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Resumo 

Com o presente trabalho pretendo relatar, de forma crítica, a prática de ensino 

supervisionada desenvolvida na unidade curricular de Estágio I (Educação Pré-Escolar). 

Esta unidade consta do plano de estudos do Mestrado em Ensino da Educação Pré-

Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico que integra a oferta educativa da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

A prática de ensino supervisionada integra a componente prática da formação desse 

curso e faculta a atuação (estágio) dos formandos no contexto de Educação Pré-Escolar 

e 1.º Ciclo do Ensino Básico, sendo estabelecido um período de um semestre para a 

permanência em cada um dos contextos.  

O enfoque deste relatório dissertativo são as histórias infantis e a sua utilização 

como estratégia pedagógica na abordagem dos conteúdos das diferentes áreas 

curriculares, no pré-escolar. 

No que concerne à metodologia que suportou a componente prática, destaca-se o 

facto de as histórias operarem como instrumento de integração, que funciona como 

núcleo global das aprendizagens, combinando objetivos e conteúdos de diferentes áreas 

curriculares que sustêm as atividades que ocorrem ao longo de uma semana. Assim, 

através das histórias, as aprendizagens surgem de forma integrada e articulada, 

tornando-se mais eloquentes e mais atrativas e, concludentemente, mobilizadas com 

maior facilidade pelas crianças em outros contextos.  

Palavras-chave: Educação Pré-Escolar; Histórias. 
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Abstract 
 

The use of storytelling as a content approach in Preschool  
 

With the present work I intend to report critically the supervised teaching practice 

developed in the curricular unit of stage I (PreSchool Education). These units are set out 

in the plan of studies of the Masters degree in education and teaching of Preschool 1st 

cycle of Basic Education that integrates the provision of education of the University of 

Trás-os-Montes e Alto Douro. 

The practice of supervised teaching integrates the practical component of training 

of this course and provides the actuation (stage) of trainees in the context of PreSchool 

Education and 1st cycle of Basic Education, being established a period of one half to 

stay in each one of the contexts. 

The focus of this report textual are the stories children and its use as a pedagogical 

strategy in the approach to contents of the different areas of the curriculum, in 

preschool. 

With regard to the methodology that endured the practical component, highlights 

the fact that the stories operate as an instrument of integration, which works as global 

core of the learning, combining objectives and content from different curriculum areas, 

which sustain the activities that occur during a week. Thus, through the stories, learning 

appear in an integrated way and articulated, becoming more eloquent and more 

attractive and conclusively proves, used with greater ease by children in other contexts. 

Keywords: PreSchool Education; Stories. 
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Introdução 

Com o presente relatório dissertativo, elaborado no âmbito do Mestrado em Ensino 

da Educação Pré- Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, pretende-se relatar a 

prática de ensino supervisionada, nos dois contextos mencionados, de acordo com a 

utilização das histórias como estratégia pedagógica, na abordagem dos diferentes 

conteúdos. A escolha deste tema deve-se ao facto de considerar as histórias uma 

excelente fonte de motivação para as crianças e poder usá-las de forma articulada e 

integrada no processo ensino e aprendizagem. De acordo com Tahan (2002, cit. por 

Souza & Bernardino, 2011), “ a criança e o adulto, o rico e o pobre, o sábio e o 

ignorante, todos, enfim, ouvem com prazer as histórias – uma vez que essas histórias 

sejam interessantes, tenham vida e possam cativar a atenção” (p. 237). Na perspetiva de 

Wright (1995), as histórias contribuem para uma aprendizagem significativa, uma vez 

que, ao desejarem saber o que se passa na história, os alunos tentam perceber e fazer 

uso da língua de uma forma real e efetiva. A arte de contar histórias não é, de todo, 

recente, já na época primitiva as histórias eram usadas como meio de comunicação. 

Segundo Meireles (1984, cit. por Rocha, Sousa & Rocha, 2009),  

“o ofício de contar histórias ocorreu em todas as partes do mundo. Este impulso de 

contar histórias nasceu do homem, no momento em que ele sentiu necessidade de 

comunicar aos outros alguma experiência sua que poderia ter significação para todos.” 

(p. 54)  

Todavia, durante muito tempo o ato de contar histórias nas escolas era utilizado 

como meio de entretenimento, distração e relaxamento das crianças. No entanto, no 

presente século, reemergiu a figura do educador/professor como contador de histórias, 

exaltando a importância deste “instrumento” para o desenvolvimento social e cognitivo 

dos alunos. Do ponto de vista de Souza & Bernardino (2011), a utilização das histórias 

como estratégia pedagógica é um auxiliar precioso no exercício da pedagogia de 

professores e educadores.  

“As narrativas estimulam a criatividade, a imaginação, a oralidade, facilitam as 

aprendizagens, desenvolvem a linguagem oral, escrita e visual, incentivam o prazer pela 

leitura, promovem o movimento global e fino, trabalham o senso crítico, as brincadeiras 

de faz-de-conta, valores e conceitos, colaboram na formação da personalidade da 

criança, proporcionam o envolvimento social e afetivo e exploram a cultura e 

diversidade.” (Souza & Bernardino, 2011, p. 236)  
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O facto de considerar que é cada vez mais importante a promoção, nas escolas, de 

determinados valores, foi outro dos fatores que me levou a escolher esta temática, dado 

que tais serão muito melhor compreendidos se utilizarmos uma história. Não creio que 

exista uma única criança que não goste de ouvir histórias, pois estas transportam-nas 

para um mundo utópico, um mundo mágico, onde tudo é possível. Pergunto então, por 

que hão de os professores/educadores enveredar por inúmeras e desgastantes estratégias 

de manutenção da disciplina para que as crianças estejam atentas, se com uma simples 

história elas ficam deslumbradas? Por que não usar esse mundo de fantasia, onde as 

crianças gostam de entrar, para que elas aprendam? Nasce aqui a questão-problema, que 

pautou todo o processo de intervenção:  

Por que não utilizar histórias para o desenvolvimento de aprendizagem das 

crianças?  

Para responder a esta questão-problema, foi necessário definir alguns objetivos que 

apoiassem a organização das intervenções. Portanto, como objetivo geral, defini 

“utilizar histórias como estratégia de abordagem aos conteúdos curriculares”. A partir 

deste, foram surgindo objetivos específicos que permitiram formular estratégias a ser 

utilizadas na prática pedagógica: compreender histórias levando em conta os diferentes 

domínios (cultural, educativo, social, …); relacionar histórias com determinados 

conteúdos de diversas áreas curriculares; explorar determinadas histórias noutros 

contextos e com diferentes propósitos, utilizando os conhecimentos adquiridos. Para 

proceder à utilização das histórias como estratégia pedagógica, foi necessário promover 

a integração curricular durante todo o processo, pois apenas assim seria exequível 

servir-me de uma história a fim de abordar conteúdos de forma coerente e significativa 

nas diferentes áreas curriculares, para que as crianças façam uso das aprendizagens em 

contextos variados. Beane (2003) demonstra a utilidade da integração curricular na 

importância das aprendizagens, afirmando que  

“este género de aprendizagens (que ocorrem num processo de integração curricular) 

implica ter experiências construtivas e reflexivas, que não só alargam e aprofundam o 

entendimento atual de nós próprios e do nosso mundo, mas que também são 

‘aprendidas’ de tal maneira que podem ser transportadas e utilizadas em novas 

situações.” (p. 5)  
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Logo, o fio condutor da minha intervenção durante o período de responsabilização 

pelas atividades educativas na turma, no âmbito da disciplina de Estágio I (Educação 

Pré-Escolar) foi a utilização de várias histórias, as quais me serviram de instrumento de 

integração dos diferentes conteúdos, e que articulavam os objetivos das diversas áreas 

curriculares ao longo de cada semana. Portanto, todo o decurso de intervenção esteve 

sempre relacionado com o tema da presente dissertação, e seguiu uma metodologia de 

organização e realização.  

Depois de colocar em prática a estratégia da utilização das histórias para a 

abordagem de conteúdos das diferentes áreas, torna-se imprescindível proceder à 

descrição e análise crítica das práticas, baseadas na fundamentação teórica previamente 

organizada, e, sobretudo, ao debate de resultados, para o efeito de estruturação, 

organização e análise dos aspetos a reter do procedimento prático.  

O presente relatório dissertativo está dividido em duas partes. A primeira parte será 

dedicada ao aspeto teórico que sustenta o processo prático, na qual faço abordagem à 

integração curricular, exalto a relevância das histórias no processo de aprendizagem e 

faço a análise ao currículo formal, de forma a, em termos de referências, caraterizá-lo 

em relação à utilização de histórias. Na segunda parte, examino com detalhe a minha 

intervenção pedagógica, com a aplicação das histórias como estratégia pedagógica, 

onde procedo a uma breve caraterização do contexto de intervenção, explico a 

organização da intervenção e apresento os resultados obtidos ao longo do processo 

prático.  

Em suma, desejo que o Relatório Final de Estágio que aqui apresento seja a 

concretização de todo um processo de aprendizagens concretizadas a partir do uso de 

histórias como estratégia pedagógica, e que evidencie todo o trabalho desenvolvido nas 

disciplinas de Estágio I e seja, ainda, um essencial veículo de motivação para aquilo 

que, eventualmente, será o meu futuro, enquanto profissional de educação. 
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Parte I – Fundamentação teórica 
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 Capítulo 1 - A utilização das histórias no 

processo de ensino e aprendizagem 
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1. Conceito de História  

 

 Para iniciar este tópico, é fundamental começar por clarificar o conceito de 

história. Segundo Roldão (1995, p. 2), há um grupo de particularidades comuns nas 

histórias, que auxiliam na sua definição, são elas:  

 

“(1) O desenvolvimento de uma ação desencadeada por uma situação conflitual, 

descrita num quadro narrativo-temporal, real ou imaginário,  

(2) a vivência pelos protagonistas de tensões ou oposições binárias geradoras de 

conflitos, e  

(3) a resolução final dessas tensões, positiva, negativa, ou requestionante, através de 

alguma forma de superação dos conflitos desenvolvidos ao longo da ação.” (p. 2)  

 

Assim sendo, cientificamente, não existe uma definição única de história, no 

entanto, existe um conjunto de características que tornam as histórias peculiares.  

Roldão (1995) aponta também para o facto de estas operarem como orquestradoras 

de conhecimento, pois possibilitam conceder sentido ao real. Desde os primórdios, as 

histórias são um elemento de cultura universal e são utilizadas como instrumento 

clarificador para aceder ao sentido complexo de determinadas conjeturas.  

Egan (1994) refere que, através das narrativas é exequível organizar e ordenar 

categorias de factos, emoções ou situações, determinando entre elas vínculos relacionais 

de variadas ordens: a história possibilita organizar a complexidão do real, inicialmente 

em formas simplificadoras como a oposição simples de categorias: bom/mau, belo/feio, 

justo/injusto, que evoluem, sucessivamente, para categorizações de maior 

complexidade.  

Roldão (1995, p. 4) como modo de enfatizar as ideias defendidas por Egan, afirma 

que  

“Não surpreende, pois, que as histórias, em sentido lato, não só seduzam, atraiam e 

proporcionem prazer e adesão, mas também contribuem, de facto, para melhorar e 

aprofundar o conhecimento do mundo e de nós próprios.”  

 

Egan (1994) entende as histórias como detentoras de essenciais funções educativas, 

uma vez que o autor justifica as suas afirmações com base no facto de que as histórias 

constituem uma componente cultural universal. Defende também que, elas serem 
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capazes de contextualizar as suas aprendizagens, dando-lhes sentido, é uma das 

principais vantagens de contar histórias às crianças. 

 

2. As histórias como força motriz da aprendizagem 

 

O uso das histórias como estratégia de ensino permitirá a evolução das 

aprendizagens essenciais para a criança, partindo da sua imaginação, fazendo com que 

esta estabeleça uma analogia entre a ficção de uma história e as conceções reais.  

Kendall (1986 cit. por Egan, 1994, p. 100) catalogou uma série de vantagens, 

consequentes da leitura diária de histórias às crianças: 

  

“ Proporciona, na sua forma mais simples, um modelo apropriado de atividades de 

leitura para crianças: o processo de converter símbolos em palavras, e mesmo as pausas 

na leitura, proporcionam um modelo que as crianças são encorajadas a seguir;  

 Amplia o vocabulário e, consequentemente, a sua compreensão da realidade;  

 Aumenta o leque de conceitos que as crianças são capazes de usar e, por isso, alarga o 

seu conhecimento do mundo;  

 Estabelece a diferença entre língua escrita e falada, e também torna claras as 

potencialidades que a linguagem formal possui de ir para além daquilo que é comum no 

discurso do dia-a-dia;  

 Transmite a mensagem simples de que a leitura é importante;  

 Mostra às crianças que os livros podem conter maravilhas espantosas e que a vida 

mental que elas estimulam pode ser embriagadora e fascinante.” (p. 100) 

 

Concluiu Morrow (s/d, cit. por Sousa, Coelho, Balbino & Correia, 2009) que a 

práxis constante e frequente da leitura, de um educador para uma criança, de histórias 

amplia o número e a sofisticação dos comentários produzidos e das perguntas 

levantadas pelas crianças. Ademais, a investigação tem evidenciado outras vantagens do 

storytelling.  

Sousa, Coelho, Balbino & Correia (2009), referem que o uso de histórias como 

estratégia pedagógica fundamenta-se em estudos que provam que ler e contar histórias 

são atividades com potencial para:  
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 O domínio da sintaxe;  

 A ampliação do potencial criativo da criança;  

 O enriquecimento do vocabulário; 

 O desenvolvimento do sentido de comunidade.  

 O desenvolvimento da memória auditiva; 

 O desenvolvimento de capacidades de expressão oral; 

 

Além de todas estas vantagens, é do conhecimento geral que a maioria das crianças 

gosta de ouvir histórias, simplesmente porque as histórias as transportam para um 

mundo de fantasia e de imaginação, nem sempre com objetivo principal focado na 

aprendizagem.  

Ellis & Brewster (2002 cit. por Pereira, 2010, p. 59) explicam as razões pelas quais 

o gosto pelas histórias é uma caraterística inerente a todas as crianças:  

 

“ As histórias são divertidas e despertam nas crianças o desejo de aprender;  

 Espevitam a imaginação. Ao envolverem-se nas tramas, os alunos fazem a sua própria 

interpretação da narrativa, estabelecendo, deste modo, uma relação com as suas 

vivências individuais;  

 Ouvir uma história, na sala de aula, é uma experiência social partilhada – partilham-se 

entusiasmos, opiniões, tristezas e gargalhadas.”  

 

Há todo um conjunto de capacidades cognitivas, em diversas áreas, que pode ser 

estimulado com a utilização das histórias como estratégia de aquisição de 

conhecimentos. As crianças, através das histórias, desenvolvem a capacidade de 

resolução de problemas e utilizam os conhecimentos adquiridos na formulação de 

hipóteses. 
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2.1. O papel das histórias no desenvolvimento do conhecimento 

empírico   

 

Para fazer a análise da contribuição das histórias para o desenvolvimento de 

conhecimento empírico, a atenção vai ser dedicada à relação das histórias com a língua 

e com a matemática. A análise será feita com primeiro foco na língua e 

subsequentemente na matemática, tendo em conta que a ligação entre estas parece 

menos evidente. Quando se fala na relação entre histórias e desenvolvimento de 

competências linguísticas, obviamente que se fala da escrita e da leitura. 

Sousa, Coelho, Balbino & Correia (2009) referem-se a uma série de efeitos 

benéficos da exploração de histórias sobre o desenvolvimento de competências 

linguísticas, identificados em trabalhos de investigação:  

 Enriquecimento do vocabulário;  

 Desenvolvimento da memória auditiva;  

 Domínio da sintaxe;  

 Desenvolvimento de capacidades de expressão oral. 

Com alguma relação entre estes benefícios, surge a afirmação de Barcelos e Neves 

(1995, p. 18): “a criança que ouve histórias com frequência educa a sua atenção, 

desenvolve a linguagem oral e escrita, amplia o seu vocabulário e, principalmente, 

aprende a procurar, nos livros, novas histórias para o seu entretenimento”.  

Segundo Marques (2005), uma criança com hábitos de leitura e de exploração de 

histórias, mostra sinais de uma maior aptidão para reconhecer certos elementos de uma 

história: o ambiente, o acontecimento, uma primeira reação ou plano da(s) 

personagem(ns), as tentativas que estas fazem para atingir um objetivo, os obstáculo 

que se apresentam até o atingir, consequências e resultados. 

Através da revisão de alguns estudos de carácter teórico sobre a contribuição das 

histórias no desenvolvimento de aptidões linguísticas, é de salientar o apelo à 

comunicação. É com base neste apelo que as histórias fazem, que emergem capacidades 

relacionadas com a leitura, e, consequentemente a escrita e a interpretação. Então, pode 
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ser afirmado que com a utilização de histórias se cria, de algum modo, uma plataforma 

que impulsiona as crianças a procurar o mundo da leitura e da escrita, e como 

consequência melhora o seu desempenho nestas áreas.  

Segundo Loureiro (s/d, cit. por Rodrigues, 2011), a ligação da matemática com a 

literatura não é nova e nunca se vai esgotar, em todas as histórias existem conceitos que 

permitem o trabalho e exploração de ideias matemáticas de um modo envolvente e 

contextualizado. A criação de uma ligação entre a matemática e as histórias torna o 

ambiente de aprendizagem mais favorável a que os alunos possam explorar e 

desenvolver conhecimentos matemáticos ao mesmo tempo que a narrativa. 

Mas será possível relacionar uma simples história com a matemática, ciência 

objetiva e exata? Segundo Andrade (2007), é, levando mesmo essa crença a uma relação 

direta entre as etapas heurísticas que permitem a resolução de um problema 

apresentadas por Polya (1962), e, o processo que as personagens passam para resolver 

os seus problemas nas histórias.  

O método apresentado por Polya (1962) divide-se em quatro momentos chave: 

compreender o problema, estabelecer um plano, execução e avaliação. No decorrer de 

uma história a fase de compreensão está ligada ao contexto, que possibilita a ligação a 

conceitos já conhecidos pelo aluno, que este coloca em movimento para compreender o 

problema, e, ao colocar-se no papel da personagem (faz de conta), o aluno tem o desafio 

de resolução. 

Estabelecer um plano para resolver o problema que a história proporciona acontece 

quando os alunos desenvolvem as suas propostas de resolução. A execução do plano 

criado é feita quando os alunos registam o seu plano e o discutem com a turma. 

O processo de avaliação assenta em fazer uma retrospetiva acerca do que aconteceu 

no cenário da história e validar ou não, o plano. De acordo com Andrade (2007), o 

apresentar de uma história dá ao aluno a possibilidade de se envolver no enredo e 

imergir-se num mundo em que pode resolver problemas significativos (das 

personagens), que envolvem um conhecimento empírico matemático e a sua resolução 

torna-se uma necessidade, que leva o aluno a desencadear ações e operações de 

resolução, tendo a perceção que a solução produzirá efeitos imediatos e será útil. 

Isto é, o contar de histórias relaciona-se diretamente com a comunicação 
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matemática, a interação criada pela história, assim como a comunicação, criam a 

possibilidade de resolver problemas e o desenvolver do ato de justificar, argumentar, 

partilhar e negociar, estando o raciocínio lógico-matemático presente em todas estas 

etapas. 

Em síntese, as histórias infantis promovem a leitura, a escrita e a comunicação, 

assim como estimulam e ajudam na resolução de problemas. 
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2.2. As histórias como veículo para o desenvolvimento de atitudes 

e valores  

 

Sob o ponto de vista de Bolívar (s/d, cit. por Fonseca, 2005), os valores assentam 

em “estruturas cognitivas que permitem ao sujeito não só ordenar e interpretar 

fenómenos da realidade física e social, mas que às vezes guiam o seu modo de se 

orientar nelas.” (p. 111).  

Quando têm de proceder à explicação de algo mais complexo às crianças, pais e 

educadores, apoiam-se muitas vezes numa história, que, por um lado, torne a tarefa mais 

simples, e por outro, ajude a criança a compreender mais facilmente aquilo que 

realmente ela necessita saber.  

Transmitir valores e saberes sociais a crianças é deveras complexo, e envolve, 

geralmente, conceitos que apelam a abstrações, que são ainda demasiado elaborados, 

tendo em conta o seu nível de desenvolvimento moral.  

No entanto, as histórias são um meio de transmissão de valores, que pais e 

educadores, consideram importante incutir na criança, ao mesmo tempo que ajudam a 

desenvolver as aptidões cognitivas e de expressão oral, enquanto as divertem e 

estimulam a sua curiosidade. Em função das vivências da criança e do seu 

desenvolvimento moral, esta irá reter apenas aquilo que lhe fizer mais sentido. Aqui 

entramos no campo da hierarquização de valores, pois as histórias facultam às crianças 

situações concretas que ilustram determinados valores. 

Não obstante, a maneira como as crianças vão categorizar esses valores é única e 

pessoal. Segundo Souza & Bernardino (2011), aquando da leitura de uma história, cria-

se uma relação de afetividade entre ambas. A criança ao identificar-se com a história, 

com os temas tratados e com as personagens, desenvolve um sentimento de afeição pela 

mesma. 

Na maioria das histórias contadas existe sempre uma representação de algum modo 

simbólica de certos conceitos, ideais, valores e regras de comportamento, 

relacionamento e sociais. Quando por exemplo, se conta um conto de fadas, pretende-se 

mostrar que as relações afetivas são importantes e que através delas se consegue chegar 

à estabilidade e segurança emocional e que, por esse meio, se conseguem relações mais 

duradouras e completas. “Viveram felizes para sempre”, a frase que tipicamente encerra 
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todos os contos de fadas é contestada por quem não concorda com a utilização de 

histórias na educação, pois afirmam que com um final assim apenas se satisfaz o desejo 

de felicidade, considerando que esta satisfação é irrealista e muito infantil. 

Na vida ocorrem situações que podem perturbar as crianças, mas felizmente as 

histórias também as contemplam. Quando é contada uma história que contemple alguma 

destas situações, cria-se uma excelente oportunidade para a criança aprender a lidar com 

o que a possa perturbar, medos, inseguranças, frustrações ou obstáculos com os quais se 

possa deparar no decorrer da sua vida. Isto proporciona à criança uma ajuda assente no 

simbolismo e no mundo imaginário da história, mas ao mesmo tempo assente na 

realidade. 

Bettlelheim (1998) realça que, uma criança, quando ouve uma história, tem a 

capacidade, de através de um processo imaginário, se “fazer parte” da história. Quando 

isto acontece, a criança pode experimentar situações, embora imaginárias, nas quais tem 

de tomar uma decisão baseada numa reflexão dos seus valores, e, aquando do fim da 

história conseguem estabelecer comparações entre aquilo que imaginaram/pensaram e o 

que realmente acontece na história, ajudando-as a entender a relação de causalidade 

existente, contribuindo assim para o desenvolvimento dos seus valores morais.  

Uma das caraterísticas humanas que as histórias ajudam a desenvolver, e uma das 

mais importantes na formação de uma pessoa é o sentido crítico. A criança precisa de 

desenvolver a sua capacidade de análise e avaliação, de situações e do meio que a 

rodeia, e, com isto, aprender a tomar decisões com base nos seus princípios e 

convicções. 

Segundo Meyer (2011, p. 3), “ as histórias são brilhantes ferramentas para a 

construção do senso crítico, uma vez que, de forma convidativa, levam o ouvinte a 

pensar e analisar para formar uma opinião e depois agir com convicção”. As histórias 

fornecem um meio que promove a discussão de problemas morais, sendo a função do 

contador aproveitar esse meio para ajudar a criança a refletir e a fazer uso do seu 

conjunto de valores, contribuindo assim para a sua formação enquanto cidadão. 

Não é questionável o impacto e a relevância que as histórias têm na vida da criança, 

pois estas são um dos meios mais adequados para promover uma educação em valores, 

designadamente sociais, éticos, afetivos e estéticos, todos eles indispensáveis para a 

educação e formação da criança. 

Nos dias que correm, nem sempre a nossa sociedade transmite os valores corretos 

para a criança, estando esta, assim, sujeita a dois grandes paradoxos: os valores que são 
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transmitidos na escola e os contravalores que são transmitidos pela sociedade, como a 

violência, o egoísmo, a competitividade, o individualismo, entre outros. Desta maneira, 

é importante salientar a importância das histórias na educação da criança. 

Analisando e interpretando os enunciados sobre a “educação para os valores” 

através da leitura de histórias, é possível perceber neles uma forte marca autoritária. 

A leitura é por si só um valor, no entanto, as histórias, neste caso, são imbuídas em 

valores que o autor inclui direta ou indiretamente no seu texto. 

As histórias têm sido, e continuam a ser, um transporte de diversas mensagens 

ideológicas para as crianças. Estas possibilitam à criança o contacto, desde cedo, com 

um leque de valores considerados essenciais, no cenário de um projeto educativo destas 

novas gerações. São eles, os valores da amizade, do amor, do altruísmo, da 

solidariedade, do respeito pelo outro, pela natureza e, particularmente, o da aceitação de 

que o outro, embora física, cultural, ou psicologicamente diferente, deve ser amado, 

respeitado e educado de modo a poder desenvolver-se de maneira autónoma.  

Todos estes valores são, entre outros, elementos fundamentais do universo 

ideológico da criança, que surgem da interação da mesma com o texto. Não há dúvida 

de que um dos maiores desafios colocado às escolas, hoje em dia, é o “da diversidade, 

da diferenciação, do multiculturismo, assumindo que educar para a cidadania é também 

educar para o reconhecimento, para o respeito e para a cultura da diferença” (Fonseca, 

2000:19) 

Como já foi mencionado ao longo deste capítulo, há um mar de factos que explicam 

e elevam os valores, no entanto, quem conta a história tem de garantir que os valores 

que pretende passar estão de facto presentes na história, e, tem de acreditar na 

veracidade dos ensinamentos que a história transmite na sua fantasia. Sendo esta a única 

maneira de o contador conseguir passar a sua mensagem de forma convincente. 

Então, de acordo com Meyer (2011), quando se uma escolhe uma história, deve-se 

ter em conta as seguintes características: nível de compreensão, faixa etária e o 

momento de abordagem de acordo com os valores com significado para a formação do 

indivíduo, no contexto pretendido. 

Com tudo isto devemos refletir e entender que não se deve contar uma história só 

por contar ou porque a lição moral é importante, mas procurar uma que se adeque ao 

desenvolvimento das crianças com que se trabalha, e explorá-la da melhor forma e mais 

correta. 
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Concluindo, a revisão de literatura aqui apresentada sustenta a utilidade e eficácia 

da utilização de histórias como ferramenta de ensino, não só no desenvolvimento e 

criação de um amplo conjunto de valores morais e princípios, mas também como 

impulsionadoras do desenvolvimento de competências em áreas de conhecimento mais 

específicas e complexas, como as línguas e a matemática. 
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Capitulo 2 - A referência às histórias nos 

documentos orientadores da prática no Ensino 

Pré-Escolar  
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 Concluída a discussão da contribuição e utilidade das histórias na aprendizagem das 

crianças, é clara a necessidade de analisar os documentos oficiais dos quais os 

educadores dispõem, para a preparação da prática de ensino. 

 A primeira análise irá incidir nas Metas Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

(ME/DEB, 1997). Com uma pesquisa rigorosa da palavra “histórias”, verifica-se a sua 

existência nos domínios da expressão e da comunicação: 

 

1. Na área das expressões, mais concretamente, a utilização de jogos e de fantoches 

como dinamizadores de atividades; 

2. No domínio da linguagem, tanto oral como escrita, sob a forma de interação e 

comunicação proporcionada pelas vivências em grupo, e como abordagem ao 

texto narrativo e fomentar o desejo pela leitura; 

3. Na área da matemática, como veículo de apropriação de noções de tempo; 

 

 É evidente que as histórias são referidas apenas no contexto de uma das áreas 

apresentadas nas metas curriculares, deixando por mencionar o seu uso nas áreas de 

formação pessoal e social, não havendo qualquer tipo de referência às histórias como 

instrumento de aprendizagem destas áreas, no documento em análise.  

  

 Existe mais um documento que também deve ser analisado, As Metas de 

Aprendizagem para a Educação Pré-Escolar (ME/DEB, 2009), sendo uma referência 

para os educadores, acerca dos meios que necessitam para que os alunos desenvolvam 

aptidões e adquiram o conhecimento necessário para prosseguir com os estudos como 

forma de desenvolvimento da comunicação, sendo elemento para avaliação da 

compreensão de discursos orais e interações verbais, ferramenta de organização 

temporal de acontecimentos e estratégia de conto, reconto e invenção. 

 

  No documento analisado por último as histórias apenas são mencionadas em 

relação ao domínio da língua. No entanto, pode ser verificada uma valorização das 

histórias como instrumento de trabalho, dando maior ênfase à imaginação da criança. 

 

 Ao estender a análise aos documentos que complementam as Metas Curriculares da 

Educação Pré-Escolar, pode-se verificar uma referência às histórias, presente num 

documento de título “A Descoberta da Escrita”: “A leitura de histórias pode, assim, ser 
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muito mais do que o cumprir de uma rotina de uma forma estereotipada e pouco rica. 

Ela pode ser uma atividade muito agradável, fonte de inúmeras reflexões e partilhas e 

um elemento central na formação de “pequenos leitores envolvidos” que conseguem 

aproveitá-la para irem muito mais além do que aquilo que está escrito nas páginas que a 

registam. ” (Mata, p. 80). 

 

  Estes documentos de complemento, introduzem uma ideia mais elucidativa de qual 

deve ser o papel das histórias em contexto de aula, embora sejam mantidos um pouco à 

margem. 

Após esta análise torna-se importante falar do papel do educador como elemento 

orientador do currículo. Segundo Roldão (1999), “é ao professor que cabem as 

responsabilidades de gestão do processo de desenvolvimento curricular, pois é ele o 

mediador entre a proposta corporizada no currículo e a concretização, pelos alunos, das 

aprendizagens visadas” (p. 55). 

 Sendo assim, cabe ao educador assumir uma postura de controlo relativa à 

aprendizagem dos alunos, criando uma relação entre os documentos oficiais existentes e 

os interesses dos alunos. 

 Segundo Zabalza (cit. por Roldão, 1999), esta autonomia que o educador deve ter 

em relação ao currículo “trata-se de procurar obter um currículo baseado nas 

necessidades reais da população escolar, em oposição aos currículos standard, definidos 

a nível geral para todo o pais” (p. 53). 

 O documento mais próximo de permitir a execução desta gestão pela parte do 

professor em relação aos currículos gerais é o Projeto Curricular de Turma, que dá ao 

educador a liberdade de definir estratégias e parâmetros de avaliação, que possam ir ao 

encontro do que é a realidade da sala de aula. 

 Partindo deste enquadramento, é importante analisar o Projeto Curricular de Turma 

dos níveis de ensino em que desenvolvi a minha prática de ensino supervisionada, 

relativamente à utilização de histórias. Já foi verificado que ao nível da Educação Pré-

Escolar, as histórias aparecem como ferramenta de avaliação de competências 

linguísticas, essencialmente no domínio da interpretação, mas não como metodologia de 

ensino.  

 

 



- 19 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II – A Prática de Ensino Supervisionada no 

contexto de Pré-Escolar 
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Capítulo 2 - Caraterização do Contexto da 

Prática de ensino Supervisionada 
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1. Caraterização do Contexto do Pré-Escolar 

 

1.1. Caraterização do Meio 

 

Conhecer o meio envolvente, onde se insere a instituição, é fundamental, uma vez 

que o contexto onde a criança está inserida e os estímulos que recebem ao contactar 

com esse meio, acabam por a influenciar de alguma forma. O meio sócio-geográfico da 

instituição é de tal maneira influente na educação das crianças, apesar de indiretamente, 

que o podemos encontrar redigido nas próprias Orientações Curriculares: “ (…) o meio 

social envolvente – localidade ou localidades de onde provêm as crianças que 

frequentam um determinado estabelecimento de educação pré-escolar, a própria 

inserção geográfica deste estabelecimento – tem também influência, embora indirecta, 

na educação das crianças” (Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, 

1997:33). 

Através da caracterização do meio, o Educador passa a conhecer a comunidade, o 

tipo de população, os recursos disponíveis e, por consequência, compreende melhor os 

contextos educativos. Este pode decidir ainda, de que forma pode aproveitar esse 

conjunto de possibilidades oferecidas pelo meio para que as crianças construam 

aprendizagens significativas e diversificadas. 

A Instituição a que me refiro neste documento situa-se no Bairro das Flores em 

Vila Real, freguesia de Borbela, da qual fazem parte as seguintes localidades: Bairro da 

Carvalha, Bairro do NORAD, Borbela (sede), Borralha, Calçada, Courelas, Cravelas de 

Baixo, Cravelas de Cima, Ferreiros, Flores, Fraga de Almotolia, Outeiro, Prado, Queiró 

e Relva. Pertencente ao distrito e concelho de Vila Real, esta é uma freguesia rural com 

área aproximada de 11,94 Km2 e uma densidade populacional de 222,1hab/Km2. De 

acordo com os censos de 2001, Borbela conta com uma população residente de cerca de 

2 652 habitantes. 

“O documento mais antigo que se conhece em que se faça referência a esta 

freguesia data de 1086. Em 1154, Borbela foi doada por D. Afonso Henriques ao monge 

D. Meneses Peres. 
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Dois lugares desta freguesia receberam forais no século XIII: Cravelas, de D. 

Sancho I (1205) e D. Afonso II (4 de Novembro de 1220), e Ferreiros, de D. Sancho I 

(1210) e D. Afonso III (4 de Janeiro de 1258). 

Borbela foi uma das freguesias que contribuiu com território para a criação (em 

1960) da (entretanto extinta) freguesia urbana de Nossa Senhora da Conceição, cedendo 

Montezelos, São Mamede, Bairro São Vicente de Paulo, Timpeira e parte da Borralha. 

Na sequência da reorganização administrativa ditada pela Lei n.º 22/2012,23 o 

território da vizinha freguesia de Lamas de Olo foi-lhe anexado, passando o conjunto a 

designar-se oficialmente União das Freguesias de Borbela e Lamas de Olo. Assim, 

"Borbela" foi de facto extinta enquanto designação oficial de freguesia.” 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Borbela) 

Apesar de o Bairro das Flores fazer parte da freguesia de Borbela, que se situa 

numa zona mais rural e nos arredores da cidade, este bairro é bem mais citadino pois 

encontra-se situado na “fronteira” da cidade, sendo que os seus costumes e culturas são 

os mesmos do que os praticados na cidade de Vila Real.  

O Jardim de Infância da Escola Básica nº 6 da Timpeira situa-se numa zona 

bastante sossegada da cidade, onde não há muito trânsito, conta com a Sede dos 

bombeiros voluntários da cruz branca, mesmo ao lado, e mais a frente com o 

hipermercado Continente e o Quartel. Os acessos ao bairro das Flores são fáceis e 

contínuos todo o dia, isto é, é uma zona relativamente perto do centro da cidade, para 

onde nos podemos deslocar a pé, mas, se necessário existem autocarros que vêm de 

todas as partes da cidade para este bairro, passando de 30 em 30 minutos, muitas das 

crianças desta escola utilizam transportes coletivos da Junta de Freguesia ou de ATL’s, 

para se deslocarem de casa à escola e vice-versa.  

 

1.2. Meio institucional 

 

O Jardim-de-Infância da Escola Básica nº 6 da Timpeira é uma Instituição da Rede 

Pública do Ministério da Educação e pertence ao Agrupamento de Escolas Diogo Cão 

(AEDC). Este é constituído por 23 Jardins-de-infância, 25 Escolas do 1º Ciclo do 

Ensino Básico e 1 escola do 2º e 3º ciclo. A EB 2/3 é a sede do agrupamento, situa-se na 
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freguesia de Nossa Senhora da Conceição e acolhe 713 alunos do 2º e 3º CEB durante o 

dia e, 219 alunos de cursos de educação e formação de adultos, durante o dia e a noite. 

Algumas escolas do 1º Ciclo situam-se em meios mais rurais, onde a população é 

mais envelhecida, razão pela qual houve uma reestruturação da rede escolar que levou 

ao fecho de algumas escolas e transferência dos alunos para outras freguesias ou 

aldeias. 

A Instituição onde realizei o Estágio tem duas valências - o de Ensino Pré-Escolar 

que abrange crianças dos 3 aos 6 anos de idade - e o Ensino Básico do 1º Ciclo que 

abrange crianças dos 6 aos 10 anos de idade, tendo um total de 123 crianças, 25 no pré-

escolar e as restantes distribuídas pelo 1º ciclo de estudos. 

O corpo docente e não docente desta instituição é composto por uma Educadora de 

Infância, quatro Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico, duas Professoras de apoio, 

três assistentes operacionais (uma do pré-escolar e duas do 1º ciclo), duas Tarefeiras, 

cinco Animadores, dois do pré-escolar e três do 1º ciclo, que dão apoio no almoço e no 

prolongamento, uma Educadora de intervenção precoce, uma terapeuta de fala, duas 

funcionárias da empresa responsável pelas refeições, e uma estagiária profissional na 

área da animação infantil que desenvolveu tarefas de apoio à assistente operacional e às 

animadoras. 

No que respeita ao horário da componente letiva do Jardim-de-Infância em questão, 

este divide-se em dois períodos: 

 Período da manhã – Das 9:00h às 12:00h 

 Período da tarde - Das 14:00h às 16:00h; 

Relativamente às condições da instituição em questão, atualmente encontra-se em 

bom estado, pois foi requalificada há cerca de quatro anos, com condições agradáveis, 

confortáveis e de segurança para as crianças.  

Assim, na presente data, esta instituição é constituída por uma sala de Jardim-de-

Infância, por um hall de entrada, onde estão, ao fundo do corredor da entrada, cabides 

com os pertences das crianças como casacos, batas, mochilas, etc., uma pequena mesa 

onde estão dispostas garrafas de água de cada criança devidamente identificadas, 

toalhetes para limpar as mãos e papel higiénico. Ao longo do corredor estão também as 
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casas de banho, a das meninas e a dos meninos, estas são compartilhadas com os alunos 

do 1º ciclo, não tendo assim o tamanho adequado para as crianças do pré-escolar, porém 

possuem um pequeno degrau que dá acesso aos lavatórios para os mais pequenos. Esta 

Instituição possui também um refeitório (onde as crianças se deslocam para o lanche e 

para o almoço) também partilhado com o 1º ciclo o refeitório é amplo e muito bem 

equipado, possui máquina de lavar louça, lavatório, forno, microondas, frigorifico e sala 

de arrumos, tem também uma porta que dá acesso direto ao recreio; por quatro salas do 

1º ciclo e por um polivalente, onde existem diversões, computadores e livros para os 

tempos de lazer das crianças, tem também uma porta com acesso direto ao recreio. Por 

fim, existem duas casas de banho para o pessoal docente, auxiliares e animadores, e 

uma para pessoas com mobilidade condicionada. 

 No que diz respeito ao exterior, existe um grande recreio aberto onde, na parte de 

cima, o piso é de cimento e tem também uma parte coberta, no beiral da escola, junto às 

grades existe uma horta plantada e tratada pelos alunos tanto do pré-escolar como do 1º 

ciclo. Na parte de baixo do recreio, cujo acesso é feito através de uma rampa com muros 

dos dois lados, existe um recreio em terra batida e relva artificial, com um campo de 

futebol, um baloiço com dois acentos, um escorrega, um sobe e desce, e um cavalinho 

de mola, neste espaço que contém as diversões o piso é de propriedade antichoque para 

garantir uma maior segurança. Este grande recreio é utilizado por todas as crianças da 

Instituição. Esta área é muito ampla e têm espaço suficiente para realizar atividades ao 

ar livre. 
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1.3. Caraterização da Escola e da Sala de Aula 

 

Segundo o Dicionário Enciclopédico Larousse, citado por Forneiro, L., o espaço é 

uma “extensão indefinida, meio sem limites que contém todas as extensões finitas.”. No 

entanto, Battini, E. (1982), dá-nos outra definição, mais aproximada à forma como as 

crianças devem abordar o espaço: “Para a criança o espaço é o que sente, o que vê, o 

que faz nele. Portanto, o espaço é sombra e escuridão; é grande, enorme ou, pelo 

contrário, pequeno; é poder correr ou ter que ficar quieto, é esse lugar onde ela pode ir 

para olhar, ler, pensar”. 

Segundo o Despacho Conjunto nº 268/97, de 25 de Agosto: “as diferentes 

actividades que se desenvolvem nas instalações dos estabelecimentos de educação pré-

escolar, pedagógicas, educativas, organizativas, de gestão e de inter-acção com a 

comunidade – implicam a existência de ambientes diversificados, quer interiores quer 

exteriores, os espaços mínimos a considerar na criação dessas instalações são:  

a) sala de actividades;  

b) vestiário e instalações sanitárias para crianças;  

c) sala polivalente;  

d) espaço para equipamento de cozinha, arrumo e armazenamento de produtos 

alimentares;  

e) gabinete, incluindo espaço para arrecadação de material didáctico;  

f) espaço para arrumar material de limpeza;  

g) instalações sanitárias para adultos;  

h) espaços de jogo ao ar livre.”  

O Jardim-de-Infância nº 6 da Timpeira dispõe de uma sala de atividades, uma sala 

polivalente, espaço para jogar ao ar livre. Possui duas casas de banho para as crianças, 

duas para o pessoal docente, auxiliares e animadores e uma para pessoas com 

mobilidade condicionada. 
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Existe ainda, um pequeno gabinete, espaço para arrumar o material didático, 

material de limpeza e, um refeitório com espaço para equipamento de cozinha, arrumo e 

armazenamento de produtos alimentares. Portanto, esta Instituição possui todas as 

condições para uma boa prática pedagógica, lúdica e social. 

A sala de atividades do Jardim-de-Infância nº 6 da Timpeira apresenta condições e 

espaços apropriados. Devo salientar que a sala de atividades é acolhedora, organizada, 

limpa e tem bastante luminosidade, pois uma das quatro paredes é toda em janelas até 

ao chão, sendo que as crianças têm acesso direto da sala para o recreio.   

Relativamente ao espaço vertical, as paredes estão preenchidas com placares, 

alusivos a vários temas e projetos realizados pela turma. Neles estão afixados trabalhos 

e registos de trabalhos desenvolvidos com e pelas crianças.   

Existem, também, alguns móbiles com trabalhos realizados pelas crianças, 

pendurados pela sala. 

O espaço está concebido em torno das seguintes áreas de atividades:  

 Área polivalente - inclui uma mesa 

grande à volta da qual o grupo se senta 

para os momentos de reunião e 

comunicação, para algumas atividades 

coletivas propostas ao grupo e para a 

realização de atividades das áreas/tempo 

autónomo. Encontra-se mais ou menos no 

centro da sala, ao longo da parede lateral 

direita, com uma boa visibilidade e 

acessibilidade aos placares de organização 

de grupo e das atividades;  

 

 Área de Expressão plástica: desenho; 

recorte e colagem; pintura e modelagem…, 

com materiais organizados de forma autónoma 

e ao alcance das crianças mas que funcionam 

Imagem 1 

Imagem 2 

Ilustração 1 – Área Polivalente 
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em dois locais da sala, (na mesa grande e na pequena área suja).  

 

 

 

 Área de jogos: jogos de construção e jogos de 

mesa - inclui carpetes onde se realizam os jogos de 

construção que necessitam de um maior espaço 

para serem manipulados que servem 

simultaneamente uma atividade de faz de conta (os 

“legos”, jogos de encaixe e acoplagem, blocos, …) 

e os jogos de mesa/caixa (associação e acoplagem, 

puzzles, lotos, enfiamentos, dominós…) que estão 

organizados num grande armário e são jogados na mesa grande.  

 

 Área de Faz de Conta – inclui um espaço para 

a “casa” (no início do ano mas que pode mudar 

consoante os interesses) e um espaço para 

brinquedos em miniatura (casa, móveis, bonecos e 

pequenos bonecos – heróis, animais…). 

 

 

 

 

 

Área da biblioteca e documentação – espaço para livros 

de tipos e conteúdos diversos, incluindo digitais, revistas, 

mapas, álbuns, …fantoches, integrando um computador 

para ver e ouvir histórias. Também inclui fantoches com 

pequenos biombos de cartão improvisados.  

 

 

Ilustração 4 – Área de Faz de Conta 

 Ilustração 6 – Área da Biblioteca  

Ilustração 2 – Área de Expressão Plástica 

Ilustração 3 – Área de jogos  

Ilustração 5 – Casa de Bonecas 
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Ilustração 7 - Área da Escrita e da matemática 

 Área da escrita, matemática – espaço para alguns materiais impressos, para 

materiais de reprodução de escrita e materiais com conteúdo matemático mais explícito 

(principalmente jogos e materiais estruturados e de manipulação). Os materiais estão 

colocados num armário junto à área das tecnologias mas são utilizados na mesa grande. 

 

 

  

 

 

 

 

 Área das Ciências e experiências – montado numa pequena mesa/bancada móvel 

com alguns materiais e instrumentos para manipular, observar, “testar”… pesar, medir, 

pequenas coleções de folhas, conchas, sementes. 

  

 

 

 

 

 

 

 Área das tecnologias (2 computadores + impressora multifunções + internet + 

máquina fotográfica + projetor multimédia*) – com jogos e atividades ligadas a 

conteúdos; Paint e outros programas de desenho e pintura, Word, acesso a aplicações 

on-line.” (PCG Jardim de Infância da Escola Básica nº 6 da Timpeira) 

Em toda a sala, o mobiliário está adaptado às crianças, uma vez que é pequeno, está 

ao nível delas e bastante acessível. Os materiais são diversos, de boa qualidade, seguros 

e de fácil manejo.  

 

Ilustração 8 - Área das ciências  
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Espaço exterior: 

 “O espaço exterior deve estar “organizado de forma a oferecer ambientes 

diversificados que permitam a realização de actividades lúdicas e educativas” 

(Despacho Conjunto n 268/97, de 25 de Agosto). 

Em relação ao espaço exterior do Jardim de Infância da Timpeira, posso dizer que 

este é amplo, limpo, seguro e atrativo. Existe um espaço exterior coberto, onde as 

crianças podem brincar quando está a chover, apesar de não cumprir perfeitamente a sua 

função. 

 O espaço exterior está equipado de várias estruturas onde as crianças podem brincar 

como por exemplo, o escorrega, baloiços, embora estes devam ser partilhados com as 

crianças que frequentam o 1º ciclo. Estas estruturas estão fixas em cima de um tapete 

antichoque para garantir maior segurança.  

 Excluindo o local onde estão estas estruturas, o piso do recreio de baixo está 

coberto com areia, o que apesar de não ser o totalmente indicado, é melhor do que 

cimento ou outro tipo de pavimento que seja mais duro, como se verifica no recreio de 

cima. 

 Em relação à vedação do espaço, o despacho recomenda: “o espaço deverá ser 

delimitado de forma não agressiva, mas que garanta condições de segurança (por ex: 

com vedação ou sebe natural)” (Despacho Conjunto nº 268/97, de 25 de Janeiro). Estas 

condições podem ser verificadas no Jardim-de-Infância da Timpeira. Todo o edifício 

está delimitado por vedações e, existe apenas um portão que se encontra aberto apenas 

no horário em que os pais e encarregados de educação vêm buscar as crianças. 

 Após esta análise, podemos concluir que o Jardim-de-Infância da Timpeira está 

localizado num edifício moderno, com espaços amplos e adequados para a estadia das 

crianças. 

  



- 30 - 
 

 

1.4. Caraterização do grupo 

 

Fazer a caracterização do grupo de crianças é importante pois fatores como a 

dimensão, a diversidade de idades e as características individuais de cada criança podem 

influenciar a forma de ação do Educador e do próprio grupo. 

O conjunto de crianças que frequenta o Jardim-de-Infância da Escola Básica nº 6 da 

Timpeira é constituído por 25 crianças. Trata-se de um grupo heterogéneo, em número, 

com idades compreendidas entre os 5 e os 6 anos de idade, e em género, constituído por 

16 crianças do sexo feminino e 9 do sexo masculino, contatando-se assim que a turma é 

constituída maioritariamente por crianças do sexo feminino.  

“A maioria das crianças frequentava já este Jardim-de-Infância (JI). Das 8 crianças 

que integraram o grupo 4 vieram de Ji privados ou da Rede de solidariedade e 4 de JI da 

Rede Pública do ME.  

Das 25 crianças, 13 residem em freguesias da cidade e 12 em freguesias de fora da 

cidade, embora uma grande parte destas em freguesias muito próximas do local da 

escola, como é o caso de Borbela, Adoufe, Mouçós ou Mateus.  

Podemos registar que cerca de metade (26) dos pais tem idades compreendidas 

entre os 31 e os 40 anos. 

Cerca de metade dos pais (pai+mãe) têm formação de nível superior. O nível de 

formação/habilitação académica das mães é ligeiramente superior ao dos pais. 

Apenas uma das crianças vive em família monoparental. Outra criança é filha de 

pai emigrado mas que visita a família em períodos regulares ao longo do ano.  

Neste grupo, mais de metade do total das crianças (15) têm irmãos, embora o 

número de crianças filhas-únicas ainda seja de 10. Com irmãos a frequentar o mesmo 

estabelecimento (1º CEB e JI) existem 6 crianças. 

Quanto à frequência dos serviços da Componente de Apoio à Família (CAF) são 18 

as crianças que estão a usufruir de um ou mais destes serviços.” (PCG Jardim de 

Infância da Escola Básica nº 6 da Timpeira) 
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O grupo de crianças que frequenta o Jardim de Infância nº 6 da Timpeira manifesta 

interesse e entusiasmo nas atividades diárias e é, no geral, um grupo carinhoso, afetivo e 

amigável. A maioria das crianças deste grupo é autónoma, participativa, empenhada e 

curiosa. 

Neste grupo de crianças quase todos são finalistas do pré-escolar, portanto todos 

têm idades compreendidas entre os 5 e os 6 anos, à exceção de quatro crianças que 

ainda permanecerão no jardim, no próximo ano letivo. 

O grupo, no geral, é bastante desenvolvido. As crianças são participativas, gostam 

de opinar, de expor as suas ideias e são criativos.  

Algumas crianças demonstram alguma dificuldade em se expressarem, existindo 

casos de crianças que não se expressam a não ser que o adulto os solicite. No geral, o 

grupo demonstra um bom desenvolvimento ao nível do desenho, imaginação e 

criatividade e gostam de aprender, gostando especialmente de histórias. 

Neste grupo, não existem casos de crianças sinalizadas para NEE, porém existem 

três crianças que estão a ser acompanhadas pela Educadora de intervenção precoce e/ou 

por outras entidades profissionais. Seis crianças frequentam a terapia da fala, no entanto 

quatro delas já a concluíram, e temos também duas crianças a ser seguidas pelo Serviço 

de Psicologia e Orientação (SPO).  
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Capitulo 3 – Relatos críticos sobre as aulas 

lecionadas no contexto de estágio 
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1. As aulas no pré-escolar 
 

A minha prática de ensino supervisionada no Pré-Escolar foi realizada no Jardim-

de-Infância da Escola Básica nº 6 da Timpeira e teve início no dia 7 de abril de 2014. 

As primeiras duas semanas de estágio foram destinadas à observação e integração no 

grupo possibilitando-me uma melhor adaptação às rotinas do grupo e da educadora, ao 

modo como a educadora orienta as suas atividades, facilitou também a interação entre 

mim e o grupo, e entre mim e a educadora cooperante. Durante este período, realizei 

uma observação participante visto que participei em todas as atividades concretizadas 

pelo grupo, sempre orientada pela educadora cooperante, começando o período de 

responsabilização apenas no dia 22 de abril de 2014 e terminando no dia 11 de junho de 

2014. 

A educadora cooperante acompanhou-me na preparação para as responsabilizações, 

mostrando-se disponível desde o primeiro dia. Propôs-me diversas estratégias, recursos 

e atividades para a preparação das planificações. Durante a fase de responsabilização 

foram abordados vários conteúdos de todas as áreas contempladas nas Orientações 

Curriculares para a Educação. 

 

1.1. Planificações e previsões 

 

Segundo Zabalza (1997) planificar é converter uma ideia num curso de acção. 

Escudero, citado por Zabalza, diz-nos “(...) tratar-se de prever possíveis cursos de acção 

de um fenómeno e plasmar de algum modo as nossas previsões, desejos, aspirações e 

metas num projecto que seja capaz de representar, dentro do possível, as nossas ideias 

acerca das razões pelas quais desejaríamos conseguir, e como poderíamos levar a cabo, 

um plano para as concretizar”. (1997, p. 47-48)  

Zalbalza (1997) refere ainda que a planificação é uma atividade mental interna do 

professor/educador. É um conjunto de processos psicológicos básicos, através dos quais 

o professor/educador planeia a sua ação futura, fazendo um registo de fins e meios, 

construindo um marco de referências que guie as suas ações. 
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2. Reflexão crítica sobre a intencionalidade da prática de 

ensino supervisionada 

 

Posteriormente à descrição das intenções práticas nas quais assenta este relatório 

dissertativo, torna-se imprescindível proceder a uma análise relacional entre os 

resultados obtidos na vertente prática com o enquadramento teórico descrito na parte I, 

e os objetivos iniciais.  

 Utilizar as histórias como estratégia de abordagem dos conteúdos programáticos, 

foi o objetivo fulcral que norteou a minha prática no contexto da Educação Pré-Escolar, 

tendo em conta que foram abordados e analisados pormenorizadamente através de 

histórias, a maioria dos temas abrangidos nos conteúdos programáticos, fazendo com 

que a aprendizagem das crianças tenha sido significativa. Por conseguinte, decorrente 

deste objetivo geral, surgiram outros, mais específicos: compreender histórias, 

considerando as diferentes áreas curriculares, sendo assim possível explorar temas do 

domínio cultural, social, entre outros; relacionar histórias com diferentes conteúdos de 

vários domínios curriculares. Considero que o facto de não ter relacionado o domínio da 

expressão motora com as temáticas presentes nas histórias que lecionei, não permitiu 

alcançar na plenitude o objetivo; utilizar determinadas histórias com o intuito de 

consolidar os conhecimentos adquiridos em contextos diferentes e com diferentes 

propósitos, dando assim às crianças a possibilidade de aplicar os conhecimentos que 

adquiriram em diferentes atividades nas várias áreas de lazer. 

    Ao analisar o processo de integração curricular sinto que a minha prática de 

ensino supervisionada foi efetivada com sucesso, uma vez que consegui articular o tema 

de uma história com diversas áreas curriculares. Partindo de algo com 

interesse/significado, utilizado em várias áreas, permitiu-me também ensinar às crianças 

a diversidade de contextos em que se pode aplicar um dado conhecimento. 

 As temáticas foram escolhidas por mim, embora sinta agora que deveria ter dado 

a oportunidade às crianças de, após a leitura/audição/exploração de uma história, 

escolher um tema para ser explorado. Com certeza que em próximas aulas reformularei 

este aspeto partindo, também, da auscultação das crianças. 
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 Foi-me possível, com base no artigo “A importância das Histórias contadas 

pelas famílias no desenvolvimento das competências linguísticas: um estudo com 

crianças de quatro anos” (Sousa, Coelho, Balbino & Correira, 2009), elaborar uma lista 

de aspetos que atestam que é boa prática a utilização de histórias: desenvolvimento da 

capacidade de expressão oral, desenvolvimento do sentido de comunidade, 

desenvolvimento da memória auditiva, enriquecimento do vocabulário, domínio da 

sintaxe e ampliação do potencial criativo das crianças. Como esperava, houve notórias 

melhorias em todos estes pontos, como por exemplo na utilização de palavras que 

ouviram em histórias, no transporte de elementos das histórias para o seu tempo de 

lazer, de forma autónoma, na capacidade de, meses depois, saberem encadear 

acontecimentos contados e mesmo de recontarem as histórias ouvidas. Na compreensão 

da gramática pouco pude observar, dado que no Pré-Escolar as crianças ainda não 

dominam a competência da escrita. Todavia, comprovei desenvolvimentos na 

capacidade de distinção entre letra, palavra, frase e texto. Onde observei o 

desenvolvimento mais significativo foi na desenvoltura da expressão oral tendo em 

conta que as atividades se tornaram mais interativas, havendo um aumento considerável 

e qualitativo da participação das crianças. Deixei de ter a necessidade de colocar tantas 

questões (e as colocadas eram respondidas prontamente), sendo que passei eu a ser 

questionada relativamente às histórias que contava e muitas vezes às relações entre elas. 

 No final de cada história tínhamos por rotina o reconto da mesma, que cada vez 

mais passou a ser feito pelas crianças, e que me permitiu observar que de dia para dia o 

vocabulário empregue e o seu discurso, bem como o seu sentido crítico se foram 

aprimorando. 

 O potencial criativo de uma criança é muito fértil e a utilização de histórias 

como estratégia de ensino e de aprendizagem apresenta-se como uma mais-valia no 

estímulo e desenvolvimento deste potencial criativo, permitindo-lhes mais facilmente a 

dissociação da realidade para o mundo da imaginação e do fantástico. 

 Comecei a constatar que aquando da “hora da história” reinava uma atmosfera 

de entusiasmo e interesse bastante pacífico, em que era evidente a importância e valor 

que as crianças atribuíam àquela “hora”, dirigindo-se a mim muitas vezes, 

questionando-me qual seria a próxima história, ou, mostrando o seu apreço dizendo que 

tinham gostado muito daquela história.  
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 Durante toda a prática de ensino supervisionada, as histórias, tal como esperado 

e já referido, foram uma ferramenta importantíssima na transmissão de valores e 

princípios morais, como a igualdade, generosidade, amizade, tolerância, respeito, entre 

outros. Facilmente com uma história, ao invés de criar um exemplo rebuscado e 

incompreensível, se consegue explicar noções abstratas (como são os valores e 

princípios morais), contextualizando a história de modo a facilitar a compreensão e 

interiorização das atitudes dos personagens, ajudando assim as crianças a começar a 

refletir sobre si mesmas, dando-lhes uma ótima rampa de lançamento para a construção 

do seu eu. 

 Não obstante da quantidade de atividades realizadas, a prática de ensino 

supervisionada ficou concluída com a sensação de que havia muito mais para fazer, 

dado que gostaria de ter tido mais tempo para realizar um sem número de atividades que 

poderiam ter sido exploradas. Uma história não se limita a uma “sala de aula”, há as 

mais variadas formas que esta pode tomar: uma lenda local; uma visita de um qualquer 

elemento da comunidade não diretamente relacionado com as crianças. Uma história 

não se limita ao mundo da fantasia, mas esse mundo estende-se a quem a conta, um 

bombeiro, um médico, um trabalhador de um abrigo para animais... Todos teriam uma 

“história” que poderia trazer à luz, os mesmos valores presentes num conto de fadas, 

mas deixando a noção de real, a impressão que é possível fazer a diferença como os 

heróis fazem.  

 Espero que o futuro me traga a hipótese de “compensar” esta sensação de que 

havia muito mais para fazer, ao poder partilhar com outras crianças, tudo o que aprendi, 

fiz, e não tive oportunidade de fazer nestes quatro curtos meses.  

 A história continua...  
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Capítulo 4 - Relatos sobre a utilização das 

histórias nas Aulas Lecionadas no Contexto de 

Estágio 
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1. Descrição e análise crítica das aulas no Pré-Escolar 

 

“A ovelhinha que veio para jantar” 

 

O dia 22 de abril de 2014 foi o meu primeiro dia de responsabilização, a semana 

começou na terça-feira pois dia 21 ainda estava incluído na interrupção letiva de 

Páscoa. Começámos já nesta semana a preparar as atividades a realizar para o dia da 

mãe. Porém, como era o primeiro dia depois das férias de Páscoa, decidi começar por 

planificar um dia bastante ligeiro.  

Quadro 1 - Previsão Semanal dia 22 de abril de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Começámos o dia com uma “reunião” com o objetivo de as crianças contarem as 

novidades que traziam das férias, seguida da elaboração de um novo diário, onde 

combinamos o que vamos fazer durante essa semana (Quadro 2).  

Depois do lanche da manhã, como de costume às terças-feiras, fizemos uma sessão 

motora, com arcos e música, também para começar a semana de uma maneira divertida.  

 

Após o almoço, como todos os dias, era a 

“hora da história”. Neste dia não tínhamos um 

tema específico para trabalhar, portanto escolhi a 

história, em formato de documento multimédia em 

PowerPoint, “A ovelhinha que veio para jantar”, da 

autoria de Steve Smallman que trata da Ilustração 9 - Capa do livro da história “A 

ovelhinha que veio para o jantar” 
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amizade entre uma ovelha e um lobo (Ilustração 15). Passei então ao conto oral da 

mesma, que passo a reproduzir3: 

“O lobo, que já era velhinho, estava farto de comer sopa de legumes, o que ele 

queria mesmo era comer um “belo ensopado” de borrego. Eis senão quando lhe batem 

à porta. Era uma ovelhinha que tremia de frio e não tinha onde ficar. Pediu ao lobo 

para a deixar ficar em casa dele. O lobo ficou todo contente pois tinha ali à sua frente 

aquilo que tanto queria: uma ovelha para fazer um ensopado! Disse à ovelha para se ir 

aquecer perto da lareira, enquanto procurava a sua receita preferida de ensopado de 

borrego. Depois apercebeu-se que a ovelhinha também estava esfomeada. Não podia 

comer a ovelha esfomeada, ainda lhe fazia mal ao estômago. Então deu-lhe uma 

cenoura para comer. A ovelha ficou cheia de soluços e o lobo ficou muito aflito pois 

não sabia o que fazer para parar aqueles soluços, tentou de tudo mas nada resultava. 

Deitou-a no seu colo e a ovelha adormeceu. Ele ainda pensou em comê-la enquanto ela 

estava a dormir, mas assim que ela acordou deu-lhe um beijinho e o lobo ficou todo 

atrapalhado, depois de tantos carinhos não podia comê-la! Deu-lhe um agasalho e 

mandou-a embora. Só que ficou tão preocupado com ela que correu pelo meio da 

tempestade de neve à procura dela. Não a encontrou. Desanimado voltou para casa. 

Mal abriu a porta viu a ovelhinha sentada à lareira. Os dois abraçaram-se, o lobo 

prometeu não a comer nunca. Tornaram se grandes amigos e comeram juntos uma bela 

sopa de legumes.”  

Com esta história pudemos tratar diversos temas e valores, particularmente a 

amizade, ou amizades improváveis como a do lobo e da ovelhinha. No final da leitura 

tive um pequeno diálogo com o grupo sobre o que cada um achou da história. Todos 

perceberam o objetivo da história, conseguiram recontá-la por palavras suas, 

detalhadamente, cada parte da mesma. Depois do diálogo, cada um fez um desenho 

representativo da parte que mais gostaram da história. 

Esta atividade permitiu desenvolver a linguagem e compreensão orais, o diálogo, a 

capacidade de expressar corretamente as suas ideias, de estarem atentos à atividade para 

depois a transporem para o desenho onde desenvolveram a motricidade fina. 

  

                                                             
3 Texto contado por palavras próprias 
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“A Liberdade o que é?” 

 

O dia 23 de abril de 2014, começou com uma reunião em grande grupo, que, para 

além da atividade rotineira de mostrar/contar novidades, começámos a reunir ideias do 

que iríamos fazer no dia da mãe, bem como escolher que músicas iríamos cantar nesse 

dia (Quadro 3). 

Quadro 2 - Previsão Semanal dia 23 de abril de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois da pausa do almoço, como de costume, era a “hora da história”. Como 

estávamos próximos do dia 25 de Abril, escolhi um texto poético, adequado ao tema, de 

seu título: “A liberdade o que é?”, de José Jorge Letria. Comecei por apresentar a capa 

da história (Ilustração 16), e perguntar ao grupo o que achavam que iria tratar a história. 

Todos participaram e perceberam logo a intenção/mensagem da história, mesmo antes 

de a ler.  

 

 

 

 

 

 

 

A Liberdade o que é? 

Autor: José Jorge Letria 

Ilustrações: Catarina França 

 

Ilustração 10 - Capa do livro da história “A 

liberdade o que é?”. 
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Passei então à leitura da mesma. Segundo o autor, José Jorge Letria, a liberdade é 

“um pássaro sem medo a cantar dentro da boca”, “um livro escrito com a tinta de que 

são feitos os sonhos”, “um livro sempre aberto na página ainda por escrever”, “um 

circo que torna livres todos os bichos”, “uma rua a desaguar ao luar, no infinito”, “um 

caracol a brincar com o sol”, “um comboio a atravessar as nuvens”, “um velho para 

sempre criança”, “é um gato apaixonado pela lua”.  

Apesar de o texto parecer um pouco complexo e ambíguo para crianças tão 

pequenas, consolidado com as imagens, torna-se muito mais acessível. Aqui o papel da 

Educadora estagiária foi fundamental na clarificação, interpretação cuidada do poema. 

Verso a verso fomos percebendo o sentido da mensagem que estes encerravam. O grupo 

ficou fascinado com o poema, e cada um apropriou-se das imagens e do texto à sua 

maneira, usando a sua imaginação. 

Com este poema pudemos tratar, maioritariamente, o valor da liberdade, mas 

também pudemos dar asas à imaginação e falar sobre tudo o que envolve a nossa 

liberdade e a liberdade dos demais. Finda a leitura, dialoguei com o grupo sobre o que 

cada um achou da história, a mensagem que dali retiravam, e, como referi acima, levei 

as crianças a dar asas à sua imaginação, através de diálogo, e com o que cada criança do 

grupo disse sobre o que é a liberdade elaboramos um poema (escrito por mim num 

cartaz) semelhante ao que lemos, no entanto, com as palavras deles.   

Esta atividade permitiu desenvolver a linguagem e compreensão orais, o diálogo, a 

capacidade de expressar corretamente as suas ideias, de estarem atentos à atividade para 

depois a transportarem para o poema que em conjunto construímos. 
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“Mãe, querida mãe! Como é a tua?” 

 

Na semana de 29 de abril começámos a falar sobre o dia da mãe, pois começava-se 

a aproximar o dia. Como de costume, iniciamos o dia com a reunião em grande grupo, 

para contar/mostrar novidades, e continuamos a elaboração dos presentes para o dia da 

mãe, iniciado no dia anterior (Quadro 4). Também como rotina de terça-feira, depois do 

lanche da manhã, fizemos uma sessão motora, o jogo das cores/números, que permitiu 

desenvolver a motricidade grossa, a coordenação motora e a destreza de associação 

entre cores e números.   

Quadro 3 - Previsão Semanal dia 29 de abril de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois da pausa para o almoço, seguiu-se a “hora da história”. Como se 

aproximava o dia da mãe, escolhi uma história, em formato de documento multimédia 

em PowerPoint, relativa ao tema: “Mãe, querida mãe! Como é a tua?” de Luísa Ducla 

Soares. 

  

Ilustração 11 - Capa do livro da história “Mãe, 

querida mãe! Como é a tua?”. 
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Primeiramente, apresentei a capa da história (Ilustração 17) ao grupo e dialoguei 

com eles tentando perceber o que eles achavam que iria tratar a história. Todas as 

crianças do grupo se mostraram interessadas e participativas.  

De seguida dei início à leitura da história. 

Luísa Ducla Soares, nesta história, mostra-nos que existem vários tipos de mães. 

Segundo a autora existe: “A mãe-galinha, que guarda os filhos debaixo da asa”; “A 

mãe-formiga, que só pensa no trabalho”; “A mãe-borboleta, que esvoaça, exibindo a 

sua beleza”; “A mãe-papagaio, que repete sempre a mesma cassete”; “A mãe-panda, 

que é tão fofinha”; “A mãe-porco-espinho, que pica que se farta”; “A mãe-preguiça, 

que está sempre cansada”; “A mãe-macaca, que adora brincar”; “A mãe-periquita, 

que passa a vida aos beijinhos”; “A mãe-elefante, que nunca deixa de estar 

trombuda”; “A mãe-tartaruga, cuja carapaça aguenta tudo”; “A mãe-foca, que obriga 

a pequenada a tomar banho”; “A mãe-pelicano, que dá tudo o que tem”; “A mãe-cuco, 

que largas os filhos em casa dos outros”; “A mãe-mosca, que não pára de 

bisbilhotar”; “A mãe-pata, que leva os pequenos sempre atrás”; “A mãe-leoa, que 

defende as crias com garras e dentes”; e “A mãe-águia, que incita os filhos a altos 

vôos” 4 

No final da história, todo o grupo ficou num grande alvoroço, obviamente 

controlado, pois identificavam as suas mães com algumas presentes na história, e todos 

queriam participar e dizer como eram as suas mães. Tivemos então um diálogo, onde as 

crianças puderam partilhar quais daquelas mães se pareciam mais com as suas. De 

seguida, cada criança, numa folha, fez a representação de sua mãe. Desenharam e 

pintaram. No final, um a um, ditou uma frase, seguindo o tema “como é a minha mãe” 

para que a educadora, a educadora estagiária e a auxiliar a registassem. 

Nesta atividade destacou-se o valor do amor maternal, possibilitou a desenvoltura 

da linguagem e compreensão orais, o diálogo, a capacidade de expressar corretamente 

as suas ideias, de estarem atentos à atividade para depois serem capazes de a transporem 

para o desenho, elaborando as frases que cada um construiu, descrevendo a sua mãe. 

Esta atividade de desenho contribuiu também para o fortalecimento da motricidade fina. 

                                                             
4 Frases da autoria de Luísa Ducla Soares 
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“A que sabe a lua” 

 

O dia 13 de maio começou como todos os outros, reunimos com o grupo para 

contar/mostrar novidades. No final da reunião falamos com o grupo acerca do projeto 

Bios Cartas (Quadro 5), um projeto em que o grupo já estava envolvido antes da minha 

chegada. Este projeto consistia numa parceria com o Museu do Douro, que envolvia a 

escrita de cartas num conceito diferente, de um modo teatral, recorrendo à dança, ao 

movimento corporal e à sombra corporal. Este projeto era bastante interessante pois 

conciliava a “carta” com as expressões física e dramática.5 Este tema foi abordado pois 

neste dia, na hora habitual da sessão motora, o grupo participou numa sessão orientada 

pelos técnicos da oficina, espaço ou movimento, do Museu do Douro. Nesta sessão, o 

grupo aprendeu com os técnicos a “dança da carta”. 

 

     Quadro 4 - Previsão Semanal dia 13 de maio de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a pausa para o almoço, como sempre, seguiu-se a “hora da história”. A 

história, em formato multimédia em PowerPoint, escolhida por mim para este dia foi “A 

que sabe a lua?”, de Michael Grejniec. Esta história não foi selecionada ao acaso, pois, 

na sexta-feira anterior, fizemos uma visita de estudo às exposições Vaivém Oceanário e 

                                                             
5  Projeto do Museu do Douro, Oficina Cartas – Dança, 

http.://museudodouro.pt/educação/oficinas) 
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Escamas e Carapaças, este último na sede do Parque natural do Alvão, e a atividade que 

realizámos no final da história envolveu “transformar” os personagens em animais 

marinhos, que detalharei mais à frente. 

Como de costume, comecei por apresentar a capa da história (Ilustração 18) e pedir 

ao grupo para me falar sobre o que achavam que tratava a mesma. Prossegui com a 

leitura da história que tratava do desejo dos animais de saber ao que sabia a lua. 

A história tem como personagens: a tartaruga; a lua; o elefante; 

a girafa; a zebra; o leão; o raposo; o macaco; o rato; e o peixe. 

Já há muito tempo que os animais se interrogavam: Ao que 

saberá a lua? 

Eles só queriam provar um bocadinho, para saber se era doce 

ou salgada. Só um pedacinho. Mas ela estava tão longe…nunca 

iriam conseguir lá chegar! 

Certa noite, a tartaruga pensou: - E se eu subisse ao topo da 

montanha mais alta?  

Subiu e subiu…quando chegou ao topo percebeu que estava mais perto da lua, mas 

mesmo faltava muito para lhe conseguir chegar. Então chamou o elefante.  

- Ó elefante, sobe para as minhas costas! Pode ser que assim consigamos chegar à 

lua! 

A lua pensou que estavam a brincar, então decidiu afastar-se um bocadinho. 

Chamaram a girafa. Ela subiu para as costas do elefante e esticou o pescoço o 

mais que conseguia, mas a lua ia-se afastando aos pouquinhos. Chamaram então a 

zebra, que subiu para as costas da girafa. A lua estava a divertir-se imenso com a 

brincadeira, então decidiu afastar-se mais um pouco. 

Chamaram o leão, mas este também não chegava lá. 

Chamaram o raposo. Ele subiu e subiu até chegar às costas do leão. Estava quase 

lá! Faltava só um bocadinho! Mas a lua afastou-se outra vez. 

Chamaram o macaco. Desta vez tinham a certeza que iam conseguir. O macaco já 

conseguia cheira-la! Mas não lhe conseguia tocar… 

Ilustração 12 - Capa do 

livro da história “A que 

sabe a lua?”. 
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Por fim, chamaram o rato. A lua, já aborrecida com a brincadeira, pensou: - Um 

animal tão pequeno não vai conseguir alcançar-me! 

E deixou-se ficar onde estava. O rato escalou e escalou pelas costas dos amigos até 

chegar às costas do macaco. 

Eis senão quando…de uma dentada só, arranca um belo de um pedaço da lua! E 

saboreia-o como se do queijo mais delicioso se tratasse. O rato foi passando aos 

amigos pedacinhos do pedaço que arrancou, para que eles pudessem também saborear 

a lua. Soube-lhes exatamente àquilo que cada um mais gostava. Nessa noite os amigos 

animais dormiram todos juntos e satisfeitos. 

O peixe, sem entender nada disse: - Mas para quê tanto esforço para chegar à lua? 

Tão longe lá no céu! Nem repararam que há outra aqui em baixo, na água…tão perto! 

6 

 No final da história, tive um diálogo com o grupo, sobre o que cada um achou da 

história, e que mensagem retiraram da mesma. Era, portanto, uma história que tratava a 

amizade, a entreajuda, mas também a ambição, de chegar à lua, de provar o sabor da 

lua, sem sequer terem reparado que o peixe “dorme” ao lado dela todas as noites sem 

precisar de a provar. 

De seguida, passámos à atividade, que consistia em fazermos uma lista dos animais 

marinhos que conhecemos na visita de estudo ao Vaivém Oceanário e à exposição 

Escamas e Carapaças, e substituir os personagens da história por esses animais. Depois 

de feita a lista, cada criança representou a história, em forma de desenho, com os 

animais que escolhemos para substituir a tartaruga, o elefante, a girafa, a zebra, o leão, o 

raposo, o macaco e o rato. 

Esta atividade permitiu trabalhar os valores da amizade e entreajuda, desenvolver a 

linguagem e compreensão orais, o diálogo, a capacidade de expressar corretamente as 

suas ideias, de estarem atentos à atividade para depois a transporem para o desenho 

onde desenvolveram a motricidade fina. 

 

  

                                                             
6 Texto contado por palavras próprias 
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“Sou especial porque sou eu” 

 

O dia 26 de maio de 2014, começou com uma reunião em grande grupo (atividade 

rotineira) de mostrar/contar novidades (Quadro 6).  

Quadro 5 - Previsão Semanal dia 26 de maio de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois da pausa do almoço, como de costume, é a “hora da história”. Neste dia 

escolhi um livro da nossa biblioteca de seu título: “Sou especial porque sou eu” de Ann 

Meck. Comecei por apresentar a capa da história (Ilustração 19), e perguntar ao grupo o 

que achavam que iria tratar a história. Todos participaram e perceberam logo a 

intenção/mensagem da história, mesmo antes de a ler.  

Prossegui com a leitura da história que abordava o desejo que os animais tinham de 

perceber qual o sabor da lua. 

Este livro fala-nos sobre um rapaz chamado Ivo que pensava todos os dias numa 

brincadeira diferente para ele e os colegas se entreterem no recreio! No entanto, os 

amigos nunca concordavam com a personagem principal da brincadeira, ou seja, se 

brincavam aos piratas, o Ivo tinha de ser um simples marinheiro. Porquê? Porque o Ivo 

usava óculos, era baixo e fraco, (lá na escola troçavam muito com essas diferenças!) 
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Os amigos do Ivo iam para perto dele para verem a ideia que 

ele dava para mais uma brincadeira. 

O Ivo deu a ideia de uma brincadeira de príncipes e 

princesas. Pedia para ser príncipe, diziam logo que não! Diziam 

que ele era pequeno demais. Então o Ivo tinha de ser um simples 

guerreiro. 

Quando o Ivo chegava a casa, o único incentivo que tinha 

era da sua mãe, que lhe dava sempre muita força dizendo-lhe que 

não fazia mal ele ser um simples marinheiro pois ele subia às 

velas e gritava bem alto: 

- TERRA À VISTA CAPITÃO!!! 

A partir desse dia o Ivo quis ser todos os dias o Ivo. 

Nunca mais quis ser outra pessoa, pois sabia que a pessoa mais especial de todas 

era ele próprio. Então, quando via algum colega a discutir por causa das brincadeiras, 

ele dizia: 

- Não se preocupem, vocês são especiais porque são vocês! 

 

No final da história, tive um diálogo com o grupo, sobre o que cada um achou da 

história, e que mensagem retiraram da mesma. Era, portanto, uma história que falava 

sobre a importância do amor-próprio e da igualdade, embora sejamos todos diferentes. 

De seguida, passámos à atividade preparada para esta história. Cada criança fez um 

autorretrato numa folha de papel branco, com lápis de cor e marcadores. Cada criança 

tinha de se desenhar a si própria, e todas conseguiram, à sua maneira, representar a sua 

figura salientando as caraterísticas que mais os distinguiam uns dos outros.  

Esta atividade permitiu desenvolver a linguagem e compreensão orais, o diálogo, a 

capacidade de expressar corretamente as suas ideias, de estarem atentos à atividade para 

depois representarem através do desenho a sua “imagem”, desenvolvendo a motricidade 

fina e a consciência deles próprios. Eles conseguiram desenhar-se sem recorrer a 

espelhos ou qualquer outro tipo de ajuda.  

 

  

Ilustração 13 - Capa do livro da 

história “Sou especial porque sou 

eu”. 
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“Os direitos da criança”, de Matilde Rosa Araújo 

 

O dia 3 de junho de 2014, como de costume, iniciou-se com uma reunião em 

grande grupo, para mostrar/contar novidades (Quadro 7). 

Quadro 6 - Previsão Semanal dia 3 de junho de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Depois da pausa do almoço, como rotina, era a “hora da história”. Como no 

domingo anterior se comemorou o Dia Mundial da Criança, escolhi um texto poético, 

apropriado ao tema, de Matilde Rosa Araújo, de seu título: “Os direitos da criança” 

(Ilustração 20). Comecei por apresentar a capa da história e perguntar ao grupo o que 

antecipavam sobre o assunto que abordaria a história. Todos participaram e perceberam 

logo a intenção/mensagem da história, a partir da ilustração.  

Passei então à leitura da mesma.  

Segundo a autora, Matilde Rosa Araújo,   

                                   “ I 

                                       A criança, 

                                        Toda a criança. 

                                        Seja de que raça for, 

Seja negra, branca, vermelha, amarela, 

Seja rapariga ou rapaz. 

Fale que língua falar 

Acredite no que acreditar, 

Pense no que pensar, 

Tenha nascido seja onde for, 

Ela tem direito… 

Ilustração 14 - Capa do 

Livro do poema "Os 

Direitos da Criança" 
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II 

… A pensar para o homem a 

razão primeira da sua luta. 

O homem vai proteger a criança 

Com leis, ternura, cuidados 

Que a tornem livre, feliz 

Quem pode deixar crescer 

Livremente o coração 

E o pensamento. 

Este nascer e crescer e viver assim 

Chama-se dignidade. 

E em dignidade vamos 

Querer que a criança 

Nasça, 

Cresça, 

Viva… 

 

III 

… E a criança nasce 

E deve ter um nome 

Que deseja o sinal dessa dignidade. 

Ao Sol chamamos Sol 

E à Vida chamamos Vida, 

Uma criança terá o seu nome também. 

E ela nasce numa terra determinada 

Que a deve proteger, 

Chamamos Pátria a essa terra, 

Mas chamemos-lhes antes 

Mundo… 

 

IV 

… E nesse Mundo ela vai crescer. 

Já sua mãe teve o direito 

A toda a assistência que assegura um 

nascer perfeito. 

E, depois, a criança nascida, 

Depois da hora radial do parto, 

A criança deverá receber 

Amor, 

Alimentação 

Casa, 

Cuidados médicos, 

O amor sereno de mãe e pai. 

Ela vai poder 

Rir, 

Brincar, 

Crescer, 

Aprender a ser feliz… 

 

V 

… Mas há crianças que nascem imperfeitas 

e tudo devemos fazer para que isso não 

aconteça. 

Vamos dar a essas crianças um amor maior 

ainda. 

 

VI 

E a criança nasceu 

E vai desabrochar como 

Uma flor, 

Uma árvore, 

Um pássaro, 

E 

Uma flor, 

Uma árvore, 

Um pássaro 

Precisam de amor - a seiva da terra, a luz 

do Sol. 

De quanto amor a criança não precisará? 

De quanta segurança? 

Os pais e todo o Mundo que rodeia a 

criança 

Vão participar na aventura 

De uma vida que nasceu. 

Maravilhosa aventura! 

Mas se a criança não tem família? 
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Ela tê-la-á, sempre: numa sociedade justa 

Todos terão sua família: 

Nunca mais haverá uma criança só, 

Infância nunca será solidão. 

 

VII 

E a criança vai aprender a crescer. 

Todos temos de a ajudar! 

Todos! 

Os pais, a escola, todos nós! 

E vamos ajudá-la a descobrir-se 

A si própria 

E os outros. 

Descobrir o seu mundo, 

A sua força, 

O seu amor, 

Ela vai aprender a viver 

Com ela própria 

E com os outros: 

Vai aprender a fraternidade, 

A fazer fraternidade, 

Isto chama-se educar, 

Saber isto é aprender a ensinar. 

 

VIII 

Em situação de perigo 

A criança, mais do que nunca, 

Está sempre em primeiro lugar… 

Será o Sol que não se apaga 

Com o nosso medo, 

Com a nossa indeferença: 

A criança apaga, por si só, 

Medo e indiferença das nossas frontes… 

 

IX 

A criança é um mundo 

Precioso 

Raro. 

Que ninguém a roube, 

A negocie, 

A explore 

Sob qualquer pretexto. 

Que ninguém se aproveite 

Do trabalho da criança 

Para seu próprio proveito. 

São livres e frágeis as suas mãos. 

Hoje: 

 

X 

Se as não magoarmos 

Elas poderão continuar 

Livres 

E ser a força do Mundo 

Mesmo que frágeis continuem… 

A criança deve ser respeitada 

Em suma, 

Na dignidade do seu nascer, 

Do seu crescer, 

Do seu viver. 

Quem amar verdadeiramente a criança 

Não poderá deixar de ser fraterno: 

Uma criança não conhece fronteiras, 

Nem raças, 

Nem classes sociais: 

Ela é o sinal mais vivo do amor, 

Embora, por vezes, nos possa parecer 

cruel. 

Frágil e forte, ao mesmo tempo. 

Ela é sempre a mão da própria vida 

Que nos estende, 

Nos segura 

E nos diz 

Sê digno de viver! 

Olha em frente!” 
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Apesar de o texto ser longo e complexo para crianças tão pequenas, elas 

mostraram-se interessadas e atentas. O facto de ser uma poesia e de a leitura ter sido 

expressiva contribuiu positivamente para a adesão dos alunos. O grupo ficou encantado 

com o poema, e cada um interpretou-o à sua maneira, numa primeira abordagem. 

Depois, para sistematizar a principal mensagem do poema “Direitos da Criança” 

expliquei-lhes por palavras minhas o sentido do mesmo. 

Com este poema pudemos tratar diversos valores, especialmente, os direitos da 

criança, mas também podemos falar sobre tudo o que envolve a vida das crianças, como 

elas são e como devem e merecem ser tratadas, independentemente da raça, do sexo, da 

cultura e dos costumes. No final da leitura, dialoguei com o grupo sobre o que cada um 

achou da história, as mensagens que dali tiraram, e, como faço sempre, levei as crianças 

a dar asas à sua imaginação, através de diálogo, e com o que cada criança do grupo 

disse sobre o que são os direitos da criança, formamos um quadro de símbolos (escrito 

por mim num cartaz) atribuindo um símbolo a cada direito. A partir deste quadro de 

símbolos cada criança representou em papel os símbolos que para elas eram mais 

relevantes. 

Esta atividade permitiu desenvolver a linguagem e compreensão orais, o diálogo, a 

capacidade de expressar corretamente as suas ideias, de estarem atentos à atividade para 

depois as representarem em símbolos que desenhamos. 
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“A maior flor do mundo”, de José Saramago 

 

O dia 4 de junho de 2014, como de costume, iniciou-se com uma “reunião” em 

grande grupo, para mostrar/contar novidades (Quadro 8). 

Depois da pausa para o almoço, como rotina, era a “hora da história”. Neste dia 

decidi apresentar uma curta-metragem de uma história da autoria de José Saramago 

chamada: “A maior flor do mundo”. Comecei por falar um pouco sobre o pequeno filme 

que iríamos ver.  

Quadro 7 - Previsão Semanal dia 3 de junho de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passei então à reprodução do vídeo.  

Todos visualizaram o vídeo com atenção e depois quando dialogamos sobre o filme 

todos mostraram ter percebido a mensagem principal. 

Para aqui mostrar a mensagem desta vídeo-história deixo aqui um texto de uma 

aluna do 4.º ano, onde reconta a história por suas palavras. Este texto foi encontrado, 

por mim, numa pesquisa na internet, e decidi expô-lo aqui pelo facto de estar 

particularmente bem reproduzido para uma criança de 4.º ano.  

“Numa aldeia, uma aldeia chamada Aldeia do Pico, situada no pico da montanha, 

morava um rapaz. Esse rapaz era muito aventureiro, adorava andar por aí a descobrir 

novas coisas e novos “mundos”. 
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Numa bela tarde de Verão, estava o menino numa das suas aventuras, quando deu 

conta que estava perdido. Mas nada o fez parar. Ele continuou e seguiu o seu instinto. 

Andou, andou, andou e, finalmente, estava no cimo da montanha mais alta de toda a 

aldeia do Pico. Mas a visão dele não era muito entusiasmante. Apenas conseguia ver 

um vasto e deserto campo, nada mais, nada menos. Apenas havia um pequeno, e quase 

insignificante, sinal de vida. Era uma pequena, feia e murcha flor. Mas o menino tinha 

muita pena dela. Tentou ir buscar água, mas nada feito. Onde é que num campo tão 

seco, tão vasto, situado no pico da montanha, se poderia encontrar água? 

Ele tentou ajudá-la o mais que podia. Tapou-a do quente e forte sol de Verão, que 

banhava a Aldeia do Pico, tentou protegê-la de tudo e de todos. Afastou as ratazanas 

que andavam a roer o seu caule e os grandes enxames que vinham para roubar o seu 

pouco pólen. Mas estava a anoitecer. O pobre rapaz estava cansado e sem forças. Até 

que adormeceu. 

O dia tinha chegado. Ouvia-se o rouxinol que todos os dias cantava ao pé do 

quarto do rapaz, ouvia-se o antigo relógio de pêndulo que estava pendurado na parede 

dele, sempre no seu barulho “tic, tac, tic, tac…”. 

– Bom! – o rapaz acordou disparado da cama. Ele nem sabia se estava a sonhar ou 

não. Estava sentado, na sua bela e fofa cama, com o seu adorado e antigo relógio de 

pêndulo e com o seu amigo rouxinol com sua bela e bonita voz. Mas o que o 

surpreendia mais nem era tudo isto. Mesmo em cima da sua mesa-de-cabeceira estava, 

num grande vaso, a flor que vira no dia anterior. Mas não parecia a mesma flor. Era 

bonita, com fortes e bonitas cores. O rapaz estava feliz. 

Esta sim era a maior flor do mundo. Não em tamanho, mas sim em amizade. 

Esta é a minha história. Foi assim que eu a contei. E é desta maneira que se faz 

uma história com palavras mais simples, e mais bonitas” (segundo o escritor).7 

Terminada a visualização da vídeo-história, como já referido acima, dialoguei com 

o grupo, fazendo perguntas sobre a história para perceber a mensagem que cada um 

tinha tirado da mesma. Surpreendentemente todo o grupo percebeu a mensagem 

principal da história e conseguiu recontá-la por palavras próprias. Referi a palavra 

surpreendentemente pois trata-se de um grupo de crianças com idades compreendidas 

                                                             
7 Retirado de: https://amaiorflordomundo.wordpress.com/trabalhos-de-alunos/ 
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entre os 5 e os 6 anos de idade, e esta história, sendo narrada por José Saramago, apesar 

de a linguagem ser bastante simples e de fácil compreensão, inicialmente pensei que o 

grupo iria ter algumas dificuldades em compreender a mensagem, no entanto, penso que 

o vídeo ajudou bastante na compreensão da história pois é bastante apelativo o que 

favoreceu a concentração das crianças. 

Esta atividade permitiu trabalhar o valor da amizade entre o rapaz e a flor e 

perseverança do rapaz, não desistindo nunca de tentar salvar aquela flor murcha e feia, 

que acabou por se tornar na mais linda e maior flor do mundo, nas palavras do autor 

“não em tamanho, mas sim em amizade”. 

No final do diálogo sugeri ao grupo que desenhasse numa folha em branco “a maior 

flor do mundo”. Pegaram nos lápis de cor e desenharam, cada um, o que para eles 

representava a maior flor do mundo. E assim, de repente, tinham uma sala repleta de 

lindas e coloridas flores desenhadas em papel, que depois foram expostas na parede da 

sala. Com esta atividade trabalhámos a imaginação, desenvolver a linguagem e 

compreensão orais através do diálogo, a habilidade de expressar as suas ideias e as 

transportar para o desenho que permitiu também trabalhar a motricidade fina. 
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2. Reflexão crítica sobre a utilização das histórias na 

abordagem dos conteúdos em articulação com a 

contextualização teórica elaborada 

 

Chegando a este ponto, torna-se indispensável uma reflexão sobre todo o trabalho 

efetuado e o impacto que esse teve efetivamente na prática e mais importante ainda na 

aprendizagem das crianças com as quais trabalhei. 

Relativamente aos objetivos que foram propostos inicialmente, considero que de 

um modo geral foram cumpridos satisfatoriamente, tanto para mim como para as 

crianças. Sendo assim permito-me considerar ainda que o objetivo geral foi plenamente 

alcançado, tornando assim possível a concretização dos objetivos mais específicos, 

através da realização de diversas atividades. 

A utilização de histórias como estratégia pedagógica permitiu-me debruçar sobre 

conteúdos de todas as áreas curriculares de forma integrada e articulada, o que 

possibilitou às crianças uma aprendizagem significativa, que por sua vez lhes dá 

ferramentas para aplicar o conhecimento adquirido noutros contextos. Todas as histórias 

trabalhadas durante a minha intervenção envolveram abordagem à formação pessoal e 

social, ao conhecimento do mundo, à expressão e comunicação nos domínios da 

expressão da linguagem oral e abordagem à escrita e da expressão plástica. Em todas 

elas tive a oportunidade de desenvolver a capacidade de expressão e comunicação orais 

através do diálogo, bem como na abordagem à escrita, pois em cada desenho e outros 

trabalhos desenvolvidos cada criança experienciava a escrita do seu nome e da data do 

dia em questão, alguns já o faziam autonomamente, outros recorriam a uma placa que 

tinham à sua disposição na sala, com o seu nome para poderem copiar. Todas as 

atividades envolveram também o desenvolvimento da expressão plástica pois em todas 

elas foi pedido ao grupo que transportasse a história para um desenho. Na história 

“Mãe, querida mãe! Como é a tua?” pedi ao grupo que transportasse para um desenho a 

imagem que eles tinham das suas mães, seguida de uma frase ditada por eles, escrita por 

mim, sobre o que cada um achava da sua mãe. Na história “A que sabe a lua” fizemos 

uma lista de animais marinhos que conhecemos na visita de estudo ao Vaivém 

Oceanário e à exposição Escamas e Carapaças. Esta atividade permitiu trabalhar a área 

do conhecimento do mundo, onde substituímos as personagens da história por animais 
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marinhos que conhecemos nessa visita de estudo. Na história “Sou especial porque sou 

eu!” trabalhámos num autorretrato, foi pedido a cada criança que se desenhasse a si 

própria, salientando as características que mais os distinguiam uns dos outros, 

desenvolvendo assim a área da formação pessoal e social e conhecimento do mundo. Na 

história “A ovelhinha que veio para jantar” foi pedido ao grupo que representasse num 

desenho a parte da história que mais gostaram. Já na história “A liberdade, o que é?” 

trabalhámos a capacidade de comunicação oral na elaboração de um poema escrito por 

mim, com frases alusivas à liberdade com a opinião das crianças sobre o que esta 

significa para elas. Na história “Os direitos da Criança” trabalhámos a expressão 

plástica e a abordagem à escrita, atribuindo um símbolo a cada direito da criança. Fiz 

um quadro com estes símbolos sugeridos pelas crianças e de seguida cada um 

transportou para um papel os símbolos que para elas eram mais relevantes. Finalmente, 

na história “A maior flor do mundo” trabalhámos também a expressão plástica através 

da representação em desenho do que para eles era a imagem da maior flor do mundo, 

bem como a capacidade de comunicação oral através do diálogo, presente em todas as 

atividades. 

Poderão então pensar que, de facto, esta aprendizagem pode ocorrer não 

necessariamente através da leitura/utilização de histórias. Na verdade, pode, a 

significação da aprendizagem não se prende unicamente às histórias, todavia, voltando a 

questões colocadas anteriormente neste relatório: por que hão de os 

professores/educadores enveredar por inúmeras e desgastantes estratégias de 

manutenção da disciplina para que as crianças estejam atentas, se com uma simples 

história elas ficam deslumbradas? Por que não usar esse mundo de fantasia, onde as 

crianças gostam de entrar, para que elas aprendam?  

Numa tentativa de resposta a estas questões e ao que elas tentam realçar, é 

estritamente necessário referir o quanto, de um modo universal, as crianças gostam de 

histórias.  

Será que existem limitações na utilização desta estratégia pedagógica? 

Evidentemente, como qualquer outra. Tendo em conta que não existe nenhuma que 

funcione em pleno. A limitação mais evidente será o facto de não existirem histórias 

que possibilitem a abordagem de todos os conteúdos programáticos, e que sejam 

adequadas a todas as faixas etárias. No entanto, podemos sempre criar as nossas 
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próprias histórias, inventar, recriar, para as adaptarmos aos conteúdos que queremos 

abordar. Mais ainda, integrar as histórias em todos os conteúdos prova-se difícil, tendo 

em conta que os conteúdos abordados no estudo da língua portuguesa não coincidem 

com aqueles abordados na matemática ou no estudo do meio, em simultâneo. Em última 

análise, nos documentos oficiais, na Educação Pré-Escolar, pode-se concluir que a 

implementação das histórias como estratégia/ferramenta de ensino e aprendizagem, 

seria menos complexo, tendo em conta que esses fornecem apenas orientações para 

encaminhar o trabalho do educador, não sendo muito limitativas, permitindo liberdade 

para escolher como e de que modo se abordam os conteúdos.  
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Conclusão 

  
Este relatório dissertativo assenta na praxis levada a cabo no âmbito da unidade 

curricular Estágio I (Educação Pré-Escolar). 

Num momento inicial deste relatório mencionei que a utilização das histórias como 

estratégia pedagógica seria uma fonte de motivação para as crianças e como tal me 

poderia ajudar a chegar a elas e, de algum modo, dinamizar a experiência de 

aprendizagem que lhes iria proporcionar. Penso ter conseguido legitimar, ao longo deste 

relatório, que este facto se verifica, fazendo das histórias uma ferramenta de que 

qualquer educador deveria “ter no cinto”, e que de algum modo os documentos que 

regem a prática do educador deveriam tê-la mais em conta, com uma participação mais 

ativa no cumprimentos dos objetivos curriculares, e não apenas serem mencionadas 

como uma “pequena” estratégia da qual o educador se pode servir ou não.   

Em virtude do que foi até aqui mencionado, espero que todo o conhecimento que 

me foi passado pelos professores (durante o meu percurso académico), e, pelos 

professores cooperantes (que me ajudou a crescer, pessoal e profissionalmente), possa 

ser em breve posto à disposição de quem realmente move todos nós educadores nesta 

honrosa profissão, as Crianças. 

Durante todo este processo utilizei as histórias como ferramenta pedagógica que, de 

algum modo me ajudou a encontrar na atenção e brilho nos olhos de cada criança um 

estímulo para prosseguir profissionalmente, ajudando ainda a suprir a necessidade de 

terminar com o alívio e pensamento de “missão cumprida”. 

Depois desta experiência tão enriquecedora fica a sensação de dever cumprido, o 

sentimento gratificante de ter feito parte do percurso de algumas crianças e tê-las 

ajudado a aprenderem novos conteúdos, mas particularmente tê-las feito compreender 

que a nossa forma de estar e de ser, os valores que temos e por que regemos a nossa 

forma de estar tem impacto nos outros. 

Futuramente gostava de criar histórias pensando na abordagem de diferentes 

valores, diferentes temáticas para que se pudessem vir a utilizar em contexto escolar. 

Sempre com o objetivo, a finalidade de ajudar as crianças a serem e sentirem-se mais 

felizes.   
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Anexos 
 

Anexo I - “A ovelhinha que veio para jantar” de Steve Smallman 
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Anexo II - “A Liberdade o que é?” de José Jorge Letria 
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Anexo III - “Mãe, querida mãe! Como é a tua?” de Luísa Ducla Soares 
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