor, ao aluno, 

ao encarregado de educação e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas 

obter informação sobre o desenvolvimento da aprendizagem, com vista ao ajustamento 

de processos e estratégias. A avaliação sumativa traduz -se na formulação de um juízo 

global sobre a aprendizagem realizada pelos alunos, tendo como objetivos a 
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classificação e a certificação. Por isso, também inclui a avaliação sumativa interna, da 

responsabilidade dos professores e a avaliação sumativa externa, da responsabilidade 

dos serviços ou entidades do Ministério da Educação e Ciência designados para o efeito 

e concretizada por exames nacionais a Português e Matemática nos 4º, 6º e 9º anos de 

escolaridade. 

 Segundo o artigo 25º do Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de julho, a evolução do 

processo educativo dos alunos no ensino básico assume uma lógica de ciclo, 

progredindo para o ciclo imediato o aluno que tenha adquirido os conhecimentos e 

desenvolvido as capacidades definidas para cada ciclo de ensino. A avaliação 

diagnóstica visa facilitar a integração escolar do aluno, apoiando a orientação escolar e 

vocacional e o reajustamento de estratégias de ensino. A avaliação formativa gera 

medidas pedagógicas adequadas às características dos alunos e à aprendizagem a 

desenvolver. A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a 

progressão, retenção ou reorientação do percurso educativo do aluno. Em situações em 

que o aluno não adquira os conhecimentos nem desenvolva as capacidades definidas 

para o ano de escolaridade que frequenta, o professor titular de turma, ouvido o 

conselho de turma, deve propor as medidas necessárias para colmatar as deficiências 

detetadas no percurso escolar do aluno, designadamente, nos 1.º e 2.º ciclos, ou o 

eventual prolongamento do calendário escolar para esses alunos. Caso o aluno não 

adquira os conhecimentos pretendidos para um ano não terminal de ciclo, o professor 

titular de turma, no 1.º ciclo, ou o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos, pode, a título 

excecional, determinar a retenção do aluno no mesmo ano de escolaridade. O previsto 

no número anterior não se aplica ao 1.º ano de escolaridade. Verificando-se a retenção, 

compete ao professor titular de turma no 1.º ciclo identificar os conhecimentos não 

adquiridos e as capacidades não desenvolvidas pelo aluno, as quais devem ser tomadas 

em consideração na elaboração do plano da turma em que o referido aluno venha a ser 

integra0do no ano escolar subsequente. A avaliação sumativa traduz -se na formulação 

de um juízo global sobre a aprendizagem realizada pelos alunos, tendo como objetivos a 

classificação e a certificação. 
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3. A Metodologia de trabalho de projeto 

 

3.1-  As origens do trabalho de projeto 

 

Atualmente o conceito de metodologia de trabalho de projeto é bastante usual no 

contexto sala de aula. Porém, esta abordagem não é recente e envolve a antecipação de 

algo desejável que ainda não foi realizado, traz a ideia de pensar numa realidade que 

ainda não aconteceu. A palavra “projeto” deriva do latim projectus, que significa algo 

lançado para a frente. 

 O conceito de projeto em educação surgiu no século XIX, associado ao facto de 

“ter a ver com a relação que o ser humano estabelece com os objetos do seu meio 

ambiente para os quais orienta a sua consciência” (Abrantes, 2002,p.24).  

Segundo Abrantes (2002,p.26), o conceito de projeto foi implementado na 

linguagem e no contexto escolar a partir do movimento de educação progressista do 

século XX nos Estados Unidos da América, baseando-se no pensamento de Jonh Dewey 

(1859-1952). Dewey referia que o aluno torna-se ator da sua formação através de 

aprendizagens significativas e concretas. Porém, foi William H.Kilpatrick (1871-1965), 

quem implementou o trabalho de projeto como método educativo geral. Através do 

artigo “The Project method”, publicado em 1918, o autor dispõe o trabalho de projeto 

como método de ensino. Para Kilpatrick cit. por Abrantes (2002: 26), “os projectos 

devem ocupar um lugar central nas práticas escolares porque eles são a unidade típica 

da vida que vale a pena viver numa sociedade democrática, e portanto, basear a 

educação em projectos é afinal identificar o processo de educação com a própria vida.” 

Contudo, apesar do conceito de projeto ter origem no início do século XX, até 

aos anos 70, este não desempenhou um papel relevante na escola. Só nas últimas duas 

décadas é que o projeto reapareceu nas preocupações educativas. Boutinet (1996) 

apresenta duas razões para este facto: a reação contra o insucesso da pedagogia por 

objetivos e a emergência da formação de adultos. 

 Abrantes (2002,p.22), refere ainda, que na área educativa o trabalho de projeto é 

evidente. Assim, desde do início dos anos 90, que emergimos os projetos 

interdisciplinares da área escola, os projetos profissionais e os projetos educativas da 

escola. 

Em Portugal, em 2001, no âmbito da reorganização curricular do ensino básico 

foi implementada uma área curricular não disciplinar, denominada "Área de Projeto", 
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que constituía um espaço de articulação das diversas disciplinas, pelo envolvimento dos 

alunos na conceção, no desenvolvimento e na avaliação de projetos pedagógicos. 

Segundo o Ministério de Educação (2001), esta nova área curricular não ser disciplinar, 

visava a criação de condições para os alunos construírem aprendizagens significativas 

dos conteúdos programáticos. 

Para Mateus (2011,p.3), o trabalho de projeto é considerado uma metodologia de 

investigação que visa resolver os problemas reais e atinentes dos alunos que estão 

ligados à sociedade na qual os alunos estão inseridos. Segundo Silva e Miranda (cit. por 

Mateus, (2011,p.6), “O projeto surge, portanto, a partir dos interesses dos alunos e 

implica a preocupação de lhes dar uma maior autonomia, de tal modo que o 

conhecimento seja adquirido de uma forma ativa.” Assim sendo, podemos referir que o 

trabalho de projeto é um método de pesquisa dos alunos, mas não significa que o 

professor não ocupe um lugar ativo na sua utilização, pois este orienta as crianças para 

os seus interesses e realizações. Contudo, os alunos é que decidem quais os novos 

conhecimentos, experiências e práticas a desenvolver no contexto do projeto. Desta 

forma, o professor deve aplicar esta metodologia para que os seus alunos construam os 

seus próprios conhecimentos. 

Um dos fatores também evidentes para o progresso da metodologia de trabalho 

de projeto foi o avanço tecnológico e o conhecimento em relação à sua utilização em 

contexto escolar, já que permite um maior acesso à informação, para os alunos 

resolverem os problemas acerca da realidade e apoiava na elaboração dos produtos. 

 Assim sendo, o trabalho de projeto surge com a finalidade de possibilitar o 

envolvimento dos alunos na resposta a todas as necessidades e os seus interesses. Desta 

forma, os alunos são mais autónomos e responsáveis na construção de aprendizagens 

com sentido e significado para eles. 

 

3.2-  Conceito de projeto pedagógico 

 

 São vários os autores que definem o conceito de projeto pedagógico e mostram a 

valor que este tem no processo de ensino e de aprendizagem. 

 Segundo Rangel (2002, 12), o projeto refere-se a um estudo aprofundado de um 

determinado assunto ou problema, do interesse de um determinado grupo de crianças. 

Para que o projeto resulte num “produto final” é necessária a elaboração de uma 
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planificação conjunta, que seja executada e o produto final deve resumir e sistematizar 

toda a informação recolhida e analisada pelo grupo. 

 É de salientar que a natureza do assunto ou do problema que dá origem a um 

projeto pode ser intencional ou pode vir a resultar de uma intervenção real num 

determinado momento. 

 Segundo Ferreira (2003, p.318) “um projeto pedagógico articula intenções 

(questões dos alunos que evidenciam necessidades e interesses dos mesmos) com ações, 

sendo a metodologia de ensino e de aprendizagem implementada como uma forma de 

conceber, de organizar de intervir no processo de ensino e de aprendizagem por projetos 

pedagógicos.” 

Ainda Cortesão; Leite; Pacheco (2002), referem que o projeto pedagógico 

implica a clarificação das intenções que o orientam e que o justificam (projeto visado), a 

conceção do plano que o organiza (projeto-plano), a ação que o irá concretizar (projeto-

processo) e que permite produzir efeitos (projeto-produto) que melhorem a situação 

presente que esteve na sua origem.  

Segundo Rangel (2002, p.13), a duração de um projeto é muito variável, 

dependendo da idade dos alunos nele envolvido, o tema do estudo, o número de alunos 

que o estão a estudar, o interesse e o empenho ao longo do seu desenvolvimento, os 

recursos existentes e o tempo do currículo que se dedica ao projeto. Assim, um projeto 

pode durar alguns dias, semanas, um período letivo ou um ano escolar.  

Ainda Rangel (2002, p.17), refere que não existe também um tempo semanal 

exato dedicado ao projeto, pois, também depende da idade dos alunos, do tema, da 

motivação dos alunos. 

Para Abrantes (2002, p.29), um projeto pedagógico diz respeito a um problema 

genuíno e proeminente para os alunos que o realizam. É uma abordagem interdisciplinar 

de uma determinada situação, a mobilização de conhecimentos e aquisição de novos 

conhecimentos, ou a uma aprendizagem cooperativa que estão sempre ligados à 

realização de um projeto. 

Para Prado (2003, p.8), a pedagogia de projetos é mencionado pelo seu carater 

interdisciplinar. Isto porque, os projetos pressupõem ir além das fronteiras disciplinares, 

favorecendo os elos de ligações entres as várias áreas do conhecimento num contexto 

apenas.  

Neste mesmo sentido Almeida (cit. por Prado, 2003 p.8) “o projeto rompe com 

as fronteiras disciplinares, tornando-as permeáveis na ação de articular diferentes áreas 
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de conhecimento, mobilizadas na investigação de problemáticas e situações da 

realidade. Isso não significa abandonar as disciplinas, mas integrá-las no 

desenvolvimento das investigações, aprofundando-as verticalmente na sua própria 

identidade, ao mesmo tempo, que estabelecem articulações horizontais numa relação de 

reciprocidade entre elas, a qual tem como pano de fundo a unicidade do conhecimento 

em construção. ” 

O projeto pedagógico resulta de interesses e questões que os alunos têm acerca 

do mundo que os rodeia. A sua implementação implica uma metodologia que 

proporciona mais motivação por parte dos alunos. Isto porque, todos os alunos estão 

envolvidos no desenrolar do projeto, definindo o que querem estudar/aprender, o que já 

sabem sobre esse assunto, o que ainda querem saber e como o irão fazer. Permite, ainda, 

utilizarem de e diferentes recursos, diversificando as abordagens e vivências.  

O ensino por projeto pedagógico tem vantagens para os alunos, uma vez que eles 

partem das suas dúvidas e curiosidades, criam hábitos de pesquisa, os alunos ganham 

mais autonomia e há uma estimulação no trabalho cooperativo. 

 

3.3- A metodologia de trabalho de projeto 

 

Uma vez que um projeto implica uma articulação entre as intenções dos alunos e 

as suas ações das quais resultam as resposta às suas necessidades e interesses, uma 

metodologia de trabalho com várias etapas (Cortesão; Leite e Pacheco,2002). 

Para Mateus (2011, p.3), o trabalho de projeto é um método de investigação 

focado na resolução de problemas reais e pertinentes, que se realizam com o tempo, 

pessoas e recursos disponíveis e acessíveis à sociedade na qual estamos inseridos. Ainda 

o mesmo autor refere que o trabalho de projeto é uma nova forma de aprender, que ao 

ser praticado dá vontade de agir e refletir.  

 Ainda Mateus (2011, p.5), refere que o trabalho de projeto está relacionado com 

uma visão avançada do saber, onde há necessidade de um plano que tem como objetivo 

uma antevisão, um momento de reflexão do grupo, no entanto enquadrando-se num 

plano aberto, flexível sujeito a reajustamentos. Os objetivos irão surgindo à medida que 

o trabalho que irá desenvolvendo. 
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 Segundo Barbier cit por. Mateus (2011, p.7), a metodologia de trabalho 

carateriza-se por ser desenvolvida em grupo, na pesquisa no terreno, num processo 

aberto acerca dos temas e os problemas identificados. 

Leite, Malpique e Santos cit por. Mateus (2011, p.5) afirmam, que o trabalho de 

projeto é um contributo para a mudança, que provoca o confronto de ideias e de práticas 

que leva a escola a mudar, quando esta deixa de funcionar em termos de projetos de 

desenvolvimento. 

Assim sendo, é pertinente referir que o trabalho de projeto é uma essência para o 

processo de ensino de aprendizagem. É um método com muito movimento, envolvendo 

todos os que nele se insere. Desta forma, resultam vários conhecimentos gratificantes 

que devem ser implementados a toda a sociedade. 

Para Ferreira (2008, s/p), o ensino baseado em projetos pedagógicos dos alunos 

requer a utilização da metodologia de trabalho de projeto. Esta metodologia consiste: 

“numa forma de conceber, de organizar e de intervir no processo de ensino-

aprendizagem por projetos pedagógicos, que podem resultar de temas ou de 

problemas/questões sociais e/ou dos alunos.” 

Gonçalves e Rangel (2010, p.23), afirmam que a metodologia de trabalho de 

projeto é utilizada em situações educativas ou na resolução de obstáculos sociais. Esta 

metodologia define-se como sendo uma metodologia para a resolução de problemas, 

isto é, parte-se de questões/problemas reais, verdadeiros para aqueles que o vão tratar. 

As questões/problemas devem ser motivadoras para aqueles que as vão tratar, e deste 

modo devem procurar as suas respostas e soluções, planificando e distribuindo tarefas 

para procederem à recolha de informação. Após a recolha de informação em grupo ou 

individualmente, os dados devem ser tratados e organizados em grande grupo. Em 

consequência, todo o trabalho deve resultar de um produto final, onde se denote o 

enriquecimento do grupo, em relação aos conhecimentos, compreensão e solução para 

as questões e problemas colocados anteriormente. 

São vários os autores que apresentam diferentes etapas, para este método de 

ensino e de aprendizagem apesar de todas pressuporem uma estrutura comum: o 

diagnóstico das questões/problemas do interesse dos alunos, o esclarecimento dos 

objetivos a atingir, a elaboração de uma plano/planificação, o desenvolvimento do 

projeto, que terminará com apresentação dos resultados obtidos (Ferreira, 2008; 

Ferreira,2013). 
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Apesar da existência de várias propostas acerca do desenvolvimento desta 

metodologia, consideramos pertinentes as etapas propostas por Rangel (2002). 

Para este, a primeira etapa do projeto é denominada de “Fase de Arranque e 

Planificação”. Nesta fase realiza-se o diagnóstico dos interesses dos alunos, que 

normalmente correspondem a temas ou questões sobre fenómenos da sua vida em 

sociedade. Após este diagnóstico, verificam-se os conhecimentos prévios dos alunos 

acerca do tema ou das questões. Em seguida, estas questões são agrupadas por temas 

identificados e os alunos são agrupados em função das questões que colocaram. Depois, 

cada grupo de alunos com o professor elabora a planificação. A planificação devera 

conter atividades que possibilitem responder às questões colocadas. 

Uma vez planificadas as atividades do projeto, passa-se ao,  desenvolvimento do 

mesmo, que Rangel (2002) designa de “Fase de desenvolvimento do projeto”. Nesta 

fase, os alunos realizam as atividades previstas, em cooperação. À medida que os alunos 

vão realizando as tarefas vão selecionando as informações pertinentes, analisando-as e 

sintetizando os saberes adquiridos em produtos, identificados no plano de atividades. 

Porém, é importante que os alunos façam avaliações intermédias, através da 

autoavaliação e heteroavaliação, para verificarem se estão a cumprir o plano delineado e 

se necessário reformula-lo em função de novas questões que surjam. 

Assim que todas as atividades estiverem concluídas, preparam e realizam a 

apresentação do projeto aos colegas na “Fase da conclusão e da avaliação final” 

(Rangel,2002). Nesta fase, os alunos apresentam os seus trabalhos aos colegas e fazem 

“a com avaliação final, do mesmo, na qual os alunos e o professor comparam as suas 

ideias prévias com as aprendizagens feitas e avaliam o cumprimento dos objetivos do 

projecto, bem como a participação de cada aluno no mesmo.” (Ferreira, 2009, p.99). 
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 No quadro a seguir são identificadas as etapas e o papel do professor e do aluno 

nas mesmas e que são propostas por Rangel (2002). 

  

ETAPAS DO TRABALHO DE PROJETO Papel do 

Educador/Professor 

Objetivos a que 

responde Geral Com as crianças 

Definição do 

problema 

Origem do Projeto. 

Definição do Problema 

-

Observação/atenção-

envolvimento 

-Estímulo 

-Mediação/Seleção 

Manter a curiosidade. 

Estimular desejo de 

conhecer. 

Fomentar abertura ao 

mundo. 

Formulação de sub-

problemas 

(problemas 

parcelares) 

“O que já sabemos” 

“O que queremos saber” 

-Investigação 

pessoal (hipóteses de 

trabalho) 

Envolver as 

crianças/alunos na 

escolha, organização e 

planificação do seu 

trabalho Planificação do 

trabalho 

Como, quem, quando, onde procurar 

informação. 

O que e como vamos fazer. 

-Planificação com as 

crianças (criação de 

“redes”) 

Pesquisa-produção 

(trabalho de campo 

e de sala) 

Recolha de informação e objetos. 

Pesquisa. Visitas. Vinda de convidados 

 

 

 

-Investigação 

- Organização do 

trabalho 

- Gestão, 

dinamização e 

coordenação das 

atividades de projeto 

- Reflexão 

Fomentar: 

A aprendizagem em 

interação 

A aprendizagem em 

colaboração/cooperação 

Promover: 

A aprendizagem 

integrada (aquisições 

em contexto) 

A aprendizagem 

integral (integração v. 

domínios) 

Avaliação formativa Avaliações intermédias 

Revisões de planificação 

Apresentação dos 

resultados 

Experiencias/Vivencias Registos. 

Produções. 

Crítica/Globalização Apresentação/atividade final 

(“apresentações”:”aulas”;”festas”;painéis, 

etc.) 

Promover: 

A aprendizagem 

partilhada (partilhar 

conhecimentos, 

pensamentos e 

sentimentos sobre o 

mundo) 

Avaliação final. 

Síntese. Novos 

problemas/projetos 

Avaliação no processo  

Quadro nº1- Etapas do trabalho de projeto (Rangel, 2002) 
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3.4- O papel do professor e do aluno no trabalho de projeto 

 

 Na metodologia de trabalho de projeto, os alunos são quem têm um papel mais 

importante para a realização deste trabalho. Porém, o trabalho apenas terá o devido 

sucesso se existir um orientador (professor), que apoie e ajude a enfrentar todos os 

obstáculos que se atravessam no desenvolvimento desta metodologia.  

 Também Ferreira (2013, p.320), refere que na metodologia de trabalho de 

projeto os principais protagonistas são os alunos, pois são eles que decidem o tema a 

desenvolver, realizam a planificação e as atividades que lhes permitem obter as 

respostas para as questões que colocam, fazem a avaliação do trabalho realizado e das 

aprendizagens feitas.  

 Abrantes (2002, p.32), refere que os professores, durante o trabalho de projeto, 

também têm uma tarefa importante que é, orientar os alunos no início, no 

desenvolvimento e na avaliação das suas aprendizagens.  

 Desta forma, podemos afirmar que o papel do professor consiste em ajudar os 

alunos transformando os seus interesses em projetos, através de atividades coerentes e 

planeadas. Porém, o professor também poderá apresentar propostas de trabalho, com o 

objetivo de ajudar os seus alunos. Em contrapartida, os professores não devem levar os 

alunos a trabalharem um tema, por si proposto, para evitar a desmotivação e o 

desinteresse. 

 O professor desempenha um papel fundamental ao estabelecer um ambiente 

adequado a novas aprendizagens onde os alunos são responsáveis e autónomos, para 

isso o professor deve conhecer bem os seus alunos e realizar atividades que os cative.  

 Ferreira (2013, p.320), refere que no trabalho de projeto o, o papel do professor 

é o de ajudar os alunos a chegarem a consensos, de os orientar na seleção e análise das 

informações que vão obtendo a partir das fontes identificadas no plano de atividades. 

Têm também o papel de avaliar o que os alunos vão aprendendo e quais as dificuldades 

sentidas, de forma a orientá-los param a busca das respostas às questões colocadas 

inicialmente. 

 Deste modo, quer os alunos, quer os professores têm um papel crucial no 

trabalho de projeto, embora com as especificidades referidas. 



 

34 
 

 

3.5- A avaliação na metodologia de trabalho de projeto 

  

 A avaliação de aprendizagem é um procedimento presente em tudo que envolve 

o contexto escolar, pelo que também tem um papel importante na metodologia de 

trabalho de projeto. 

Na metodologia de trabalho de projeto são praticadas essencialmente a avaliação 

diagnóstica r formativa, visíveis nas diferentes etapas do método. 

 

3.5.1- A avaliação no arranque do projeto 

 

 Uma vez que um projeto parte dos interesses dos alunos, traduzidas nas 

questões/problemas que pretendem responder, na prática de metodologia de trabalho de 

projeto, teve origem com a avaliação diagnóstica. Segundo Cortesão (cit. por Ferreira 

2009, p.153), a avaliação diagnóstica visa “fornecer ao professor elementos que lhe 

permitirão adequar o tipo de trabalhos que vai desenvolver às caraterísticas e 

conhecimentos dos alunos a trabalhar.”  

Assim, os professores deverão verificar as questões e os problemas dos alunos, 

bem como os seus conhecimentos iniciais sobre as mesmas. Estas questões podem ser 

registadas num cartaz, por exemplo, onde os alunos colocam o que gostariam de saber. 

Em seguida, segue-se ao diagnóstico dos conhecimentos prévios dos alunos. Registadas 

no mesmo cartaz 

Deste modo, criam-se condições para a elaboração da planificação das atividades 

a realizar, que permitirão as respostas às questões. Assim, segundo Ferreira (2007, 

p.25), com a avaliação diagnóstica estabelece-se “o ponto de partida através do qual é 

possível ao professor ajustar a sua ação, selecionar actividades e objectivos adequados 

às caraterísticas dos alunos e à sua situação específica, de modo a criar condições para 

que possam fazer aprendizagens relevantes e significantes.” 

 

  3.5.2.-A avaliação no desenvolvimento do projeto 

 

 Também durante o desenvolvimento do projeto a avaliação da aprendizagem 

desempenha um papel importante quer no inicio do projeto, quer no seu 
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desenvolvimento. Segundo Ferreira (2007, p.27), a avaliação tem como “funções 

principais a informação dos vários intervenientes no acto educativo sobre o processo de 

ensino-aprendizagem, o feedback sobre os êxitos conseguidos e as dificuldades sentidas 

pelo aluno na aprendizagem e , ainda, a regulação da mesma com a intervenção 

atempada no sentido de encaminhar o processo realizado pelo aluno.”. 

 Trata-se de uma avaliação de natureza formativa, continua, na que medida em 

que, em cada dia dedicado ao trabalho de projeto, os professores essa avaliação que é, 

realizada pela observação dos alunos durante a tarefa. Esta observação é orientada 

através dos objetivos estipulados para atingir nessa determinada aula. Desta forma, os 

professores conseguem decidir o que observar, como, quem e quando, o que lhes 

permite verificar as aprendizagens conseguidas pelos alunos e quais as suas 

dificuldades, intervindo para as superar. 

 No fim de cada aula, os professores devem possibilitar que os alunos façam a 

sua auto avaliação, através de momentos e instrumentos propícios para o mesmo. Com 

isto, os alunos tomam consciência dos conhecimentos adquiridos, quais as dificuldades 

sentidas e decidem autonomamente ou com o professor as possíveis formas de as 

ultrapassar. Tal como refere Fernandes (cit. por Ferreira 2009, p.155), “o 

desenvolvimento de capacidades metacognitivas, como a auto avaliação, desde os 

primeiros anos de escola, poderá ajudar a preparar as crianças e jovens para as 

crescentes exigências da sociedade cognitiva em que vivemos, dando sentido aos 

saberes e competências que adquirem e desenvolvem e que poderão facilitar a 

continuação da aprendizagem ao longo da vida.” 

Também durante o projeto os alunos vão realizando produtos, como textos, 

cartazes, fichas, relatórios, etc., que permitem verificar as aprendizagens que vão 

fazendo. Assim, avaliando esses produtos, os professores poderão fazer um diagnóstico 

das dificuldades sentidas pelos alunos e dos êxitos conseguidos. 

 

3.5.3- A avaliação final das aprendizagens feitas e do projeto 

 

Tendo terminado as atividades planeadas e obtido as respostas para as questões 

colocadas, os alunos e os professores procedem à avaliação final do projeto. Esta 

avaliação divide-se em duas vertentes: a avaliação das aprendizagens dos alunos e 

avaliação do próprio projeto. 
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A avaliação das aprendizagens dos alunos é feita pelos alunos através da 

comparação dos conhecimentos iniciais com as aprendizagens adquiridas, o que lhes 

permite tomarem consciência do que aprenderam. 

Ainda avaliam o cumprimento dos objetivos do projeto e aprendizagem de cada 

aluno no decorrer do mesmo. Deste modo, esta avaliação final permitirá aos alunos 

melhorarem em futuros projetos. 

Em suma, podemos verificar que avaliação esta presente de diferentes modo 

desde do início do trabalho de projeto até à sua finalização. Isto porque, a avaliação 

possibilita uma atividade ligada à prática de reflexão e crítica, uma atividade que todos 

retiram benefícios, uma vez que avaliação é uma fonte de conhecimento e um impulso 

para conhecer. 
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Parte II - Caraterização dos contextos de prática de ensino 

supervisionada 

 

1. Caraterização meio 

 

A cidade de Vila Real situa-se a Norte de Portugal e sub-região do Douro com 

cerca de 450 metros de altitude, onde se destaca a Serra do Marão e a Serra do Alvão, 

compõe-se de uma paisagem rica e natural. A cidade é atravessada pelo Rio Corgo, 

sendo este um dos afluentes do Rio Douro. O distrito de Vila Real é composto por 14 

conselhos e 276 freguesias, inseridos na região de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Real). 

No que diz respeito à atividade económica da cidade de Vila Real, predomina o 

setor terciário, com serviços, comércio e restauração. Porém, a atividade agrícola 

também continua a ter alguma relevância, existindo uma agricultura de montanha, 

assente na produção extensiva de gado bovino e /ou na policultura voltada para o 

autoconsumo. Também se verifica a monocultura da vinha para produção de Vinho do 

Porto, assente em explorações fortemente capitalizadas e uma agricultura familiar de 

pequena escala com produtos hortícolas e alfobres para abastecimento do mercado local 

de Vila Real e mercados vizinhos (Abreu et al, 2003).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Real
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2. Caraterização do “Infantário de Vila Real” 

 

O “infantário de Vila Real” é constituído por dois pisos. No piso 0 encontram-se 

as salas destinadas às crianças da educação pré-escolar e o piso 1 é usado como creche.  

No piso 0 existem quatro salas, uma destinada às crianças de três anos de idade, 

outra às crianças de 4 anos de idade, outra destinada à crianças de idades compreendidas 

entre os 3 e 4 anos de idade e a restante destinada a crianças de 5 anos de idade. Na 

entrada de cada sala existem cabides para que as crianças possam colocar os seus 

pertences. Existe, também neste piso, a copa comum a todas as crianças da educação 

pré-escolar; uma cozinha; uma lavandaria; arrecadações comuns a todas as valências; o 

hall de entrada (comum a ambos os pisos); uma sala designada de polivalente e que é 

utilizada como ginásio e sala de acolhimento. 

  O piso 1 é composto pela sala da diretora, uma sala para o berçário, duas salas 

de aquisição de marcha, uma copa e casas de banho.  

No que diz respeito ao espaço do recreio, está colocado no centro de todas as 

salas de atividades para que possa ser de fácil acesso a todos. Tem bastante espaço para 

que as crianças possam brincar livremente, é de fácil acesso, quer para as crianças da 

educação pré-escolar, quer para as da creche. Possui alguns brinquedos para as crianças 

utilizarem e o piso encontra-se em bom estado e é antiaderente. Contudo, este não 

possui cobertura e, nos dias de chuva, as crianças não podem brincar no recreio. 

O edifício tem aquecimento central e encontra-se com anexos muito bem 

isolados, tornando-se quentes. 

 No horário extra curricular, funcionam as seguintes atividades para aquelas 

crianças que desejam frequentar: karaté, natação, ballet, música e inglês. As referidas 

atividades, são frequentadas por bastantes alunos, principalmente o inglês e a natação. 

 O projeto pedagógico teve início no ano de 2014 e terminará no ano de 2017. O 

tema deste projeto surgiu da necessidade de dar a conhecer às crianças, familiares e à 

restante comunidade a importância da água, uma vez que esta é essencial para a 

existência de todo o planeta.  

Desta forma, tem como finalidade desenvolver várias atividades que permitam 

às crianças tomar consciência das precauções a ter para que a água não seja poluída, 

bem como dar a noção que esta se trata de um bem escasso sem o qual o homem não 

consegue viver.  
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A essas atividades e estratégias são as seguintes: diálogo sobre a importância da 

água; sensibilizações sobre o uso correto e incorreto da água; experiências com água; 

estudar o ciclo da água; analisar a água do mar; analisar a água doce; verificar o porquê 

do planeta terra se chamar, planeta azula; jogos didáticos; atividades que impliquem a 

colaboração das famílias; construção do ciclo da água; visitas de estudo/recreativas, 

contagem e dramatização de histórias relacionadas com a água; canções que falem sobre 

a água e convites aos pais para falarem sobre o modo como utilizam a água nas suas 

casas. 

 

3. Caraterização da Escola do 1ºCiclo do Ensino Básico nº3 de Vila Real 

 

A Escola do Corgo é constituída dois pisos. No primeiro piso encontram-se 

quatro salas destinadas à educação pré-escolar, o refeitório e o polivalente. Dispõe 

também de duas casas de banho, uma para o sexo masculino e a outra para o sexo 

feminino. Neste piso encontra-se também um hall de entrada com uma escadaria que dá 

acesso ao segundo piso. 

No segundo piso encontram-se quatro salas para o 1º Ciclo, uma sala multiusos 

que é utlizada pelos vários professores, principalmente, por aqueles que lecionam as 

Atividades de Enriquecimento Curricular. Nesta sala, encontram-se os diversos livros a 

que os alunos podem ter acesso, cinco computadores para os alunos fazerem trabalhos 

de pesquisa e outros recursos didáticos que os alunos podem usufruir, no tempo após as 

aulas. 

No que concerne ao espaço exterior desta escola, está bem equipado e 

estruturado. Existe um campo de futebol, uma caixa de areia de dois baloiços e um 

escorrega. Para além destes recursos, a escola dispõe de um grande espaço, onde as 

crianças se podem brincar no intervalo. 

A escola reúne as condições necessárias para aprendizagem dos alunos e contém 

um bom aquecimento para que as crianças se sintam confortáveis no inverno.  

No que diz respeito à organização do tempo educativo, o horário foi estabelecido de 

acordo com o Decreto-Lei nº 91/2013, de 10 de julho.  

Assim, sete horas semanais são destinadas às disciplinas de Português e de 

Matemática e três horas semanais Estudo do Meio e às Expressões Artísticas, uma hora 

e meia ao Apoio ao Estudo e uma hora de Oferta Complementar. Os alunos podem 
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frequentar também a disciplina de Educação Moral e Religiosa, que é lecionada na hora 

de almoço, bem como as Atividades de Enriquecimento Curricular, que são lecionados 

no final de cada dia.  

O horário da turma onde realizei o meu estágio, foi elaborado pelo Agrupamento de 

Escolas Diogo Cão, da qual a Escola do Corgo pertence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No decorrer do estágio, tivemos a possibilidade de gerir o horário de acordo com as 

nossas atividades. Assim sendo, foram algumas as vezes que modificamos a ordem da 

lecionação das disciplinas para podermos interligar os conteúdos das diferentes 

disciplinas. 

 

 

 

Imagem nº1 – Horário da turma do 1º ciclo do ensino básico 

Fonte – Dados fornecidos pela Professora Cooperante 
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4. Caraterização do Grupo Pré-escolar 

 

O grupo das crianças da educação pré-escolar com o qual trabalhei era constituído 

por 7 rapazes e 13 raparigas, perfazendo um total de 20 crianças. Destas, 11 crianças 

tinham 5 anos de idade e 9 crianças 9 anos de idade. Contudo, todas completaram os 6 

anos de idade até ao final do ano letivo. 

4.1. Caraterísticas do agregado familiar 

 

4.1.1. Profissão dos pais 

 

Os pais tinham profissões diversificadas, como podemos verificar no seguinte 

gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São várias as profissões que os pais das crianças exerciam. Existia um professor, 

um serralheiro, dois funcionários públicos, um trabalhador da construção civil, um 

vendedor, um músico, um desempregado, dois comerciantes, dois seguranças, um 

empregado de mesa, um operador de estufas, um economista e um empregado de 

armazém. 

 

Gráfico nº1 – Profissões dos pais 

Fonte – Dados fornecidos pela Educadora Cooperante 
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No que diz respeito às profissões das mães, podemos verificar que, existia uma 

enfermeira, uma desempregada, duas comerciantes, uma operadora de loja, uma técnica 

de turismo, duas empregadas de balcão, duas professoras, uma agente da GNR, duas 

funcionárias públicas, duas cozinheiras, uma psicóloga, uma cabeleireira, duas 

empregadas de armazém e uma operadora de lavandaria. 

 

4.1.2. Habilitações dos pais das crianças 

 

 No que diz respeito às habilitações académicas dos pais das crianças, 5 possuíam 

o ensino superior, 7 o ensino secundário e 3 o 3ºciclo do ensino básico. Em relação aos 

restantes pais, desconheciam-se as suas habilitações académicas. Também não 

encontrámos dados sobre as habilitações académicas das mães. 

 

No que respeita às aprendizagens, todas as crianças eram autónomas, 

desempenhavam as suas tarefas sem ajuda, a não ser em situações muito particulares 

como, por exemplo, apertar cordões ou outras tarefas mais minuciosas. No que se refere 

às atividades de recreio, era um grupo bastante autónomo na decisão sobre as 

brincadeiras a realizar e eram responsáveis no comportamentos a ter em relação às 

outras crianças. O mesmo acontecia quando realizavam atividades orientadas, nas quais 

as crianças foram progressivamente demonstrando sinais de autonomia, que foram 

evidenciados pela realização das atividades sem ajuda.  

No que se refere às horas das refeições, a maioria das crianças revelava 

autonomia na utilização dos talheres e terminavam a refeição sem ajuda.  

Gráfico nº2 – Profissões das mães 

Fonte – Dados fornecidos pela Educadora Cooperante 
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A nível da linguagem oral, era um grupo com bastante capacidade de 

comunicação e expressão. Destacavam-se, todavia, algumas crianças que apresentavam 

um vocabulário bastante rico e fluente para a idade. Verifiquei que as crianças eram 

participativas nas atividades propostas, mesmo as mais tímidas. Foram 

progressivamente adquirindo a capacidade de memorização, de concentração, de 

socialização e a motricidade fina. Inicialmente tinham alguma dificuldade em respeitar a 

vez dos outros falarem quando estavam em grande grupo e em pequenos grupos, o que 

foi melhorando durante o período de estágio. 

Era um grupo trabalhador, dinâmico, participativo, empenhado, mostrando 

grande entusiasmo nas atividades propostas.  

Porém, as atividades a realizar tinham que ser estimulantes, porque o grupo era 

tão participativo como distraído. Logo o objetivo principal era motivá-los com 

atividades novas e desafiadoras. 

O grupo não apresentava nenhuma dificuldade no desenho. Fazia desenhos 

bastantes diversificados e bem organizados no espaço da folha. 

Existiam crianças que atingiram os objetivos propostos com mais facilidade do 

que outras, porque algumas delas distraíam-se com alguma frequência. 

No geral, eram crianças carinhosas, meigas, acolhedoras, com sentido criativo, 

com curiosidade e vontade de aprender, conseguindo, assim, proporcionar um ambiente 

de aprendizagem agradável na sala. 
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5. Caraterização da turma do 1ºciclo do ensino básico 

 

A turma onde realizei o estágio no 1º ciclo do ensino básico era constituída por 

27 crianças, 10 do sexo masculino e 17 do sexo feminino. Destas, 8 tinham 9 anos de 

idade e 19 tinham 7 anos de idade. Todas residiam na cidade de Vila Real.   

 

5.1. Caraterísticas do agregado familiar 

 

5.1.1. Idades dos pais das crianças 

 

 A idade dos pais dos alunos da turma era diversificada, variando entre os 32 e os 

63 anos de idade. Já a idade das mães variava entre os 31 e os 49 anos de idade. 

 

5.1.2. Profissões dos pais das crianças  

 

 As profissões dos pais das crianças eram diversificadas, como podemos ver no 

seguinte gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 As profissões das mães estão referidas no gráfico seguinte 

Gráfico nº3 – Profissões dos pais 

Fonte – Dados fornecidos pela Professora Cooperante 
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Verifica-se pelo gráfico que as mais representativas eram as profissões de 

educadora de infância, professora, auxiliar da ação educativa e contabilista. 

 

5.1.3. - Habilitações dos pais das crianças 

 

 Em relação às habilitações académicas dos pais das crianças, podemos referir 

que 13 possuíam o nível superior, 10 o nível secundário, 2 o 3º ciclo do ensino básico e 

2 o 2ºciclo do ensino básico. Quanto aos restantes pais, desconhecia-se as suas 

habilitações académicas. No que diz respeito às mães das crianças, as suas habilitações 

académicas eram iguais às dos pais.  

 

Quanto ao comportamento dos alunos, estes apresentavam algumas dificuldades 

de concentração na realização das tarefas de aprendizagem. Apesar disto, eram alunos 

que realizavam as aprendizagens necessárias, evidentes nos resultados obtidos nas 

fichas de avaliação de final de período. 

No que respeita à participação, ao empenho e à organização eram alunos 

bastante participativos e eram organizados nas tarefas e na arrumação dos seus 

materiais. Empenhavam-se principalmente nas atividades mais inovadoras. 

 Contudo, torna-se importante referir que existiam três alunos com um 

comportamento e com um aproveitamento escolar diferente dos restantes colegas da 

Gráfico nº4 – Profissões das mães 

Fonte – Dados fornecidos pela Professora Cooperante 
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turma. Estes alunos já estavam a ter uma especial atenção de modo a conseguirem obter 

melhores resultados de aprendizagem. 

  Os alunos mostraram-se sempre empenhados nas tarefas de aprendizagem por 

nós propostas, sendo uma turma bastante unida, onde se verificarem laços de amizade. 

Desta forma, podemos dizer que era uma turma onde existiam amizade e respeito entre 

as crianças, o que era muito agradável em contexto sala de aula. 

 A relação professor-aluno e aluno-professor era boa. Todas as crianças 

respeitavam a professora e mostravam momentos de afeto para com ela. Também, a 

professora respeitava todos os seus alunos exigindo deles, mas também os elogiando. 

Assim, a relação que existia na turma com a professora era uma relação bastante 

benéfica para que os alunos pudessem realizar as aprendizagens.    

 No que diz respeito à minha relação com estas crianças, penso ter conseguido 

estabelecer uma boa relação, o que permitiu que as minhas aulas de responsabilização 

fossem bem-sucedidas. Isto porque, as crianças mostraram-se sempre entusiasmadas 

com as atividades e eu senti-me satisfeita com isso.  
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Parte III- A prática de ensino supervisionada na Educação 

Pré-escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

1. Conceito de Planificação 

 

Para Zabalda (1992) cit. por Varandas (2010), planificar é converter uma ideia 

num curso de ação. É uma atividade mental interna do professor/educador. É um 

conjunto de processos psicológicos, pelos quais o professor/educador planeia a futura 

ação, registando os fins e os meios e fazendo um marco de referências que guiam as 

suas ações.  

Ainda Vasconcelos (1991) cit. por Varandas (2010) refere que planear é 

coordenar um conjunto de ações entre si, de modo a obter um certo resultado. Para 

alcançarmos as metas a que nos propomos, devemos planificar o processo de ensino-

aprendizagem. 

Assim, podemos referir que a planificação é um documento importante para o 

processo de ensino de aprendizagem. O professor, ao realizar a planificação, deve ter 

sempre em conta as crianças com que está a trabalhar e os conteúdos a cumprir, bem 

como os recursos e o tempo disponíveis. 

Desta forma, é a partir do conhecimento do grupo que o professor parte para a 

planificação do processo educativo. Assim, promoverá um ambiente estimulante de 

desenvolvimento que origine aprendizagens significativas e diversificadas.  

Planificar implica refletir sobre as intenções educativas e as formas de as 

adequar ao nosso grupo, o que facilita a previsão e a organização de recursos, a 

articulação entre todas as áreas curriculares, o que desencadeia a aprendizagem e o 

desenvolvimento das crianças.  

Dos vários modelos de planificações existentes, cabe ao professor escolher e 

adotar o modelo que lhe pareça melhor, tendo em conta o seu grupo e as suas crenças 

educativas. Tal como refere Vasconcelos (1991) cit. por Varandas (2010), compete a 

cada professor encontrar o seu modelo, procurando tornar coerente o seu modo de 

pensar e de agir em articulação com aquilo que o conhecimento da fase de 

desenvolvimento que as crianças se encontram. 
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Estas foram algumas ideias que orientaram a elaboração das planificações para 

as aulas dos estágios. Seguem-se, por isso, as planificações de aulas na educação pré-

escolar e no 1º ciclo do ensino básico e as reflexões realizadas sobre as mesmas. 
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2. A prática de ensino supervisionada na Educação Pré- Escolar 

Data: 13/04/2015 

Áreas de 

Conteúdo 

Objetivos 
Atividades/Estratégias 

Recursos 

Gerais Específicos Humanos Materiais 

 

Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão e 

Comunicação 

- Domínio da 

Expressão 

Plástica 

 

 

 

 

Conhecimento 

do Mundo 

 

 

 

- Aprender a respeitar 

regras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver a 

motricidade fina. 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver interesse 

pelo meio ambiente 

 

 

- Ser capaz de partilhar 

o material; 

- Ser capaz de arrumar 

o material; 

-Ser capaz de utilizar 

cuidadosamente o 

material.   

 

 

 

 

 

 

- Ser capaz de 

manipular o material 

corretamente; 

 

- Ser capaz de picotar 

corretamente. 

 

 

- Ser capaz de 

identificar as diferentes 

ATIVIDADES ORIENTADAS 

 

Continuação da elaboração do 

placar da primavera 

(Atividade Coletiva). 

Como não foi possível acabar o 

placar na semana passada, uma 

vez que os materiais pintados 

não secaram, decidi finaliza-lo 

nesta data. Para tal, as crianças 

deverão distribuísse pelas mesas, 

onde algumas crianças irão colar 

as partes dos animais, 

previamente recortadas por mim, 

para formarem o animal 

completo. Outras, irão fazer o 

sol e as nuvens, outras irão 

pintar o placar e outras dedicar-

se-ão à picotagem das letras 

referentes à palavra primavera e 

sucessivamente à pintura das 

mesmas. 

Assim que todos os acessórios 

estiverem finalizados, em grande 

grupo, iremos montar o nosso 

 

 

 Educadora; 

 Ajudante da 

Ação 

Educativa; 

 Estagiária; 

 Crianças. 

 

 

- Placar; 

- Caixas de 

ovos; 

- Rolos de 

cozinha; 

-Rolos de papel 

higiénico; 

- Papel de 

cenário; 

- Tinta; 

- Cartolinas; 

- Filtros; 

- Molas; 

- Letras da 

palavra 

primavera; 

- Esponjas; 

- Picos 
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caraterísticas da 

primavera; 

 

placar e afixa-lo na parede. 

 

 

 

 

 

 

Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão e 

Comunicação 

- Domínio da 

Linguagem Oral 

 

 

 

 

 

 

 

-Aprender a respeitar 

regras. 

 

 

 

 

-Desenvolver a 

capacidade de 

concentração. 

 

 

 

 

 

- Desenvolver a 

linguagem. 

 

 

 

 

 

 

 

- Ser capaz de respeitar 

os colegas; 

- Ser capaz de falar na 

sua vez. 

 

 

-Ser paz de estar atento; 

- Ser capaz de estar 

concentrado. 

 

 

 

 

 

- Ser capaz de 

verbalizar o que está a 

realizar; 

- Ser capaz de usar 

linguagem adequada à 

mesma; 

 

 

Projeto sobre as plantas – 

Aprendizagem da constituição 

da planta. (Atividade coletiva) 

Em grande grupo, as crianças 

irão sentar-se no círculo, para 

proceder à explicação da 

constituição da planta, tal como 

me tinham pedido. Para tal, 

elaborei uma flor em ponto 

grande, onde estão expostas as 

partes mais importantes de uma 

planta (raiz, caule, folha, pétala e 

semente). Após de uma 

explicação acerca da 

constituição das plantas, 

distribuirei cartões 

aleatoriamente, a cinco crianças, 

onde estão escritas as palavras 

(raiz, caule, folha, pétala e 

semente), o objetivo será que as 

crianças consigam colar a 

palavra na parte da planta a qual 

corresponde. 

 

 Educadora; 

 Ajudante da 

Ação 

Educativa; 

 Estagiária; 

Crianças. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Planta 

(cartolinas, bola 

esferovite, sal 

pintado, cana, 

madeira, jornal, 

arame, papel de 

em plastificar e 

cola). 

- Cartões em 

cartolina 

(velcro) 
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Conhecimento 

do Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver o 

discurso oral. 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver o espírito 

científico. 

 

 

 

 

- Desenvolver interesse 

pela natureza. 

 

 

- Ser capaz de falar para 

o grupo; 

- Usar uma linguagem 

explícita. 

 

 

 

- Ser capaz de 

reconhecer a 

importância das plantas. 

 

 

 

 

 

-Ser capaz de mostrar 

curiosidade 

relativamente a 

fenómenos naturais. 

 

 

- Ser capaz de mostrar 

interesse pela 

importância das plantas; 

- Ser capaz de 

identificar as partes 

fundamentais das 

plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação 

Pessoal e Social 

 

-Aprender a respeitar 
 

- Ser capaz de partilhar 
Ficha de pintura, recorte e 

colagem da constituição das 
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Expressão e 

Comunicação 

- Domínio da 

Abordagem à 

Escrita. 

 

 

 

 

 

 

- Domínio da 

Expressão 

Plástica 

 

 

 

 

 

regras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver a escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver a 

motricidade fina. 

 

 

 

 

 

 

o material; 

- Ser capaz de arrumar 

o material; 

-Ser capaz de utilizar 

cuidadosamente o 

material.   

 

 

 

 

 

 

 

- Ser capaz de copiar 

corretamente as 

palavras; 

- Ser capaz de 

reconhecer as diferentes 

letras. 

 

 

 

- Ser capaz de 

manipular o material 

corretamente; 

 

- Ser capaz de picotar 

corretamente. 

 

 

plantas (Atividade individual). 

Após a conversa acerca das 

plantas, as crianças irão sentar-

se pelas mesas, para realizar uma 

ficha referente ao tema a ser 

trabalhado. Irá ser distribuído a 

cada criança duas folhas, onde 

numa estão duas peças da 

constituição da planta e na outra  

está a outra constituição da 

planta. As crianças devem pintar 

os desenhos e copiar as palavras. 

E terminaram a ficha no dia 

seguinte. 

 

 Educadora; 

 Ajudante da 

Ação 

Educativa; 

 Estagiária; 

Crianças. 

 

- Fichas; 

- Cola; 

- Tesouras; 

- Lápis; 

- Lápis de cor; 

- Marcadores; 
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Conhecimento 

do Mundo 

 

 

 

- Aprender a demostrar 

interesse por fenómenos 

da natureza. 

 

 

 

 

 

- Desenvolver o 

conhecimento acerca 

das plantas. 

 

 

 

- Ser capaz de mostrar 

interesse pela 

constituição das 

plantas; 

- Ser capaz de 

reconhecer a 

importância das plantas. 

 

- Ser capaz de distinguir 

as diferentes partes da 

planta.  
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Data: 14/04/2015 

Áreas de 

Conteúdo 

Objetivos 
Atividades/Estratégias 

Recursos 

Gerais Específicos Humanos Materiais 

 

Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão e 

Comunicação 

- Domínio da 

Expressão 

Plástica 

 

 

 

 

Conhecimento 

do Mundo 

 

 

 

- Aprender a respeitar 

regras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver a 

motricidade fina. 

 

 

 

 

 

 

- Aprender a demostrar 

interesse por fenómenos 

da natureza; 

 

 

 

- Ser capaz de partilhar 

o material; 

- Ser capaz de arrumar 

o material; 

-Ser capaz de utilizar 

cuidadosamente o 

material.   

 

 

 

 

 

 

- Ser capaz de 

manipular o material 

corretamente; 

 

- Ser capaz de recortar 

corretamente. 

 

 

- Ser capaz de mostrar 

interesse pela 

constituição das 

plantas; 

ATIVIDADES ORIENTADAS 

 

Continuação da realização da 

ficha (Atividade individual).  

As crianças irão distribuir-se 

pelas mesas e irão finalizar a 

ficha acerca da constituição das 

plantas começada na aula 

passada. Depois de as crianças já 

terem pintado os desenhos, irão 

proceder ao recorte dos 

retângulos e juntar corretamente 

as partes de maneira a que forme 

a planta correta. De seguida, irão 

colar as partes da primeira folha 

na segunda folha distribuída. 

Após, copiarão os nomes das 

partes das plantas na folha onde 

formaram a planta e pintarão a 

planta de seguida, afixarão no 

placar. 

 

 

 Educadora; 

 Ajudante da 

Ação 

Educativa; 

 Estagiária; 

 Crianças. 

 

 

- Fichas; 

- Cola; 

- Tesouras; 

- Lápis; 

- Lápis de cor; 

- Marcadores; 
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- Desenvolver o 

conhecimento acerca 

das plantas. 

- Ser capaz de 

reconhecer a 

importância das plantas. 

 

- Ser capaz de distinguir 

as diferentes partes da 

planta. 

 

Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão e 

Comunicação 

 

- Domínio da 

Música 

 

 

 

 

 

- Aprender a respeitar 

regras. 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver a 

capacidade de 

concentração. 

 

 

 

 

- Desenvolver a 

capacidade rítmica. 

 

 

 

 

 

-Ser capaz de respeitar 

os outros. 

- Ser capaz de respeitar 

as regras do jogo; 

- Ser capaz de utilizar 

cuidadosamente o 

material. 

 

 

- Ser capaz de realizar 

os exercícios pedidos. 

 

 

 

 

 

- Ser capaz de levantar 

e baixar os braços com 

o ritmo da música. 

 

 

Sessão Motora (atividade 

coletiva) 

Numa primeira parte de 

aquecimento, vamos dançar a 

música da “Põe a mão na 

cabecinha”. Em que lhes 

ensinarei alguns passos como, 

levantar as mãos para cima e 

para baixo.  

Em seguida, iremos realizar o 

jogo das bolas saltitonas. Onde 

estão no chão formas 

geométricas desenhas em papel e 

com diversas cores. Os meninos 

terão de se dirigir até à figura e 

cor a que eu me referir.  

Em seguida, as crianças irão 

trabalhar com a professora de 

dança para a festa final de ano. 

 

 

 

 Educadora; 

 Ajudante da 

Ação 

Educativa; 

 Estagiária; 

Crianças. 

 

 

- Rádio; 

- Computador; 

- Colunas; 

- Figuras 

geométricas. 
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- Domínio da 

Expressão 

Motora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Domínio da  

Matemática 

 

 

 

- Desenvolver a 

motricidade grossa. 

 

 

- Desenvolver a 

capacidade de 

coordenação. 

 

 

 

 

 

- Aprender as diferentes 

formas geométricas. 

 

 

- Aprender a associar a 

forma à cor. 

 

- Aprender a diferenciar 

as diferentes posições 

das formas. 

 

 

 

- Saltar de uma forma 

para a outra. 

 

 

- Ser capaz de levantar 

e baixar os braços; 

- Ser capaz de ser 

direcionar para a 

esquerda e para a 

direita. 

 

 

- Ser capaz de enumerar 

as várias formas 

geométricas. 

 

- Ser capaz de associar 

a forma à cor. 

 

- Ser capaz de 

reconhecer diversas 

posições das formas 

geométricas. 

 

 

Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

- Aprender a respeitar 

regras. 

 

 

- Ser capaz de respeitar 

os colegas; 

Projeto: como as abelhas 

fazem o mel (atividade 

coletiva). 

As crianças irão sentar-se em 

 

 

 

 Educadora; 

 

 

 

- Colmeia; 



 

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão e 

Comunicação 

 

- Domínio da 

Abordagem à 

Escrita. 

 

 

 

 

 

Conhecimento 

do Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver a 

capacidade de 

concentração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver a escrita. 

 

 

 

 

 

 

- Aprender a 

demonstrar interesse 

pelas abelhas. 

 

 

- Ser capaz de falar na 

sua vez; 

- Ser capaz de dar 

ideias. 

 

 

 

-Ser paz de estar atento; 

- Ser capaz de estar 

concentrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ser capaz de copiar 

corretamente as 

palavras; 

- Ser capaz de 

reconhecer as diferentes 

letras. 

 

- Ser capaz de mostrar 

curiosidade pelo tema a 

trabalhar; 

 

 

grande grupo e iremos dialogar 

acerca do processo da formação 

do mel. Para tal, construí com 

rolos de papel higiénico uma 

colmeia e fiz com esferovites 

algumas abelhas. Irei também 

utilizar a planta realizada numa 

outra aula para a explicação. 

Em seguida, iremos fazer o 

registo do processo numa 

cartolina e iremos colocar na 

nossa sala.  

 Ajudante da 

Ação 

Educativa; 

 Estagiária; 

Crianças. 

-Abelhas; 

-Flor; 

-Cartolina; 

-Lápis; 

-Marcadores. 
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- Aprender o processo 

do mel. 

 

 

 

 

- Aprender a 

importância das 

abelhas; 

 

 

 

-Reconhecer a 

importância das plantas 

neste processo. 

- Ser capaz de explicar 

como as abelhas fazem 

o mel e o que 

necessitam. 

 

 

- Ser capaz de 

reconhecer que sem as 

abelhas não existiria 

mel. 

 

 

- Ser capaz de 

reconhecer que as 

plantas são essenciais 

para a produção do mel. 

Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão e 

Comunicação 

- Domínio da 

expressão 

 

- Aprender a respeitar 

regras. 

 

 

 

- Desenvolver a 

capacidade de 

imaginação. 

 

 

 

 

 

 

- Ser capaz de respeitar 

os colegas; 

- Ser capaz de falar na 

sua vez. 

 

- Ser capaz de elaborar 

abelhas distintas; 

- Ser capaz de construir 

um mobile. 

 

 

 

 

Continuação do projeto das 

abelhas – Elaboração de 

abelhas (atividade individual).  

Cada criança irá pintar um ovo 

em esferovite  para formarem 

abelhas. Após, irão deixar secar 

para depois formarem uma 

abelha e de seguida formar um 

mobile com as abelhas que 

elaboraram. No final do dia, irei 

oferecer um pote de mel para 

cada criança levar para casa. 

 

 

 Educadora; 

 Ajudante da 

Ação 

Educativa; 

 Estagiária; 

Crianças. 

 

 

- Ovos de 

esferovite; 

-Tintas; 

- Arames; 

- Marcadores 

-Fio de pesca; 

-Cola 
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plástica. 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimento 

do Mundo 

 

- Desenvolver a 

motricidade fina. 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver interesse 

pelas abelhas. 

 

 

- Ser capaz de utilizar o 

material corretamente; 

- Ser capaz de utilizar 

materiais diferentes; 

- Ser capaz de pintar o 

objeto corretamente. 

 

 

 

- Ser capaz de elaborar 

uma abelha 

corretamente. 
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Data: 15/04/2015 

Áreas de 

Conteúdo 

Objetivos 
Atividades/Estratégias 

Recursos 

Gerais Específicos Humanos Materiais 

 

Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão e 

Comunicação 

- Domínio da 

Expressão 

Plástica 

 

 

 

- Domínio da 

Abordagem à 

Escrita. 

 

 

 

- Aprender a respeitar 

regras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver a 

motricidade fina. 

 

 

 

 

- Desenvolver a escrita. 

 

 

 

 

 

- Ser capaz de partilhar 

o material; 

- Ser capaz de arrumar 

o material; 

-Ser capaz de utilizar 

cuidadosamente o 

material.   

 

 

 

 

 

 

- Ser capaz de utilizar 

corretamente o lápis 

para escrever. 

 

 

 

- Ser capaz de escrever 

corretamente a letra; 

- Ser capaz de a 

memorizar e 

reconhecer. 

ATIVIDADES ORIENTADAS 

Ficha referente à letra a 

minúscula e manuscrita. 

(Atividade Individual). 

As crianças irão distribuir-se 

pelas mesas após, entregar-lhes-

ei uma ficha para exercitarem a 

letra a. Uma vez que, temos 

vindo a trabalhar as abelhas, 

aproveitei o que facto deste 

animal iniciar-se por a, e 

comecei a trabalhar esta letra. 

De seguida, irão colocar as 

fichas no placar. 

 

 

 

 

 

 

 

 Educadora; 

 Ajudante da 

Ação 

Educativa; 

 Estagiária; 

 Crianças. 

 

 

-Fichas; 

-Lápis; 

-Marcadores. 

 

Formação - Aprender a respeitar - Ser capaz de partilhar Culinária: confeção de   
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Pessoal e Social 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão e 

Comunicação 

- Domínio da 

Expressão 

Plástica 

 

 

 

 

 

Conhecimento 

do Mundo 

 

regras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver a 

motricidade fina. 

 

 

 

 

 

 

- Aprender a mostrar 

interesse pela culinária. 

o material; 

- Ser capaz de arrumar 

o material; 

-Ser capaz de utilizar 

cuidadosamente o 

material.   

 

 

 

 

-Ser capaz de esticar a 

massa; 

-Ser capaz experimentar 

diferentes materiais; 

-Ser capaz de manipular 

as formas de corte. 

 

 

- Ser capaz de mostrar 

empenho e interesse na 

confeção das bolachas. 

bolachas (Atividade Coletiva). 

Para ser uma tarde diferente, irei 

confecionar bolachas com as 

crianças. Em grande grupo na 

mesa, iremos colocar os 

ingredientes numa bacia e vamos 

amassar. De seguida, iremos 

esticar a massa e fazer recortes 

com as formas de bolachas. 

Após, vamo-nos deslocar à copa 

para as colocar no forno. Assim 

que estiverem cozidas, iremos 

colocar dentro de um saquinho 

feito por mim para as  crianças 

levarem para casa.  

 

 Educadora; 

 Ajudante da 

Ação 

Educativa; 

 Estagiária; 

Crianças 

 

- Ovos; 

- Farinha; 

- Manteiga; 

- Chocolate; 

- Tabuleiros; 

- Bacia; 

- Rolos de 

massa; 

- Cortadores; 

-Forno 

-Saquinhos. 
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Reflexão Semanal (13,14 e 15 de abril) 

  

No primeiro dia, na parte da manhã, fizemos a construção do placar da 

primavera, que as crianças gostaram bastante de o realizar e o resultado final. Não há 

melhor estímulo que a satisfação das crianças perante o nosso trabalho.  

Na parte da tarde, o diálogo prolongou-se sobre ideias e dúvidas das crianças 

acerca das plantas. Para dinamizar o diálogo, levei uma planta construída com material 

reciclado e, deste forma, as crianças conseguiram facilmente reconhecer e identificar as 

partes principais que constituem as plantas. Para aprofundar esta atividade, a educadora 

sugeriu que as crianças dissessem por que letra se formava cada palavra. As crianças 

não mostraram qualquer tipo de dúvidas. 

A realização da ficha sobre a letra “a” que ficou inacabada, uma vez que o 

diálogo prolongou-se por mais tempo do que o planeado. No entanto, esta foi 

continuada n aula seguinte. 

O dia correu bem e todas as atividades foram realizadas pelas crianças com 

sucesso, já que todas elas entenderam quais as partes mais importantes de uma planta e 

qual a sua importância para o meio ambiente. 

No dia seguinte, na parte da manhã, as crianças estiveram nas diferentes áreas 

antes de irem para o ginásio. No decorrer da sessão motora, dançamos uma música e 

jogamos o jogo das bolas saltitonas e as figuras geométricas, todas as atividades 

previstas foram realizadas com sucesso e empenho por parte das crianças. 

 A parte de tarde foi dedicada ao “projeto das abelhas”, que, após o diálogo com 

as crianças, fizemos o registo de três poemas acerca das abelhas numa cartolina. Este foi 

um tema que despertou muito a curiosidade das crianças, motivando-as a conhecer quais 

as suas origens e caraterísticas. 

 De um modo geral, o dia correu bem e todas as atividades previstas foram 

realizadas com sucesso. 

 No terceiro e último dia da semana, na parte da manha, as crianças realizaram a 

ficha da letra “a” sem dificuldades.  

 A parte da tarde foi dedicada à culinária, onde todos participaram na confeção de 

bolachas e estavam ansiosos por as provarem. Porém, as bolachas queimaram um 

pouco, devido à alta temperatura, pelo que as comeram na hora do lanche, já não as 

levando para casa tal como previsto.
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3. A prática de ensino supervisionada no 1º ciclo do ensino básico 

 

Estagiárias: Marisa Saraiva 

Ano: 2º 

Data: 2 de novembro de 2015 

Área Conteúdos Metas Objetivos Atividades/ Estratégias Recursos Avaliação 

Português Variação em 

género: 

masculino e 

feminino 

- Ler em voz 

alta palavras e 

textos. 

 

 

 

 

 

 

- Ler textos 

diversos. 

 

- Organizar a 

informação do 

texto. 

 

 

 

 

- Produzir um 

- Ler palavras 

monossilábicas, 

dissilábicas e trissilábicas 

regulares encontradas no 

texto; 

- Ler o texto com 

articulação e entoação 

corretas. 

 

- Ler textos narrativos. 

 

 

- Identificar corretamente 

o tema do texto; 

- Referir adequadamente o 

assunto do texto; 

- Identificar os aspetos 

nucleares do texto. 

 

- Falar de forma audível; 

1º- Exploração do texto “O 

Senhor Multiplicação e a sua 

amiga” através de uma leitura 

individual e silenciosa, seguida 

de uma leitura docente; 

2º- Leitura individual e em voz 

alta do texto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º- Exploração gramatical dando 

Humanos: 

- Alunos; 

- Professora; 

- Estagiárias. 

 

Espaciais: 

- Sala de 

Aula. 

 

Materiais: 

- Texto “O 

Senhor 

Multiplicação 

e a sua 

amiga”, 

retirado da 

obra 

“Histórias 

com…Matem

ática” e 

Avaliação 

formativa: 

Do processo: 

- Observação 

não 

instrumentada 

(Motivação, 

participação e 

empenho dos 

alunos na sala 

de aula). 

- Observação 

instrumentada 

com recurso a 

uma de 

classificação 

quanto à 

leitura (anexo 

I). 
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discurso oral 

com correção. 

 

 

 

 

 

 

 

- Explicitar 

regularidades no 

funcionamento 

da língua. 

- Articular corretamente as 

palavras; 

- Usar vocabulário 

adequado ao tema e à 

situação; 

- Responder 

adequadamente a 

perguntas. 

4 

- Identificar o género 

masculino e feminino das 

palavras; 

- Identificar as várias 

variações da formação do 

feminino. 

enfoque aos géneros 

gramaticais: masculino e 

feminino, feita a partir da 

exploração do texto e com 

auxílio de dois fantoches; 

4º- Elaboração de um registo no 

caderno diário; 

5º- Seleção (rodeando), no texto, 

identificando palavras que 

indicam o masculino e o 

feminino. 

 

adaptado pelo 

grupo de 

estagiárias 

(anexo V); 

- Caderno 

Diário; 

- Quadro 

magnético. 

Matemática Números e 

operações: 

multiplicação 

- Multiplicar 

números 

naturais. 

 

 

 

 

 

 

 

- Resolver 

problemas. 

- Efetuar multiplicações 

adicionando parcelas 

iguais, envolvendo 

números naturais até 10; 

- Utilizar corretamente o 

símbolo x; 

- Recorrer a desenhos, 

objetos ou esquemas para 

efetuar multiplicações. 

 

- Resolver problemas de 

um ou dois passos 

envolvendo situações 

multiplicativas no sentido 

aditivo. 

1º - Resolução conjunta de um 

problema (elaborado pelo grupo 

de estagiárias, com base no texto 

dado anteriormente em 

Português) para introduzir o 

sinal x; 

 

2º - Resolução conjunta dos 

exercícios da página 28 do 

Manual de Matemática, 

utilizando o material multibase 

como suporte. 

Humanos: 

- Alunos; 

- Professora; 

- Estagiárias. 

 

Espaciais: 

- Sala de 

Aula. 

 

Materiais: 

- Material 

multibase; 

- Manual de 

Matemática; 

- Quadro 

Avaliação 

formativa: 

Do processo: 

- Observação 

não 

instrumentada 

(Motivação, 

participação e 

empenho dos 

alunos na sala 

de aula). 
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magnético. 

Expressões 

Artísticas 

Exploração 

de técnicas 

de expressão 

plástica: 

- Desenho 

- Pintura 

- Recorte 

- Colagem 

 - Desenhar nas imagens os 

elementos referentes ao 

feminino e ao masculino; 

- Pintar as imagens 

respeitando os limites; 

- Recortar as imagens; 

- Colar as imagens nos 

paus de espetada. 

- A cada aluno serão entregues 

dois desenhos em cartolina, um 

de um sinal + e outro de um 

sinal x. Cada aluno deve decorar 

o seu desenho de acordo com a 

história “O Senhor 

Multiplicação e a sua amiga”, 

dada anteriormente na aula de 

Português. 

De seguida, cada um deverá 

recortar os seus desenhos e colá-

los em paus de espetada, de 

modo a criar os seus próprios 

fantoches da história. 

Humanos: 

- Alunos; 

- Professora; 

- Estagiárias. 

 

Espaciais: 

- Sala de 

Aula. 

 

Materiais: 

- Desenhos; 

- Lápis de 

cor; 

- Cola; 

- Tesoura; 

-Paus de 

Espetada. 

Avaliação 

formativa: 

Do processo: 

- Observação 

não 

instrumentada 

(Motivação, 

participação e 

empenho dos 

alunos na sala 

de aula). 

 

Oferta 

Compleme

ntar 

  - Identificar as 

caraterísticas do trabalho 

de projeto; 

- Saber trabalhar em 

grupo; 

- Respeitar os colegas do 

grupo. 

1º - Continuação da Metodologia 

de Trabalho de Projeto; 

2º - Formação dos grupos de 

trabalho; 

3º - Atribuição a cada grupo do 

animal (macaco, peixes, camelo, 

águia e golfinho) e das questões 

a estudar; 

4º - Discussão em pequeno 

grupo para a atribuição de 

tarefas a cada elemento (relógio, 

organizador de ideias, porta-voz, 

Humanos: 

- Alunos; 

- Professora; 

- Estagiárias. 

 

Espaciais: 

- Sala de 

Aula. 

 

Avaliação 

formativa: 

Do processo: 

- Observação 

não 

instrumentada 

(Motivação, 

participação e 

empenho dos 

alunos na sala 

de aula). 
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escritor, avaliador do 

comportamento, entre outros). 

 

 

Avaliação 

diagnóstica: 

Diálogo com 

os alunos 

sobre os 

conhecimento

s adquiridos 

anteriormente. 

 

 

 

Estagiárias: Marisa Saraiva 

Ano: 2º 

Data: 3 de novembro de 2015 

Área Conteúdos Metas Objetivos Atividades/ Estratégias Recursos Avaliação 

Matemática Sistema de 

Numeração 

Decimal 

 

 

Números 

naturais 

- Descodificar o 

sistema de 

numeração 

decimal. 

 

- Reconhecer os 

números 

naturais. 

 

- Contar até mil. 

- Reconhecer as ordens 

decimais: unidade, dezena 

e centena. 

 

 

- Reconhecer o valor 

posicional dos 

organismos; 

 

 

- Entender as regras de 

- Resolução de uma ficha de 

exercícios em conjunto 

(elaborada pelo grupo de 

estagiárias) para trabalhar a 

escrita de números. 

Como auxílio nas contagens 

serão utilizadas massas para 

representar as centenas, 

fósforos para representar as 

dezenas e grãos-de-bico para 

representar as unidades. 

Humanos: 

- Alunos; 

- Professora; 

- Estagiárias. 

 

Espaciais: 

- Sala de Aula. 

 

Materiais: 

- Ficha de 

exercícios 

Avaliação 

formativa: 

Do processo: 

- Observação 

não 

instrumentada 

(Motivação, 

participação e 

empenho dos 

alunos na sala 

de aula). 
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construção dos numerais 

cardinais; 

- Representar qualquer 

número natural até mil. 

(anexo VI); 

- Massas; 

- Grãos-de-bico; 

- Fósforos; 

- Quadro 

magnético. 

 

Estudo do 

Meio 

À Descoberta 

de si mesmo: 

A saúde do 

seu corpo 

 - Identificar as várias 

modificações do corpo; 

- Identificar a importância 

de uma boa higiene 

corporal; 

- Reconhecer a 

importância de uma boa 

higiene oral; 

- Reconhecer as regras da 

higiene oral. 

- Visualização de um 

Powerpoint em que são 

abordadas a higiene do corpo e 

a higiene oral; 

 

- Diálogo com os alunos acerca 

do tema. 

Humanos: 

- Alunos; 

- Professora; 

- Estagiárias. 

 

Espaciais: 

- Sala de Aula. 

 

Materiais: 

- Documento 

multimédia 

Powerpoint 

(anexo VII); 

- Quadro 

magnético. 

Avaliação 

formativa: 

Do processo: 

- Observação 

não 

instrumentada 

(Motivação, 

participação e 

empenho dos 

alunos na sala 

de aula). 

 

Português Variação em 

género: 

masculino e 

feminino 

- Produzir um 

discurso oral 

com correção. 

 

 

 

 

 

 

- Falar de forma audível; 

- Articular corretamente 

as palavras; 

- Usar vocabulário 

adequado ao tema; 

- Responder 

adequadamente a 

perguntas; 

- Construir frases 

- Revisões da aula anterior 

através de um diálogo com a 

turma; 

 

- Resolução de uma ficha de 

exercícios (realizada pelo 

grupo de estagiárias) para 

exploração gramatical dando 

enfoque à variação em género 

Humanos: 

- Alunos; 

- Professora; 

- Estagiárias. 

 

Espaciais: 

- Sala de Aula. 

 

Materiais: 

Avaliação 

diagnóstica: 

Diálogo com 

os alunos 

sobre os 

conhecimentos 

adquiridos 

anteriormente. 
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- Explicitar 

regularidades no 

funcionamento 

da língua. 

corretamente articuladas. 

 

- Identificar o género 

masculino e feminino das 

palavras; 

- Identificar as várias 

variações da formação do 

feminino. 

 

das palavras; 

 

- Caderno 

Diário; 

- Ficha de 

exercícios; 

- Quadro 

magnético. 

Avaliação 

formativa: 

Do processo: 

- Observação 

não 

instrumentada 

(Motivação, 

participação e 

empenho dos 

alunos na sala 

de aula). 

 

Expressões 

Artísticas 

Exploração 

de técnicas 

de expressão 

plástica: 

- Desenho 

- Pintura 

- Recorte 

- Colagem 

 - Pintar os desenhos 

respeitando os limites; 

- Recortar as imagens; 

- Colar as imagens. 

- Cada aluno pinta dois 

desenhos: um referente ao 

género masculino e outro 

referente ao género masculino. 

De seguida deverá recortar 

esses desenhos. 

- No final, cada aluno deverá 

colar os desenhos nos 

respetivos lugares numa tabela 

dividida em feminino e 

masculino. 

Humanos: 

- Alunos; 

- Professora; 

- Estagiárias. 

 

Espaciais: 

- Sala de Aula. 

 

Materiais: 

- Desenhos; 

- Lápis de cor; 

- Tesoura; 

- Cola; 

- Tabela. 

Avaliação 

formativa: 

Do processo: 

- Observação 

não 

instrumentada 

(Motivação, 

participação e 

empenho dos 

alunos na sala 

de aula). 

 

Estagiárias: Marisa Saraiva  

Ano: 2º 

Data: 4 de novembro de 2015 
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Área Conteúdos Metas Objetivos Atividades/ Estratégias Recursos Avaliação 

Português Variação em 

género: 

masculino e 

feminino 

- Produzir um 

discurso oral 

com correção. 

 

 

 

 

- Explicitar 

regularidades no 

funcionamento 

da língua. 

- Usar vocabulário 

adequado ao tema e à 

situação; 

- Responder 

adequadamente a 

perguntas; 

 

- Identificar o género 

masculino e feminino das 

palavras; 

- Identificar as várias 

variações da formação do 

feminino. 

- Revisão da matéria da aula 

anterior através de um diálogo; 

 

- Realização do “Jogo do 

Galo” (elaborado pelo grupo 

de estagiárias).  

Neste jogo os alunos devem 

jogar o tradicional jogo do 

galo, contudo um aluno joga 

com imagens do feminino e 

outro com imagens do 

masculino. Estes devem ser 

capazes de escolher as imagens 

adequadas de um conjunto de 

imagens variadas. 

O objetivo do jogo é os alunos 

fazerem linha ao mesmo tempo 

que distinguem o género 

masculino do género feminino. 

Humanos: 

- Alunos; 

- Professora; 

- Estagiárias. 

 

Espaciais: 

- Sala de Aula. 

 

Materiais: 

- Imagens; 

- Quadro 

magnético. 

Avaliação 

diagnóstica: 

Diálogo com 

os alunos 

sobre os 

conhecimentos 

adquiridos 

anteriormente. 

 

Avaliação 

formativa: 

Do processo: 

- Observação 

não 

instrumentada 

(Motivação, 

participação e 

empenho dos 

alunos na sala 

de aula). 

- Observação 

não 

instrumentada. 

Matemática Números 

naturais 

 

 

 

- Reconhecer os 

números 

naturais. 

 

- Contar até mil. 

- Reconhecer o valor 

posicional dos 

organismos; 

 

 

- Resolução de exercícios 

oralmente e em conjunto: no 

quadro serão colados diversos 

números escritos em cartolina. 

A partir destes, cada criança 

Humanos: 

- Alunos; 

- Professora; 

- Estagiárias. 

 

Avaliação 

formativa: 

Do processo: 

- Observação 

não 
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 Sistema de 

Numeração 

Decimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Descodificar o 

sistema de 

numeração 

decimal. 

 

- Entender as regras de 

construção dos numerais 

cardinais; 

- Representar qualquer 

número natural até mil. 

 

- Reconhecer as ordens 

decimais: unidade, dezena 

e centena. 

 

deve ser capaz de fazer a sua 

leitura e de o representar com a 

réplica do material multibase 

elaborada em cartolina pelo 

grupo de estagiárias. 

 

Espaciais: 

- Sala de Aula. 

 

Materiais: 

- Números 

escritos em 

cartolina; 

- Material 

multibase 

(construído em 

cartolina); 

- Quadro 

magnético. 

instrumentada 

(Motivação, 

participação e 

empenho dos 

alunos na sala 

de aula). 

 

Estudo do 

Meio 

Á Descoberta 

de Si 

Mesmo: 

A saúde do 

seu corpo 

 

 - Identificar as várias 

modificações do seu 

corpo; 

- Reconhecer a relevância 

de uma boa higiene 

corporal; 

- Reconhecer as regras da 

higiene oral e corporal. 

- Diálogo com os alunos acerca 

das modificações que têm 

ocorrido no seu corpo ao longo 

dos anos; 

- Pesagem e medição dos 

alunos para posterior registo. 

- Elaboração de um panfleto 

com informações acerca da 

higiene corporal, da higiene 

oral e das modificações 

corporais. Os alunos deverão 

completar corretamente as 

afirmações que constarão no 

panfleto e também preencher 

informações referentes às suas 

próprias mudanças (peso, 

altura e dentição). 

Humanos: 

- Alunos; 

- Professora; 

- Estagiárias. 

 

Espaciais: 

- Sala de Aula. 

 

Materiais: 

- Fita métrica; 

- Balança; 

- Panfletos para 

preencher 

(anexo VIII); 

- Quadro 

magnético. 

Avaliação 

diagnóstica: 

Diálogo com 

os alunos 

sobre os 

conhecimentos 

adquiridos 

anteriormente. 

 

Avaliação 

formativa: 

Do processo: 

- Observação 

não 

instrumentada 

(Motivação, 

participação e 



 

71 
 

empenho dos 

alunos na sala 

de aula). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

Reflexão Semanal (2, 3 e 4 de novembro) 

 Esta foi a minha primeira semana de responsabilização, na qual a lecionação 

decorreu durante três dias da semana. 

No primeiro dia, as crianças escreveram a data e registaram o tempo no caderno 

diário. Iniciamos a aula com a leitura do texto “A senhora soma e o senhor 

multiplicação”, elaborado por mim, com o objetivo de chegar à variação de géneros 

(feminino e masculino). Seguidamente, os alunos fizeram uma tabela no caderno e 

registaram o que aprenderam anteriormente, isto é, o sexo masculino e o sexo feminino. 

Na parte da tarde, realizámos um problema que se encontrava escrito no quadro 

e foram resolvidos exercícios do manual utilizando o material multibase, de modo a 

facilitar aprendizagem dos alunos. Em expressões artísticas, cada aluno decorou um “X” 

e um “+”, dando origem a fantoches masculinos e femininos que, posteriormente, foram 

afixados na sala junto com a história. 

Após o intervalo da tarde, dedicámos o tempo disponível para o trabalho do 

projeto sobre os animais. O tema foi selecionado a partir de vários temas propostos pela 

professora cooperante e os alunos votaram no que lhes interessou mais. No decorrer da 

aula, os alunos estiveram irrequietos, essa instabilidade deu-se devido ao facto de nunca 

terem trabalho em grupo. 

No segundo dia, começámos por realizar uma ficha de matemática, na qual 

utilizámos grãos-de-bico, massas e fósforos. As crianças ficaram entusiasmadas e 

mostraram-se interessadas em aprender os conteúdos utilizando recursos diferentes 

(grãos de bico, massas e fósforos. Na aula estudo do meio, as crianças visualizaram um 

power point que abordava as modificações do corpo e a dentição.  

Na parte de tarde, realizámos uma ficha de exercícios de português, sobre o 

género das palavras, nas expressões artísticas construímos uma tabela com o género 

masculino e feminino. 

No terceiro e último dia, começamos por jogar o jogo do galo, no qual as 

crianças tinham de encontrar os géneros femininos e masculinos, que foram conteúdos 

abordados nas aulas anteriores. Após o intervalo, realizámos uma ficha de matemática, 

sobre as dezenas e unidades, dando continuidade aos conteúdos abordados nas aulas 

anteriores. 

Na parte da tarde, elaborámos um panfleto, que pressupôs que as crianças 

registassem os conteúdos aprendidos na aula anterior de Estudo do Meio, a higiene oral, 
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a higiene corporal e as modificações do corpo. Foi uma atividade bastante diferente, 

porque os alunos tiveram oportunidade de se pesar e de perceberem o seu crescimento 

desde que nasceram. Esta atividade foi escolhida porque no dia anterior pedi que 

perguntassem aos pais quanto pesavam e mediam quando nasceram. 

Julgo ter sido uma semana produtiva e bastante dinâmica, na qual as crianças 

aprenderam os conteúdos de forma significativa. Contudo, senti-me bastante nervosa 

mas penso que consegui dar o meu melhor.  
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Parte IV- Os projetos desenvolvidos no contexto de estágio 

 

1. A descrição e análise dos “mini-projetos” desenvolvidos na educação 

pré-escolar 

 

 O estágio I-educação pré-escolar- teve a duração de 240 horas, tal como o 

legalmente previsto, que foram divididas em três dias por semana durante três meses e 

meio. 

 A prática pedagógica dividiu-se em dois períodos. Um primeiro período 

dedicado à observação das aulas da professora cooperante e que teve a duração de três 

semanas. Já o segundo período consistiu na responsabilização pela lecionação. 

 O estágio foi realizado individualmente, o que permitiu desenvolver vários 

trabalhos com os alunos. Porém, os miniprojectos realizados não seguiram as etapas 

propostas por diferentes autores, nomeadamente por Rangel (2002). Todos estes 

miniprojectos não foram planeados, pois decorreram das diferentes atividades 

planificadas. Apesar disto, fazemos, a seguir, uma breve descrição dos diferentes 

miniprojectos desenvolvidos: 

 - Arco-íris 

 O mini-projeto do arco-íris surgiu da celebração do dia mundial da água, para a 

qual tínhamos planificado mostrar aos alunos como se formava um arco-íris. Porém, 

devido a más condições climáticas do dia, não foi possível ver um arco-íris. Assim, 

como os alunos ficaram com curiosidade em contexto de sala de aula, expliquei como se 

formava um arco-íris e qual a sua constituição. Para consolidar os conhecimentos dos 

alunos, criámos um painel na forma de arco-íris e os alunos desenharam um arco-íris 

numa folha para anexar no portefólio. 

 - A importância da água 

 Este era o tema do projeto da instituição e, por isso, durante o meu estágio 

desenvolvi algumas atividades relacionadas com este tema. Uma delas foi uma 

experiência de flutuação de objetos na água. O objetivo desta atividade foi verificar e 

registar quais os objetos que flutuavam na água e quais os que não flutuavam. Após, o 

registo na tabela, previamente realizada por mim, os alunos colocaram-na no portefólio.  

 Uma outra atividade foi sobre o ciclo da água. Após a leitura de um conto acerca 

do ciclo da água, pintamos um cartaz e fizemos o registo dos procedimentos do ciclo da 
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água. Nesse cartaz foram desenhados alguns peixes, tendo um aluno colocado a seguinte 

questão: “como é que os peixes respiram?” 

 - O peixe 

 A partir da questão do aluno, na semana seguinte planifiquei uma aula onde o 

tema principal foi “o peixe”. Para explicar aos alunos como os peixes respiravam, levei 

para a escola um peixe do supermercado e mostrei-lhes a sua constituição, 

nomeadamente as guelras, o que permitiu responder à questão. Para consolidar os 

conhecimentos adquiridos pelos alunos, cada um desenhou um peixe e identificou as 

suas partes. Também fizemos em grande grupo um cartaz com a constituição do peixe.  

  - As plantas 

 O mini-projeto das plantas surgiu de uma questão colocada por uma aluna 

durante a leitura de um conto acerca de uma sementinha. A questão colocada foi a 

seguinte: “depois de crescer uma planta como é que ela fica?”. Para responder à 

questão, construí uma planta com materiais reciclados e os alunos exploraram-na, 

tomando conhecimentos das partes que constituem uma planta. Ainda fizemos a 

experiencia do feijão, onde os alunos tiveram a oportunidade de ver como uma planta 

cresce, como fica e do que necessita. Para consolidar os conhecimentos, os alunos 

realizaram uma colagem das partes constituintes da planta. Assim que o feijão cresceu, 

retiramos do frasco onde a experiência foi realizada e plantamo-lo num vaso. 

  - Os sapos 

  Este mini-projeto surgiu após o das plantas, porque o vaso onde plantámos o 

feijão tinha a forma de um sapo, o que levou a que surgisse a seguinte questão: “o sapo 

é sempre verde?”. Para que os alunos ficassem esclarecidos acerca da cor dos sapos, 

expliquei-lhes como era constituído um sapo e, individualmente, cada criança construiu 

um sapo. No final, fizemos um cartaz onde registamos todas as caraterísticas do sapo. 

 - As abelhas 

 O tema das abelhas surgiu porque num dia de aula, uma abelha entrou pela nossa 

sala, o que levou a que surgisse a seguinte questão: “como é que as abelhas fazem o 

mel?”. Para esclarecer esta questão expliquei ao grupo como as abelhas faziam o mel. 

Neste sentido, também tive uma conversa com um apicultor o que permitiu essa 

explicação. Foi, ainda, construída uma colmeia com materiais reciclados, para as 

crianças poderem ver onde o mel é depositado. Depois desta atividade, todas as crianças 

elaboraram uma abelha com esferovite e eu dei-lhes a provar mel. 
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 - Os golfinhos 

 Num dos dias de aulas, um aluno levou um boneco em forma de golfinho para a 

sala de aula. Um dos alunos viu e questionou-me: “onde vivem os golfinhos?”. Para a 

resposta a esta questão, projetei um PowerPoint sobre os golfinhos e, com essa 

informação, construímos um livro. 

  - Os animais domésticos e os animais selvagens 

 Enquanto brincavam nos espaços livres num dia de aula, uma das crianças que 

estava a brincar com um cavalo perguntou-me: “quais são os animais que podemos ter 

em casa?”. Dessa forma, decidi realizar um mini-projeto acerca dos animais selvagens e 

domésticos, no qual li um conto sobre os diferentes animais e fizemos uma quinta e uma 

selva com cartolina. Depois desta atividade, elaborámos animais em origami e 

colocámo-los no “habitat” correto que tinha sido construído em cartolina. 
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2. A descrição e análise do projeto “Os animais” 

 

O estágio II-1º ciclo do ensino básico- teve a duração de 170 horas, tal como 

previsto legalmente, tendo correspondido a três dias por semana durante três meses e 

meio. 

A prática pedagógica dividiu-se em duas fases. Na primeira fiz a observação de 

aulas da professora cooperante durante duas semanas, em cinco dias escolares, o que 

completou 25 horas. 

 A segunda fase consistiu na responsabilização pela lecionação, que foi iniciada 

no dia 19 de outubro e terminou em 19 de janeiro. Como o meu grupo de estágio era 

constituído apenas por dois elementos, foi-nos proposto fazermos a responsabilização 

da seguinte forma: numa semana as aulas eram da minha responsabilidade, a na semana 

seguinte era a outra estagiária e na terceira semana a responsabilização era dividida 

pelas duas. Desta forma, lecionei à turma de duas em duas semanas.  

Por iniciativa própria, resolvi desenvolver um projeto durante as minhas aulas de 

responsabilização, uma vez que os alunos apenas participavam no projeto que 

englobava todo o agrupamento e que era sobre a água. No entanto, estava um pouco 

insegura, porque as crianças nunca tinham trabalho em grupo e mesmo a professora 

cooperante não sabia como iria ser o desenvolvimento do projeto. De um modo geral, a 

descrição e a análise do referido projeto serão feitas tendo como referência as fases 

estipuladas por Rangel (2002). 

  

2.1- Arranque e planificação do projeto 

 

Após uma breve abordagem da metodologia de trabalho de projeto com os 

alunos, verifiquei que tinham ficado com interesse e curiosidade em desenvolver um 

projeto. Assim, coloquei a questão à turma do que gostariam de estudar. Como refere 

Silva e Miranda (2008) cit. por Mateus (2011, p.6), “o projeto surge, portanto, a partir 

dos interesses dos alunos e implica a preocupação de lhes dar uma maior autonomia, de 

tal modo que o conhecimento seja adquirido de uma forma ativa”. Assim, o grupo deu 

várias sugestões, de acordo com os seus interesses. Da auscultação dos interesses dos 

alunos surgiram os seguintes temas:  

  “Os animais” 
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 “O arco-íris” 

 “A lua” 

  “A água” 

 “Os meios de transporte” 

 “Os dinossauros” 

 “As flores” 

 “As ginastas do mundo” 

 “O sol” 

Tendo escrito no quadro os temas, realizou-se uma votação com vista à seleção 

do tema a ser trabalhado e aquele que foi mais votado (9 votos) foi “Os animais”.  

 Nesta fase do projeto, segundo Rangel (2002), realiza-se o diagnóstico dos 

interesses dos alunos, que normalmente são exprimidos por temas ou questões da sua 

curiosidade. Ainda segundo o autor, após a identificação do problema, diagnosticam-se 

os conhecimentos prévios dos alunos acerca do tema ou das questões que colocaram. 

Após a eleição do tema, realizámos em grande grupo o registo dos 

conhecimentos prévios dos alunos, ou seja, o que alunos já sabiam acerca dos animais. 

E as respostas foram as seguintes: 

 “Alguns animais são mamíferos.” 

 “Os animais podem ser terrestres, aquáticos e voadores.” 

 “Conseguem ter filhos.” 

 “Alguns são muito rápidos e lutam.” 

 “Alimentam-se de ervas e de outros animais.” 

 “Existem animais domésticos e selvagens.” 

 “Existem animais que já não vivem, os dinossauros.” 

Na aula seguinte solicitei aos alunos que escrevessem em casa, numa folha, as questões 

que gostavam de responder acerca dos animais. Contudo, os conhecimentos prévios 

deveriam ter sido diagnosticados depois de os alunos terem colocado as questões que 

gostariam de ver respondidas sobre os animais, o que nos permite verificar que não 

cumpridos os procedimentos propostos por Rangel (2002). 

 Assim, na aula seguinte dedicada ao projeto fizemos o levantamento das 

questões que os alunos tinham escrito e que foram as seguintes: 

 Porque é que eles têm o nariz molhado? 

 Porque é que as zebras têm riscas? 
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 Como se alimentavam antes de nós existirmos? 

 Quanto tempo conseguem viver? 

 Como é que os homens das cavernas se alimentavam? 

 Onde é que os animais têm bebés? 

 Porque é que a chita corre muito rápido? 

 Porque é que os camelos aguentam tanto tempo sem beber água? 

 Porque é que o cão namora com a cadela? 

 Como conseguem aguentar tanto tempo a correr? 

 Qual é o animal maior do mundo? 

 Qual é o animal mais veloz do mundo? 

 Qual é o animal mais parecido a um ser humano? 

 Qual é o animal mais pesado? 

 Qual é o animal mais forte do planeta? 

 Qual é o animal que tem mais dentes? 

 Os gatos de pelo branco e olhos azuis são quase surdos? 

 As tartarugas de estimação estão quase sete meses sem comer nada? 

 Como se dá comida aos animais? 

 Como é que são por dentro? 

 Como é que os animais comem quando não existíamos? 

 Todos têm ossos? 

 Como é que os camelos conseguem ficar tanto tempo sem beber água? 

 Quais os animais noturnos? 

 Os peixes bebem água? 

 A extinção das abelhas pode acabar com a humanidade? 

 Todos os animais têm sangue vermelho? 

 As formigas dormem? 

 Como os camaleões mudam de cor? 

 Porque é que as girafas têm o pescoço tão grande? 

 Eu gostava de saber como é que os animais marinhos vivem no fundo do mar. 

 Eu gostava de saber como os pandas vivem na floresta. 
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A seleção dos animais e das questões colocadas pelos alunos sobre as mesmas 

foi feita pela professora cooperante em função dos conteúdos programáticos previstos 

serem lecionados em Estudo do Meio. Neste sentido, Almeida (2002) cit. por Prado 

(2003, p.8) refere a necessidade de ligação do trabalho de projeto com as outras 

disciplinas, quando afirma  

“(…) que o projeto rompe com as fronteiras disciplinares, tornando-as 

permeáveis na ação de articular diferentes áreas de conhecimento, mobilizadas na 

investigação de problemáticas e situações da realidade. Isso não significa abandonar 

as disciplinas, mas integrá-las no desenvolvimento das investigações, aprofundando-

as verticalmente na sua própria identidade, ao mesmo tempo, que estabelecem 

articulações horizontais numa relação de reciprocidade entre elas, a qual tem como 

pano de fundo a unicidade do conhecimento em construção. ” 

 

Apesar disto, nem todas as questões/problemas do interesse dos alunos foram objeto 

de estudo, tal como sugere Rangel (2002). Os animais selecionados pela professora 

cooperante foram a águia, o golfinho, o camelo, o macaco e os peixes. Desta forma, das 

questões colocadas pelos alunos e descritas anteriormente só foram objeto de estudo as 

seguintes: 

- Como se alimentavam antes de nós existirmos? 

- Porque é que os camelos aguentam tanto tempo sem beber água? 

- Qual é o animal mais parecido a um ser humano? 

- Como se dá comida aos animais? 

- Como é que os camelos conseguem ficar tanto tempo sem beber água? 

- Os peixes bebem água? 

Os grupos de alunos foram constituídos tendo como critério as questões colocadas 

por eles sobre os animais selecionados pela professora cooperante, embora também 

fossem incluídos em cada grupo alunos que não tinham colocado nenhuma questão ou 

que tinham colocado uma questão que não acabou por não ser trabalhada.  

Assim, após termos agrupados as perguntas, dividiu-se a turma em cinco grupos, 

dois com seis elementos e três com cinco elementos, cujo critério foi mencionado, 

anteriormente.  

Os animais que a professora cooperante selecionou para serem objeto de estudo 

foram distribuídos aleatoriamente por cada grupo.  
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Depois dos temas escolhidos e dos grupos organizados, distribuímos uma 

responsabilidade a cada elemento do grupo. As responsabilidades foram propostas pelos 

alunos e foram as seguintes: o relógio (o aluno tinha objetivo de controlar o tempo de 

modo a gerir da melhor forma o trabalho), o porta-voz (sempre que existisse alguma 

dúvida era o responsável por levantar o dedo e explicar a dúvida do grupo), o avaliador 

de comportamento (a este elemento foi-lhe dado uma tabela onde ele todas as aulas 

avalia o comportamento de elementos do grupo), o escritor (era responsável por 

escrever o que fosse necessário nessa aula) e o organizador do grupo (o aluno tinha que 

organizar o trabalho a fazer durante cada aula, especificamente). Os alunos propuseram 

que estas responsabilidades fossem rotativas pelos elementos de cada grupo de aula para 

aula, pelo que todos os alunos desempenharam todas as tarefas, o que estimulou o 

desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade durante todo o trabalho. Depois 

destes procedimentos, cada grupo realizou a planificação do trabalho e que foi registada 

em papel. Como exemplos de atividades planificadas tivemos as pesquisas em casa na 

internet, as pesquisas em livros que os alunos trouxeram para a escola e algumas 

informações fornecidas por mim e retiradas de livros.  

 

2.2- Desenvolvimento do Projeto 

 

 Na fase de desenvolvimento do projeto, na qual as atividades planificadas são 

realizadas (Rangel, 2002), durante o projeto as atividades de pesquisa foram 

maioritariamente feitas pelos alunos em casa devido à falta de tempo para o fazer em 

sala de aula, à falta de computadores para pesquisarem na internet e de livros na escola. 

Assim, os registos das pesquisas feitas em casa eram trazidas para a escola no dia 

destinado ao trabalho de projeto. Nestas aulas de projeto, os alunos também desenharam 

os animais que o seu grupo tinha como objeto de estudo. A pesquisa na internet foi a 

mais utilizada. Houve dois elementos que trouxeram para a sala de aula livros, mas 

todos os outros alunos realizaram a sua pesquisa na Internet, imprimindo a informação. 

Os colegas de grupo passaram esses textos para os seus cadernos diários. Como refere 

Barbier (1991) cit. por Mateus (2011, p.7), a metodologia de trabalho de projeto 

carateriza-se por ser desenvolvida em grupo, na pesquisa no terreno, num processo 

aberto acerca dos temas e os problemas identificados. Também nestas aulas de 

projeto, os alunos realizaram na sala de aula resumos acerca dos animais a partir das 
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informações pesquisadas em casa, fizeram pequenos textos com as informações 

retiradas da internet, realizaram a colagem de informações dos animais, construíram 

pequenos panfletos informativos com informações. Após, a pesquisa e a realização das 

atividades planificadas, cada grupo escolheu a forma como ia apresentar o trabalho 

realizado.  

 Os diversos grupos escolheram diferentes modos de apresentação dos seus 

trabalhos aos colegas dos outros grupos. Um grupo decidiu elaborar um panfleto, dois 

grupos um livro pequeno e os outros dois grupos dois cartazes.   

 

As seguintes imagens são ilustrativas destes produtos: 

  
Imagem nº2 – Cartaz sobre o trabalho  

do golfinho 

Imagem nº3 – Cartaz sobre o trabalho  

do peixe 
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Na elaboração dos trabalhos finais, os alunos sentiram alguma dificuldade na 

organização de tempo. Uma vez que, que o tempo que tivemos para desenvolver o 

projeto foi um pouco escasso e o facto de as crianças nunca terem trabalho em grupo, 

também não ajudou na situação. Durante a fase de desenvolvimento das atividades, as 

aprendizagens que as crianças iam fazendo foi feita utilizando uma grelha de 

comportamento, onde os alunos iam verificando o comportamento e o trabalho 

desenvolvido ao longo das aulas. Nessa grelha constava o nome de todos os elementos 

Imagem nº4 – Panfleto sobre o trabalho do macaco 

Imagem nº5 – Livro sobre o trabalho  

do camelo 

Imagem nº6 – Cartaz sobre o trabalho  

da águia 
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de cada grupo e os alunos avaliavam em cada aula de projeto o comportamento e o 

empenho de cada um com um ponto de cor verde, ou amarelo ou vermelho, consoante o 

comportamento e o desempenho no trabalho realizado na aula. Também eu fazia 

avaliação das aprendizagens dos alunos em todas as aulas, com a utilização de grelhas. 

Numa grelha anotava o comportamento e o trabalho do grupo em geral e noutra 

colocava o comportamento e empenho do trabalho desenvolvido por cada aluno.  

 

2.3- Conclusão e avaliação final 

 Após a preparação da apresentação do trabalho, cada grupo fez essa 

apresentação à turma. Durante a mesma, os alunos foram capazes de ter um 

comportamento adequado e de mostrar os objetivos alcançados. Como refere Ferreira 

(2009, p.99), “com a avaliação final, do mesmo, na qual os alunos e o professor 

comparam as suas ideias prévias com as aprendizagens feitas e avaliam o cumprimento 

dos objetivos do projeto, bem como a participação de cada aluno no mesmo.” 

 A seguir à apresentação, todos os grupos se autoavaliaram oralmente, na qual 

cada aluno indicou o seu nível de satisfação e as dificuldades sentidas no 

desenvolvimento do projeto. Apesar de os alunos não terem conseguido responder a 

todas as questões colocadas inicialmente, decidi responder oralmente a todas as dúvidas 

colocadas pelos alunos 

Porém, para que os restantes alunos da escola pudessem ver um pouco do nosso 

trabalho, de acordo com o planeado, elaborámos um cartaz de grandes dimensões que 

continha as informações mais importantes sobre cada animal estudado e colocámo-lo na 

parede da escola.  
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Apesar dos constrangimentos referidos, os alunos conseguiram alcançar os 

objetivos definidos e o feedback por eles dado foi bastante positivo.  

Quanto ao meu papel no trabalho de projeto, procurei que tudo corresse da 

melhor forma possível, apesar de ter sentido alguma dificuldade em controlar o 

comportamento de alguns grupos, uma vez que o espaço também não era o mais 

adequado. Apesar de o projeto não ter seguido totalmente os procedimentos de cada 

etapa estipulados por Rangel (2002), julgo ter conseguido mostrar aos alunos o quanto 

pode ser relevante aprender novos conhecimentos através do trabalho por projetos. 

 

 

Imagem nº7 – Cartaz sobre todos os animais trabalhados 
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Conclusão 

 

Fazendo uma retrospeção do trabalho realizado durante a prática de ensino 

supervisionada, consideramos ser o momento mais importante na formação inicial de 

professores, pois aqui deparamo-nos com os problemas, dúvidas e com tudo aquilo que 

provem dos alunos. 

 Durante os estágios, quer na educação pré-escolar, quer no 1ºciclo, desenvolvi 

com as crianças a metodologia de trabalho de projeto. 

 No desenvolvimento do trabalho de projeto as crianças adquiriram novos 

conhecimentos e conteúdos com sucesso. 

Contudo, nem sempre foi possível seguir as propostas de Rangel (2002) com 

exatidão, devido à falta de tempo não foi possível proceder a todas as etapas. 

Porém, pensamos que as crianças tomaram conhecimento da forma como 

podemos trabalhar projetos e quais as suas vantagens no processo de ensino e 

aprendizagem, uma vez que se mostraram sempre entusiasmadas no desenvolvimento 

do mesmo. 

Podemos também referir que todo este trabalho permitiu a aquisição de novas 

aprendizagens e conhecimentos como futura educadora de infância e professora, 

nomeadamente sobre a metodologia de trabalho, despertando a vontade de novamente a 

poder aplicar em contexto sala de aula. 

Na minha opinião, todos os docentes deveriam tomar conhecimento desta 

metodologia, pois é uma forma de trabalho que cativa as crianças para a aprendizagem, 

já que adquirem conhecimentos sobre aquilo que mais lhes interessa. Isto porque, como 

verificamos durante todo este relatório de estágio, o trabalho de projeto é um forma de 

responder às dúvidas e aos interesses dos alunos, tornando-os mais autónomos e 

responsáveis. A responsabilidade e autonomia são bastante desenvolvidas, já que 

durante o trabalho de projeto o professor é um orientador das atividades planeadas pelos 

alunos. 

Em suma, ao longo deste trabalho aprendi e adquiri conhecimentos fundamentais 

para o exercício da docência, o que me será útil num futuro próximo, e espero voltar 

aplicar todos estes procedimentos da metodologia de trabalho de projeto. 
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