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RESUMO 

 

 

A consciência fonológica é, de uma forma sucinta, o entendimento de que as palavras 

são feitas de sons e engloba a capacidade de reconhecer rimas, identificar, reconstruir, 

segmentar e manipular os sons nas palavras faladas. Esta habilidade assume uma grande 

importância no âmbito do ensino pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB), uma vez 

que pode influir no desenvolvimento da linguagem oral e escrita, na pronunciação das 

palavras, na associação dos grafemas aos fonemas, entre outros.  

Assim, as investigações mais recentes revelam que a consciência fonológica tem um 

papel determinante na garantia do sucesso escolar e na erradicação de dificuldades sentidas a 

nível da aprendizagem da leitura e escrita. Neste contexto, considera-se importante que a 

consciência fonológica comece a ser desenvolvida desde cedo no ensino pré-escolar, dando-se 

continuidade a este processo no 1.º CEB.  

Tendo em conta estes pressupostos, no presente documento, na primeira parte, 

dedicada à fundamentação teórica, pretende-se refletir sobre o conceito de consciência 

fonológica, realçando-se a importância desta habilidade no ensino pré-escolar e no 1.º CEB e 

apresentando um conjunto de propostas didáticas para desenvolver a consciência fonológica 

de uma forma lúdica e apelativa para as crianças. A segunda parte deste trabalho é constituída 

pela contextualização das instituições em que realizei a minha Prática de Ensino 

Supervisionada (PES) e pelo relato da minha prática de estágio, com especial enfoque para a 

consciência fonológica. Para terminar, serão apresentadas as conclusões finais e as referências 

bibliográficas, seguindo-se todos os apêndices e anexos. 

 

 

 

Palavras-chave: Consciência Fonológica; Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico; Educação 

Pré-Escolar; Oralidade; Leitura; Escrita; Propostas Didáticas. 
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ABSTRACT 

 

Phonological awareness is, in a succinct way, understand that the words are made of 

sounds and it is also the ability to recognize rhymes, identify, reconstruct, segment, and 

manipulate sounds in spoken words. This ability have a great importance in pre-school and 

1st CEB teaching, since it can influence the development of oral and written language, 

pronunciation of words, association of graphemes with phonemes, between others.  

Apropos, the most recent research reveals that phonological awareness plays a 

decisive role in guaranteeing school success and in eradicating difficulties in reading and 

writing. In this context, it is considered important that phonological awareness begins to be 

developed early in pre-school education, continuing this process in the 1st CEB. 

Because these assumptions, in this document, the first part is dedicated to the 

theoretical foundation, and we intend to reflect on the concept of phonological awareness, 

emphasizing the importance of this ability in pre-school and 1st CEB and also presenting a set 

of didactic proposals to develop phonological awareness, in a playful and appealing way for 

children. The second part of this work is constituted by the contextualization of the 

institutions in which I performed my ESP and by the report of my internship practice, with a 

special focus on phonological awareness. Lastly, the final conclusions and bibliographical 

references will be presented, followed by all appendices and annexes. 

 

 

 

Keywords: Phonological awareness; 1st Cycle of Basic Education; Pre-school education; 

Orality; Reading; Writing; Didactic proposals. 
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INTRODUÇÃO 

 

As normas regulamentares dos 2.º Ciclos de Estudo em Ensino estabelecem a 

realização de um relatório final de estágio (Despacho (extracto) n.º 3613/2009, de 28 de 

janeiro, art.º 6.º, alínea b) de feição dissertativa fundamentado na PES. O relatório de feição 

dissertativa deve ser constituído por duas componentes: uma parte teórica e uma parte teórico-

prática (Despacho (extracto) n.º 3613/2009, de 28 de janeiro, art.º 10.º, n.°1). É, assim, neste 

contexto que surge o presente trabalho, que se intitula A importância da Consciência 

Fonológica na Educação Pré-Escolar e no Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico – propostas 

didáticas. 

O interesse pela área da consciência fonológica ganhou força no último semestre do 

1.º ano do 2.º Ciclo em Educação Pré-Escolar e Ensino de 1.º CEB, aquando da realização da 

observação participante no 1.º CEB na Escola Básica Integrada do Marão. A turma com que 

tive contacto encontrava-se no 1.º ano de escolaridade e apresentava muitas dificuldades ao 

nível da leitura e da escrita que lhe condicionavam as aprendizagens futuras. Do mesmo 

modo, era notório que as crianças que possuíam mais dificuldades eram também as que 

apresentavam um fraco desenvolvimento ao nível da consciência fonológica, necessitando de 

um apoio constante. Esta perceção de que o desenvolvimento da consciência fonológica é 

uma habilidade muito importante no percurso escolar de uma criança motivou-me a investigar 

mais sobre a temática, por forma a estar mais informada para poder auxiliar as crianças e estas 

poderem, consequentemente, melhorar os seus resultados. 

Neste sentido, com a realização do presente relatório pretende-se demonstrar e refletir 

sobre a importância da consciência fonológica, apresentando alguns exemplos de propostas 

didáticas para realizar com as crianças. 

Por conseguinte, este documento constituir-se-á em duas partes: a componente teórica 

e a componente prática. A primeira parte, designada de componente teórica, assenta no 

constructo da consciência fonológica. Assim sendo, a consciência fonológica traduz-se na 

capacidade linguística que permite identificar e manipular os sons de uma língua, dividindo-

se em consciência da fronteira da palavra, consciência silábica, consciência intrassilábica e 

consciência fonémica. O desenvolvimento desta habilidade revela-se fundamental no ensino 

pré-escolar e no 1.º CEB, portanto salientar-se-á a importância do processo de ensino-

aprendizagem da consciência fonológica nestes contextos, recorrendo a exemplos práticos que 

se podem realizar com as crianças. Ainda nesta primeira parte, será também apresentado um 
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conjunto de propostas de atividades didáticas, que pretendem captar a atenção das crianças e 

demonstrar aos adultos que as rodeiam como se pode desenvolver esta capacidade de uma 

forma lúdica e simples, uma vez que o adulto detém um papel fundamental neste processo. 

Todo este conteúdo será sustentado por autores de referência, associando ao longo desta parte 

algumas atividades práticas para facilitar a compreensão dos leitores.  

A segunda parte deste trabalho é constituída por dois capítulos. O primeiro capítulo 

concerne à PES no Ensino Pré-Escolar e o segundo à PES no 1.º CEB. Estes capítulos iniciar-

se-ão pela caracterização das instituições, seguida do relato das atividades que foram 

realizadas no domínio da consciência fonológica. A terminar esta parte encontra-se a 

apreciação crítica. 

Para finalizar este trabalho, apresentam-se as conclusões finais, refletindo-se sobre o 

trabalho realizado; as referências bibliográficas e, por fim, os anexos e os apêndices. 

. 
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1. Consciência Fonológica 

 

Neste capítulo, analisar-se-á o conceito de consciência fonológica, recorrendo a 

perspetivas de alguns autores; apresentar-se-ão os tipos de consciência fonológica, fazendo 

referência a alguns exemplos. Debruçar-nos-emos, igualmente, sobre a importância do 

desenvolvimento da consciência fonológica no ensino pré-escolar e no ensino do 1.º CEB, 

destacando a relação do desenvolvimento da consciência fonológica com a aprendizagem da 

leitura e da escrita; e, por fim, evidenciaremos o papel do educador/professor e família no 

desenvolvimento desta habilidade. 

 

 

 

1.1.O conceito 

 

Aprender a ler e a escrever são, na atualidade, competências fundamentais para a vida 

em sociedade. Qualquer ser humano, para obter autonomia e sucesso a nível escolar, 

profissional e social, necessita automaticamente de dominar a leitura e a escrita, as quais 

viabilizam o acesso ao mundo do quotidiano, da ciência e da cultura em geral. 

Constituindo-se, indiscutivelmente, como a base de todas as aprendizagens futuras, a 

aprendizagem da leitura e da escrita não é, todavia, um processo natural. Segundo Alves 

(2010: 13), esta aprendizagem envolve “[…] competências cognitivas, psicolinguísticas, 

percetivas e psicomotoras, entre outras, de extrema complexidade”.  

 A complexidade deste processo e as dificuldades que as crianças têm revelado na 

aprendizagem da leitura e da escrita desencadearam várias investigações ao longo dos últimos 

anos. Muitos têm sido os profissionais de diferentes áreas que se interessaram por indagar o 

que está na origem destas dificuldades, tais como professores, terapeutas da fala e psicólogos, 

que têm procurado encontrar alternativas e criar oportunidades para promover e facilitar as 

aprendizagens futuras. 

No seguimento de vários estudos e investigações realizados emerge, assim, o conceito 

de consciência fonológica. Alguns autores acreditam que esta habilidade se encontra 

intimamente relacionada com o desempenho que as crianças em idade escolar apresentam, 

uma vez que o seu desenvolvimento irá auxiliar as crianças que se encontram nesta fase a 

estabelecer uma ligação entre a comunicação oral e escrita.  
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A consciência fonológica é, então, vista como uma chave no ensino, funcionando 

como um auxílio nas aprendizagens da leitura e da escrita, bem como no combate às 

dificuldades sentidas por parte das crianças nestas duas aprendizagens.  

Entende-se por consciência fonológica “... a capacidade de identificar e de manipular 

as unidades do oral” (Freitas et al. 2007: 8). Também Sim-Sim (1998: 225) entende a 

consciência fonológica como o “... conhecimento que permite reconhecer e analisar, de 

forma consciente, as unidades de som de uma determinada língua, assim como as regras de 

distribuição e sequência do sistema de sons dessa língua”.   

Segundo Rios (2011: 26), “o conceito de consciência fonológica pode ser definido 

como uma habilidade metalinguística complexa que envolve a capacidade de refletir sobre a 

estrutura fonológica da linguagem oral”. Dito de outra forma, podemos concluir que esta 

habilidade diz respeito à capacidade de reflexão e de análise que os falantes possuem acerca 

da estrutura fonológica da sua língua. Neste contexto, importa também salientar e clarificar o 

constructo de consciência metalinguística, uma vez que é, erradamente, confundido com o de 

consciência fonológica. O primeiro conceito referido é mais vasto que o último, pois abrange 

a capacidade de manipular e refletir sobre a língua falada, a leitura, a escrita, o texto e a 

compreensão das funções da linguagem (Hernández Valle, Rodrigo López, Mercedes e 

Jiménez González 1999). 

Rios (2011: 26) acrescenta ainda que a habilidade de consciência fonológica “inclui a 

consciência de que a fala pode ser segmentada em unidades menores e de que estes segmentos 

podem ser discriminados e manipulados”. Os falantes devem ter o conhecimento de que a fala 

se segmenta em unidades menores: as frases dividem-se em palavras e estas palavras são 

constituídas por sons que se associam a grafemas.  

Alves partilha da opinião de Rios, referindo que o desenvolvimento da consciência 

fonológica se reflete na capacidade de manipulação do falante: 

 

hoje, é claramente sabido que o sucesso desta aprendizagem depende da capacidade de 

manipular convenientemente unidades (orto)gráficas, como também de manipular unidades 

linguísticas (de base oral) tais como a palavra, a sílaba nos seus diferentes formatos, bem 

como os sons da fala que as compõem (os fonemas) (Alves 2010: 13).  
 

É de extrema importância que a criança seja capaz de segmentar o discurso em 

unidades, isto é, frases, palavras, sílabas e fonemas. A tomada de consciência de que uma 

palavra é constituída por diferentes fonemas deve ser realizada ao longo da aquisição e do 

desenvolvimento do sistema fonológico.  
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Machado (2010) defende que a consciência fonológica detém dois níveis. O primeiro 

consiste na consciência de que a língua falada pode ser segmentada em unidades distintas, isto 

é, a frase pode ser segmentada em palavras, as palavras em sílabas e as sílabas em fonemas. Já 

o segundo nível consiste na consciência de que essas mesmas sílabas se repetem em diferentes 

palavras, havendo uma ligação com a oralidade. 

Sim-Sim (1998: 225) defende que “em contraste com as atividades de falar e de ouvir 

falar, a consciência fonológica implica a capacidade de voluntariamente prestar atenção aos 

sons da fala e não ao significado do enunciado”. Seguindo esta linha de pensamento, 

percebemos que Inês Sim-Sim distingue esta competência da atividade de falar. A consciência 

fonológica consiste no conhecimento que facilita a análise de forma consciente das unidades 

de som de uma língua específica, bem como das regras de distribuição e sequência do sistema 

de sons dessa mesma língua. A atividade de falar e de ouvir falar remete para a capacidade de, 

involuntariamente, prestar atenção ao significado do enunciado; a consciência fonológica 

implica a habilidade de, deliberadamente, nos centrarmos nos sons da fala.  

 Em suma, na prática, é este conhecimento que possuímos da fonologia da nossa língua 

que nos permite identificar que determinadas palavras rimam ou possuem a mesma sílaba 

inicial, indicar o mesmo fonema nas palavras, que uma palavra e/ou frase tem mais sílabas do 

que outra, entre outros.  

 

 

 

1.2.Tipos de Consciência Fonológica 

 

Quanto aos tipos de consciência fonológica, a opinião dos diversos autores não é 

consensual, pois alguns defendem que esta habilidade se subdivide em três tipos e outros 

afirmam que existe ainda um quarto tipo de consciência fonológica. 

Lourenço e Andrade (2015), Gombert (1990), Gillon (2004) e Freitas (2004) são 

exemplos de autores que reconhecem apenas três tipos de consciência fonológica: a 

consciência silábica, a consciência intrassilábica e a consciência fonémica. Lourenço e 

Andrade (2015: 9) referem que “[…] estes três níveis de consciência não se desenvolvem de 

forma simultânea, mas sucessiva, num processo gradual que ultrapassa as fronteiras 

linguísticas”.  
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Há, no entanto, outros autores que consideram a existência de quatro tipos de 

habilidades fonológicas, acrescentando às três formas anteriormente referidas uma outra, a 

consciência da fronteira da palavra (Freitas et al. 2007, Adams et al. 2006, Rios 2011). Estes 

autores defendem que este tipo de consciência fonológica é fundamental para o 

desenvolvimento da consciência fonológica e para a aprendizagem da leitura e da escrita. 

(Freitas et al. 2007, Rios 2011), afirmando que está “... fortemente correlacionada com o seu 

posterior desempenho na leitura” (Rios 2011: 32). 

Tendo em conta as duas perspetivas apresentadas, no presente trabalho considerou-se 

importante apresentar os quatro tipos de consciência fonológica, considerando a consciência 

de fronteira de palavra, pois os estudos revelam algumas dificuldades por parte das crianças a 

este nível. 

 

 

 

1.2.1. Consciência da Fronteira da Palavra 

 

 

Segundo Rios (2011: 32), a consciência da palavra “[…] reporta-se à capacidade de 

segmentação da linguagem oral (continuum sonoro) em palavras”. Este subtipo da consciência 

fonológica revela-se fundamental em todo o processo de aprendizagem da leitura e escrita, 

pois facilita a compreensão de que a cada palavra oral corresponde uma palavra escrita.  

Desenvolvida com sucesso esta habilidade, as crianças começam a refletir sobre a 

língua, fazendo a divisão das frases oralmente pronunciadas em palavras, melhorando 

inclusive a dicção, uma vez que a articulação de cada som da língua tende a ser realizada com 

mais precisão. 

Freitas et al. (2007: 9) dão alguns exemplos, relativos a crianças em idade pré-escolar, 

que ilustram as dificuldades sentidas na segmentação das frases em palavras. O primeiro caso 

faz referência à dificuldade que as crianças têm em segmentar a expressão “os amigos”, uma 

vez que, na oralidade, esta expressão se pronuncia “ozamigos”, juntando desta forma o 

vocábulo “os” ao vocábulo “amigos”. Outro exemplo apresentado é relativo à palavra 

“umbigo”. Quando se pede às crianças para referirem “umbigo” no plural, respondem “dois 

bigos” ao invés de “umbigos”, o que se justifica pelo facto de entenderem a primeira sílaba 

desta palavra, “um”, como um quantificador.  
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Ainda que tal não fosse desejável, muitas dificuldades visíveis ao nível consciência da 

fronteira da palavra no ensino pré-escolar ainda se mantêm e perpetuam no ciclo seguinte, o 

que condiciona as aprendizagens. Nesta perspetiva, Freitas et al. (2007: 10) afirmam que, 

 

Embora se assuma que a consciência das fronteiras de palavras se encontra estabilizada à 

entrada na escola, a verdade é que alguns comportamentos de escrita em meninos do 1.º e 

2.º Ciclos mostram que a consciência desta unidade pode ainda não estar completamente 

desenvolvida nos primeiros anos de escolaridade, o que legitima o trabalho sobre a 

identificação da unidade palavra em contexto lectivo […]. 

 

Os mesmos autores apresentam alguns exemplos que ocorreram em três anos de 

escolaridade diferentes que ilustram esta situação. O primeiro exemplo apresentado aconteceu 

no 2.º ano de escolaridade com a expressão “os olhos”, que foi escrita “o zolhos”; no exemplo 

seguinte, foi pedido a uma criança do 4.º ano de escolaridade que escrevesse “salvou-a”, 

porém foi escrito “salvoa”; no 6.º ano de escolaridade, em vez de escreverem as expressões 

“de repente” e de “de molho”, foi escrito “derepente” e “demolho”, respetivamente.  

Estes exemplos referidos anteriormente são recorrentes e demonstram que a habilidade 

da consciência da fronteira da palavra, quando bem desenvolvida, é um bom indicador para 

que se obtenham resultados mais positivos no percurso escolar, uma vez que as crianças 

escrevem como pronunciam as palavras. A contagem e identificação das palavras de uma 

frase é um exercício simples que se pode fazer com as crianças e que desenvolve 

significativamente o conhecimento da fronteira das palavras. 

Neste sentido, é importante que se comece a explorar a consciência da fronteira das 

palavras no ensino pré-escolar, trabalhando regularmente esta habilidade, para que os 

obstáculos no futuro sejam menores. Ter algum cuidado com o uso da linguagem, fazendo um 

esforço para pronunciar bem as palavras, também pode ajudar neste sentido. 

 

  

 

1.2.2. Consciência Silábica 

 

A consciência silábica, segundo Rios (2011: 34), é a “[…] capacidade de identificar e 

manipular as sílabas de uma palavra”. Sim-Sim et al. (2008: 51) afirmam que “[…] as 

crianças de idade pré-escolar conseguem apresentar um relativo sucesso em tarefas silábicas”. 

Os resultados são mais positivos neste tipo de habilidade, porque as atividades de promoção 

de consciência fonológica com que as crianças têm contacto em primeiro lugar e com mais 
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frequência são as de manipulação e identificação de sílabas de uma palavra, o que demonstra 

que a consciência fonológica necessita de treino, não sendo, assim, por acaso que em tarefas 

deste domínio as crianças têm mais facilidade e sucesso, como é o caso de segmentação e 

contagem silábica (Rios 2011). Também Lourenço e Andrade (2015) reconhecem que a 

consciência silábica se começa a desenvolver relativamente mais cedo quando comparada 

com os outros tipos de habilidades de consciência fonológica.  

A sílaba é vista como uma unidade intuitiva, que não exige conhecimento prévio para 

a concretização de tarefas de divisão e contagem silábica, uma vez que as crianças de idade 

pré-escolar e adultos sem alfabetização as conseguem concretizar com bastante facilidade, 

mesmo sem conhecer o conceito (Lourenço e Andrade 2015, Freitas et al. 2007). 

São vários os exercícios que se podem realizar envolvendo a consciência silábica, 

nomeadamente de síntese silábica, isto é, pronunciamos uma palavra por sílabas e 

perguntarmos qual foi a palavra que foi dita; exercícios de divisão e contagem silábica, 

pedindo a uma criança para dizer quantos bocadinhos tem uma palavra (por exemplo, “jogo”) 

e para identificar quais são esses bocadinhos. Quando à descoberta de sílabas comuns, as 

crianças, por norma, têm mais dificuldade em identificá-las, mas basta dizermos algumas 

palavras, em que algumas tenham a mesma sílaba inicial, e pedir-lhes para as identificar. 

Outro tipo de exercícios são os de manipulação, quando as crianças têm de omitir ou repetir a 

primeira ou última sílaba de determinadas palavras (Sim-Sim et al. 2008). 

Todas estas tarefas implicam raciocínio, memória e concentração, porém, como já foi 

referido, as crianças, normalmente, têm bons resultados nesta habilidade, estando também a 

desenvolver outras competências simultaneamente, como por exemplo, as contagens, ao nível 

da matemática. 

 

 

1.2.3. Consciência Intrassilábica 

 

De acordo com Lourenço e Andrade (2015: 9), “[…] a consciência intrassilábica 

remete para a capacidade de identificar e manipular grupos de sons dentro da sílaba, ou seja, 

unidades constituintes que a formam […]”.  

O processo de desenvolvimento da consciência intrassilábica é mais lento do que as 

duas habilidades anteriormente apresentadas, pois exige uma maior maturidade e 

sensibilidade fonológica por parte das crianças (Freitas et al. 2007), uma vez que as palavras 
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são analisadas de uma forma mais pormenorizada, dirigindo-se a atenção para os grupos de 

sons dentro da sílaba.  

Neste sentido, é importante perceber que “[…] a sílaba tem uma estrutura interna 

organizada hierarquicamente. Qualquer que seja o número de segmentos que constituem a 

sílaba (um ou mais), eles ocupam um nível autónomo dentro dessa organização e estão 

relacionados por dependências” (Mateus et al. 2003: 1038). Assim, a sílaba (ϭ) pode dividir-

se em dois ramos, ou seja, em Ataque (A) e Rima (R), e este último pode subdividir-se em 

Núcleo (Nu) e Coda (Cd), como podemos verificar na seguinte figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ataque é o elemento silábico que controla as consoantes à esquerda da vogal que 

iniciam a sílaba e pode ser ou não ramificado. É ramificado quando é preenchido por dois 

segmentos silábicos, como é o caso de “prato”; não sendo ramificado, é constituído apenas 

por um segmento, como por exemplo “pato”. Este pode ainda ser vazio, quando não tem 

consoantes, como é o caso de “apagado”. De salientar que estes três tipos de Ataque podem 

ocorrer tanto na sílaba inicial, como no interior da palavra (Freitas e Santos 2001, Silva 2003). 

A Rima divide-se em dois grupos, o núcleo e a coda, sendo que “o Núcleo é o único 

constituinte de preenchimento obrigatório na sílaba e pode ser ramificado, quando preenchido 

por dois segmentos […]” (Rios 2011: 37), como é o caso de “mão” e “mãe”, e não é 

ramificado (ataque simples) quando preenchido apenas por um segmento, por exemplo, no 

caso da palavra “faca”.  

No que respeita à Coda, este é o segmento que se encontra à direita do Núcleo e "como 

na maioria das línguas, só um número reduzido de consoantes pode ser coda. Em português, 

as consoantes em coda são apenas três, as fonológicas /l/, /r/ e /s/ com diferentes realizações 

fonéticas" (Mateus et al. 2003: 1046-1047). Por exemplo, a palavra “rir” tem coda, sendo esta 

o último “r”. No caso da palavra “mar”, como podemos observar no esquema acima 

Figura 1 - Constituintes silábicos (fonte: Freitas et al. 2007: 14) 
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representado (Figura 1), a letra “m” é o Ataque, o “a” é a rima e o “r” a coda (Freitas e Santos 

2001, Rios 2011). 

No que respeita às tarefas de manipulação da sílaba, Freitas e Santos (2001: 80) 

constatam que: 

 

As tarefas que exigem a identificação de Ataque e Rima são mais simples do que aquelas 

que exigem a identificação de unidades menores da sílaba, como a Coda, um constituinte da 

Rima. Da mesma forma, parece ser mais fácil para uma criança identificar uma consoante 

num Ataque simples do que a mesma consoante num Ataque ramificado. 

 

Segundo Treiman e Zukowski (1996), citados por Alves e Lacão (2010), a consciência 

dos sons dentro da sílaba surge por volta dos cinco/seis anos, depois da consciência silábica, o 

que se justifica pelo facto de esta capacidade compreender a identificação e manipulação das 

unidades que constituem a sílaba, e antes da consciência fonémica. 

Como podemos observar, a consciência intrassilábica, quando comparada com os 

outros tipos de consciência fonológica apresentados até então, é mais complexa, o que faz 

com que as crianças demorem mais tempo a desenvolver esta competência. No entanto, não se 

revela menos importante do que as outras e é necessário explorá-la com a mesma dedicação, 

por exemplo através de atividades lúdicas que captem a atenção das crianças, para que estas 

aprendizagens se tornem mais interessantes. 

Quanto às atividades possíveis a realizar para desenvolver este tipo de consciência 

fonológica, podemos trabalhar as rimas, desde o início do Ensino Pré-Escolar, e mais tarde, já 

no 1.º CEB, a divisão em ataque e rima. A utilização de lengalengas, trava-línguas e canções 

funciona como uma ferramenta e auxílio extraordinários no desenvolvimento desta 

capacidade, pois as crianças estão a aprender e a ouvir palavras que rimam de uma forma 

muito descontraída. Podemos, por exemplo, introduzir uma atividade com uma canção, 

lengalenga ou trava-línguas, e posteriormente proceder à sua exploração, através do seu 

registo, recorrendo a imagens ou ao desenho das próprias crianças. Pode-se, também, solicitar 

às crianças que indiquem palavras que rimem com as que são referidas na canção; ou, 

simplesmente, pedir que digam, ordenadamente, palavras que rimem, por exemplo, com o 

nome de uma das crianças da sala, associando, desta forma, ao nome do colega palavras que 

rimam e alargando o seu vocabulário.  

Numa outra fase, pode-se também realizar adaptações das letras de canções de que as 

crianças gostem, substituindo as palavras da letra original por outras palavras que rimem com 

essas, originando, desta forma, outra música. No 1.º CEB, de forma a promover a capacidade 
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de dividir a sílaba em ataque e rima, pode-se ainda construir um quadro para afixar na sala, no 

qual cada criança realize a divisão de uma palavra. 

 

 

 

1.2.4. Consciência Fonémica 

 

 

Este tipo de habilidade refere-se à manipulação dos fonemas que constituem as 

palavras (Rios 2011). Esta capacidade de manipular os fonemas tem um grau de dificuldade 

mais elevado, pois envolve mais precisão e sensibilidade auditiva e, por este motivo, o 

desenvolvimento da criança a este nível acontece mais tarde. Sim-Sim et al. (2008: 51) 

afirmam que “[…] só nas idades escolares é que as crianças começam a apresentar sucesso 

neste tipo de tarefas”.  

De forma a começar o processo de ensino-aprendizagem, os mesmos autores explicam 

que, se organizarmos as tarefas que promovem o desenvolvimento deste tipo de consciência 

fonológica, numa hierarquia consoante o grau de dificuldade, as tarefas que se encontram na 

base são as que têm o objetivo de identificar o som inicial e final das palavras. Por exemplo, 

fornecendo um grupo de palavras, das quais umas possuem o som inicial igual e outras têm o 

som final igual, e outras sem nenhuma destas características, as crianças têm de ter a 

capacidade de identificar quais têm o som inicial igual, quais possuem em comum o som final 

e as que não têm nada em comum.  

Posteriormente, no patamar seguinte desta hierarquia, encontraríamos as tarefas de 

síntese e segmentação fonémica, com um nível de dificuldade mais exigente. No que se refere 

à capacidade de síntese fonémica, podemos soletrar os sons que constituem uma determinada 

palavra e no final questionar que palavra se forma com os sons que pronunciámos. Se 

pronunciarmos, por exemplo, os sons [p] – [a] – [i], a criança terá de responder que a palavra 

a que nos estamos a referir é “pai”. Quanto à segmentação fonémica, esta consiste em dividir 

a palavra em fonemas, e neste caso realizamos o inverso do exemplo anterior, isto é, 

pronunciamos a palavra e pedimos para que seja a criança a soletrar.  

Por fim, no topo da hierarquia encontramos as tarefas de manipulação. Estas podem 

consistir na omissão ou referir apenas o fonema (bocadinho pequenino), o que exige ainda 

mais concentração e sensibilidade auditiva (Sim-Sim et al. 2008).  
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Sim-Sim et al. (2008: 51) rematam este assunto afirmando que “o sucesso nestas 

últimas tarefas só acontece para a maior parte das crianças nas idades escolares e está 

dependente da aprendizagem da leitura”. Como esta afirmação deixa transparecer, existe uma 

dependência/correlação entre a aprendizagem da leitura e da escrita e a consciência 

fonológica.  

 

 

 

2. A importância do desenvolvimento da Consciência Fonológica na Educação Pré-

Escolar 

 

 A Educação Pré-Escolar é um direito que se estende a todos. Desempenha, 

indiscutivelmente, um papel relevante na vida de uma criança e na sociedade, pois traduz-se 

no início do “processo de educação ao longo da vida” (Lei n.º 5/97 de 10 de Fevereiro). 

Durante este período, as crianças devem ser estimuladas a todos os níveis. Estes estímulos 

servirão de base, que deve ser forte e consistente, de noções intuitivas e enriquecedoras que 

promovam condições para aprendizagens futuras. A aquisição e o desenvolvimento do 

sistema fonológico constituem a fase inicial que é essencial no desenvolvimento linguístico.   

Desta forma, é importante trabalhar a consciência fonológica em idade pré-escolar, 

momento em que já é possível verificar a sensibilidade que existe nas crianças desta faixa 

etária relativamente à estrutura fonológica da linguagem oral. Como referem Lourenço e 

Andrade (2015: 10), tal facto é visível 

 

... no apreço que as crianças revelam por ouvir, repetir e inventar rimas; no gosto por 

ouvir e repetir aliterações; nas correções espontâneas que fazem dos seus próprios 

enunciados; no treino de segmentos recém-adquiridos; na identificação de segmentos 

recém-adquiridos; na identificação de segmentos inexistentes numa dada língua; ou nas 

observações sobre a pronúncia ou o sotaque dos falantes.  

 

Esta primeira fase de sensibilidade fonológica vai sofrendo algumas transformações, 

evoluindo até um conhecimento consciente e deliberado sobre as unidades do oral, em que as 

crianças já são capazes de se distanciar da cadeia fónica ouvida, o que lhes possibilita 

manipular as unidades da fala fora do contexto comunicativo (Lourenço e Andrade 2015, Rios 

2009).  

O desenvolvimento da consciência fonológica deve ser explorado cuidadosamente no 

contexto de educação de infância, pois, quando as crianças ingressarem no 1.º CEB, terão 

facilitadas as tarefas de aprendizagem da leitura e escrita. Como demonstrado anteriormente, 
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este desenvolvimento não se processa de forma imediata e linear. Realiza-se de uma forma 

gradual, começando pelas unidades maiores da fala, como as palavras e sílabas, progredindo 

até às menores, que são os fonemas. 

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) postulam que se 

devem promover algumas aprendizagens no que diz respeito à consciência linguística, mais 

especificamente, em relação à consciência fonológica:  

“– Tomar consciência gradual sobre diferentes segmentos orais que constituem as 

palavras (Consciência Fonológica).  

– Identificar diferentes palavras numa frase (Consciência da Palavra)” (Silva et al. 

2016: 69). 

Diversas são as estratégias que podemos utilizar com as crianças em idade do pré-

escolar de modo a estimular o gosto pela aprendizagem e a desenvolver estas capacidades de 

consciência fonológica, de uma forma bastante lúdica. Alguns exemplos dessas estratégias 

são as lengalengas, onomatopeias, trava-línguas, cantigas de roda, canções, poesia e 

adivinhas, que fazem parte da tradição cultural do nosso país (Silva et al. 2016). Aliados a 

estas atividades, poder-se-ão realizar alguns jogos, que promovam estas competências, 

adequados ao grupo em questão.  

Estas formas de exploração de palavras e sons caracterizam-se por muitas repetições, 

que realçam a sua musicalidade, despertando, assim, a atenção das crianças. As crianças em 

idade pré-escolar, além de se divertirem ao ouvirem as rimas, trava-línguas, lengalengas e 

onomatopeias, conhecem novos vocábulos, desenvolvem a memória auditiva e sensibilizam o 

ouvido para os sons. Silva et al. (2016: 67) defendem que é através destas aprendizagens que 

as crianças começam a perceber que “... a língua é não só um meio de comunicação, mas 

também um objeto de reflexão, promovendo uma tomada de consciência cada vez mais 

complexa e estruturada sobre a forma como é constituída, e como se organizam os seus 

elementos”. Esta reflexão caracteriza-se por um processo que é constituído por diferentes 

tipos de consciência fonológica que as crianças vão alcançando: consciência da fronteira da 

palavra, consciência silábica, consciência fonémica e intrassilábica (Silva et al. 2016). 

Segundo Mendes (2017: 21), há vários estudos que “[…] comprovam que a introdução 

de atividades com rimas, aliterações, sílabas e fonemas durante o período pré-escolar se 

relaciona com a promoção de competências que constituem pré-requisitos para a entrada no 

1.º Ciclo”. Por sua vez, Duarte (2008: 21) defende que “[…] se a criança, aos 4-5, anos 
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desenvolver uma consciência dos grandes constituintes da sílaba, em particular da rima, tem 

mais sucesso na soletração e na leitura”. 

Os autores do documento OCEPE, Silva et al. (2016: 69), acrescentam que “... 

estabelecer relações entre a escrita e a mensagem oral” é também uma das aprendizagens a 

promover no contexto de jardim de infância. Durante o período pré-escolar, as crianças 

visualizam muitas letras, não só no contexto da sala, mas também na ruas e, desta forma, as 

crianças começam a ter curiosidade em conhecer as letras, começando a reconhecê-las e 

ficando com noções intuitivas acerca da escrita e dos sons correspondentes, iniciando-se 

informalmente o conhecimento das letras e a familiarização dos sons. Assim, segundo Sim-

Sim (2009: 16), “[…] as letras passam a ser entidades importantes na vida das crianças, sendo 

provável que a primeira letra a ganhar individualidade, a ter um nome e um som, seja a 

primeira letra do seu próprio nome”.  

 Neste sentido, pode-se concluir que um bom desenvolvimento da consciência 

fonológica nas crianças no final do contexto de Educação Pré-Escolar é visto como um ponto 

de partida considerável para obter bons resultados na manipulação dos sons, soletração e 

facilita a posteriori a correspondência entre o grafema e o fonema. Funciona ainda como um 

auxílio na aprendizagem da leitura e da escrita, pois verifica-se mais facilidade nestas 

aprendizagens em crianças que possuem um bom nível de desenvolvimento desta habilidade 

do que nas crianças que possuem um baixo desenvolvimento da consciência fonológica. 

Contudo, este processo de promoção e de desenvolvimento tem de se prolongar no 1.º Ciclo 

do Ensino Básico.  

 

 

3. A importância do desenvolvimento da Consciência Fonológica no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico 

 

“A aprendizagem escolar nunca parte do zero. Toda a aprendizagem da criança na 

escola tem uma pré-história” (Vigotsky 1977, citado por Martins e Niza 1998: 47). Tendo em 

conta esta afirmação, as crianças quando entram para o 1.º Ciclo do Ensino Básico já possuem 

algumas conceções que foram construídas no contexto pré-escolar e no seu seio familiar. No 

que se refere, mais especificamente, ao processo de desenvolvimento da consciência 
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fonológica, este inicia-se, como vimos, no Ensino Pré-Escolar, portanto deve-se ter em 

consideração as aprendizagens realizadas até aqui e dar continuidade a este processo. 

Como anteriormente mencionado, na transição do Ensino Pré-Escolar para o 1.º Ciclo 

do Ensino Básico, a consciência fonológica é vista como uma vantagem para que o processo 

de aprendizagem da leitura e da escrita se realize com sucesso. Neste sentido, as crianças já 

devem possuir, à entrada para o 1.º ano de escolaridade, alguma sensibilidade fonológica. 

O início do 1.º CEB é marcado pelo ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, que 

são os alicerces de todas as aprendizagens futuras. Para Sim-Sim (2009: 9), ler é um “[…] 

processo de compreensão que mobiliza simultaneamente um sistema articulado de 

capacidades e de conhecimentos”. Sendo o processo de ensino-aprendizagem da leitura e da 

escrita progressivo e significativamente demorado, torna-se bastante complexo e impactante 

na vida das crianças e, não sendo este um processo natural, necessita de empenho por parte do 

aluno e da dedicação do professor. 

Sim-Sim (2009: 9) defende que “ler numa língua de escrita alfabética exige a 

conversão de padrões visuais (letras/ conjunto de letras) em padrões fonológicos dessa 

língua”. Portanto, a aprendizagem da leitura tem dependência do nível de desenvolvimento da 

consciência fonológica. Com efeito, o 1.º ano de escolaridade inicia-se pelo processo de 

ensino-aprendizagem das letras (vogais e consoantes), sendo, neste processo, a 

correspondência do grafema ao respetivo fonema incontornável, aliada a um grau de reflexão 

consciente. Pestun et al. (2010: 97) afirmam que “... a criança precisa compreender que as 

letras, enquanto símbolos gráficos, correspondem a segmentos sonoros que não possuem 

significados em si mesmos”. Desta forma, observa-se facilmente que a aprendizagem da 

leitura e da escrita estão intimamente ligadas à consciência fonológica, pois requere reflexão 

sobre os sons da fala e, consequentemente, a sua representação na escrita. 

Sobretudo desde os anos 70 do século passado, têm surgido vários estudos realizados 

por autores que se interessaram por esta habilidade, como é o caso de Bradley e Bryant 

(1983), Sim-Sim (1998), Silva (1997), Morais et al. (1979), Viana (1998), entre outros. Estas 

investigações alertam para a importância que o desenvolvimento da consciência fonológica 

tem na aprendizagem da leitura e da escrita. A opinião de que existe uma relação entre a 

consciência fonológica e a aprendizagem da leitura é unânime. Porém, não têm sido 

consensuais as posições dos autores quanto à origem desta ligação, chegando a designar esta 

questão como “mais uma velha questão do ovo e da galinha” (Silva 1997). Alguns autores 

defendem que é uma relação recíproca, outros autores acreditam que a consciência fonológica 
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é resultado da aprendizagem da leitura e há ainda quem afirme que a consciência fonológica é 

percursora da aprendizagem da leitura (Silva 1997).  

A correlação e interdependência entre a consciência fonológica e o sucesso na 

aprendizagem da leitura e da escrita é significativamente positiva (Pestun 2005, Freitas 2004, 

Defior 1998, Adams 1990). Defior (1998) afirma que estamos perante uma mútua facilitação. 

À medida que a consciência fonológica facilita o processo da aprendizagem da leitura e da 

escrita, este favorece o desenvolvimento da consciência fonológica, particularmente da 

consciência fonémica (Pestun 2005, Freitas 2004).  

Perfetti et al. (1987) levaram a cabo uma investigação com crianças do 1.º ano de 

escolaridade, em que foi testada a evolução em tarefas fonológicas e competências de leitura. 

Foi possível observar que os alunos progridem mais rapidamente numa tarefa de síntese 

fonémica do que na leitura de palavras. Por sua vez, os progressos nesta última capacidade 

(leitura) auxiliaram o sucesso nas tarefas de análise fonémica mais complexas e, desta forma, 

os resultados nestas tarefas promovem antecipadamente avanços na leitura e na escrita.  

Também Freitas et al. (2007: 31) afirmam que o desenvolvimento da consciência 

fonológica é um precursor importante da aprendizagem da leitura e da escrita e que as 

 

… dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita estão associadas ao fraco 

desempenho em tarefas que evocam a consciência fonológica dos falantes. O trabalho sobre 

a consciência fonológica na escola, realizado desde cedo e generalizado a toda a população 

infantil, permitirá, como referimos, promover o sucesso escolar, funcionando como medida 

de prevenção do insucesso na leitura e na escrita (Freitas et al. 2007: 8). 

 

Na mesma linha de pensamento, Bradley e Bryant (1978) realizaram uma 

investigação, comparando dois grupos de crianças que consideraram ser de inteligência 

normal, porém um grupo possuía um atraso de dezoito meses na habilidade de leitura e o 

outro detinha a habilidade da leitura esperada para a sua idade. Estes grupos realizaram duas 

tarefas diferentes. Uma delas era de identificação do mesmo som em aliterações e rima e 

tinham de agrupar as palavras que tinham esta característica em comum; a outra atividade 

consistia em pronunciar uma palavra que rimasse com a que o observador acabara de dizer. 

Concluíram que existe uma relação causal, uma vez que os elementos do grupo que se 

encontravam mais atrasados na leitura apresentaram mais dificuldades na identificação dos 

sons das rimas e aliterações do que o outro grupo, que não demonstrou dificuldades. Desta 

forma, verifica-se que a correspondência do som ao grafema é facilitada quando a consciência 

fonológica se encontra desenvolvida. 
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Entre os autores que defendem a consciência fonológica como uma consequência da 

leitura encontram-se Morais et al. (1979). Para comprovarem a sua perspetiva, concretizaram 

um estudo com dois grupos distintos: um deles era composto por adultos alfabetizados e o 

outro por adultos analfabetos. Pretendiam comparar os resultados através da realização de 

tarefas de adição e subtração de fonemas. Com os resultados desta investigação, foi possível 

verificar que os indivíduos analfabetos apresentaram significativamente mais dificuldades na 

realização das provas do que os elementos do outro grupo. Morais et al. (1979) concluíram, o 

que reforçou ainda mais a sua perspetiva de que a consciência fonológica é consequência da 

leitura, que a prática da capacidade de ler se revela determinante na concretização de 

atividades de manipulação dos sons e que dizem respeito à consciência fonológica.  

A análise dos estudos anteriormente apresentados permite-nos concluir que existe uma 

clara relação entre a consciência fonológica e a aprendizagem da leitura e da escrita. No início 

do 1.º ano de escolaridade é, de facto, um percursor na aprendizagem da leitura e da escrita, 

no entanto, com a iniciação destas aprendizagens, pode-se considerar que a relação entre 

consciência fonológica e a aprendizagem da leitura e da escrita começa a ser recíproca, 

facilitando mutuamente as aprendizagens.  

Neste sentido, tendo em conta os estudos realizados, não devemos descurar a prática e 

a promoção da oralidade que são extremamente importantes, desenvolvendo-se em 

simultâneo a consciência fonológica da própria língua. A compreensão e produção da fala 

devem ser igualmente desenvolvidas através de exercícios e deve-se ter o cuidado especial na 

seleção e na sistematicidade e consistência destes exercícios (Freitas et al. 2007: 8). São 

diversos os autores que se debruçaram sobre os exercícios que se podem efetuar com as 

crianças durante este período escolar, com o objetivo de desenvolver a consciência 

fonológica. Rios (2011), por exemplo, apresenta um conjunto vasto de propostas de 

atividades, nomeadamente: a ordenação de palavras, de forma a construir frases com sentido; 

a produção de frases com o mesmo número de palavras da frase dita anteriormente; a 

identificação da sílaba tónica, pintando o círculo correspondente à sílaba acentuada; a omissão 

de sílabas finais e iniciais, tendo a criança que indicar como ficará a palavra se omitir a sílaba 

final ou inicial; o jogo do STOP que consiste em escrever nomes em diferentes categorias 

semânticas (países, animais, frutos, profissões, entre outros) que tenham em comum o fonema 

inicial previamente definido pelos jogadores. As músicas, a poesia, as lengalengas, cantigas 

de roda e trava-línguas também funcionam nesta faixa etária como um bom meio para o 

desenvolvimento da consciência fonológica.  
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Almeida e Duarte (2003) também fazem muitas propostas, uma delas é no âmbito da 

poesia, em que as crianças, perante um poema, terão de substituir a última palavra por outra 

que rime, atribuindo-lhe assim outro sentido; utilizam também a música como alvo para a 

promoção desta habilidade, uma vez que sugerem uma música e que as crianças comecem por 

a cantar e, de seguida, realizem a contagem silábica, escrevendo as palavras num papel e 

colocando-as nas caixas correspondentes ao número de sílabas (1,2,3,4). 

 

 

 

4. O papel do educador/ professor e família no processo de desenvolvimento da 

Consciência Fonológica 

 

Com a crescente emancipação da mulher, as crianças ingressam na escola cada vez 

mais cedo e com horários diários bastante alargados. A escola assume, assim, um papel 

preponderante nas suas vidas. No entanto, isso não significa que o papel dos pais perdeu 

valor, pois continua a ter exatamente a mesma relevância.  

É de extrema importância que a família e os profissionais da educação ofereçam às 

crianças momentos agradáveis e enriquecedores em contexto educativo, que promovam o 

desenvolvimento da consciência fonológica, através de atividades lúdicas e estimulantes à 

aprendizagem por parte das crianças.  

Saliento o papel dos educadores de infância, professores e família por dois motivos. O 

primeiro assenta no facto de serem as pessoas mais próximas das crianças e com quem 

passam mais tempo; o segundo motivo prende-se com o facto de estes agentes poderem 

trabalhar em paralelo, complementando-se e estabelecendo objetivos comuns, de forma a 

proporcionar uma melhor qualidade de estímulos e de vida às crianças. 

Os atores educativos, nomeadamente os professores e educadores de infância, tendo 

uma relação mais direta com o seio familiar, podem alertar e informar a família das 

dificuldades que as crianças apresentam e, posteriormente, indicar alguns exercícios simples 

que possam fazer no quotidiano, não sendo para tal necessária muita instrução por parte dos 

familiares. Por exemplo, os profissionais da educação que lidam com as crianças podem 

recomendar à respetiva família que crie momentos em que explore determinadas músicas, 

lengalengas, provérbios tradicionais e trava-línguas que possuam rimas para estimular esta 

habilidade. 
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O facto de a vida dos adultos ser tão agitada, por vezes, não permite aos pais ter tempo 

para realizarem pequenas tarefas que acabam por fazer toda no desenvolvimento dos seus 

filhos. Criar momentos de diálogo, sobre temas que interessem às crianças para 

desenvolverem a linguagem desde muito cedo, pode ser determinante, por exemplo.  

O educador e o professor devem canalizar algum tempo do horário letivo para as 

crianças explorarem os sons, pois estes são fundamentais no processo de desenvolvimento e 

crescimento infantil. Os sons podem ser explorados de formas diversas, como por exemplo, 

através de jogos e/ou atividades que poderão ser adaptados de outros contextos. Podem ser 

realizados com objetivos distintos, nomeadamente, sensibilizar a criança a nível fonológico, 

consciencializá-la para a fronteira de palavra, para a divisão e contagem silábica, proceder à 

adição e omissão de sílabas ou fonemas, explorar rimas e lengalengas, entre muitos outros 

exemplos. 

Os educadores de infância e professores têm ainda uma missão desafiante que 

consiste, de certa forma, em criar momentos favoráveis ao desenvolvimento das crianças, 

tendo em atenção que nem todas têm os mesmos ambientes familiares, pois umas são mais 

estimuladas nesse sentido do que outras e é necessário ter essa sensibilidade para equilibrar o 

desenvolvimento de todas as crianças. Estes devem ter também bem ciente que as crianças 

aprendem por imitação, portanto, como Sim-Sim et al. (2008: 27) referem, “é muito 

importante que o educador tenha consciência de que é um modelo, de que há muitas palavras 

que são ouvidas pela primeira vez ditas pelo educador, que há regras de estrutura e uso da 

língua que são sedimentadas na sala de jardim-de-infância”. Neste sentido, o educador deve 

dialogar bastante de forma correta com as crianças e estimular o desenvolvimento da sua 

linguagem. O ambiente educativo deve ainda ser estimulante e apelativo, de forma a que as 

crianças aprendam de forma lúdica e informal. 

Pulquério (2012), citado por Castro (2014: 35), defende que é essencial que os 

profissionais da educação 

 

[…] conheçam as principais etapas do desenvolvimento da consciência fonológica; levem 

as crianças a participar em jogos de linguagem, em que estejam presentes as lengalengas, 

rimas infantis e trava-línguas; promovam atividades realizadas em grupo, pois estas 

aumentam a curiosidade, participação e interesse das crianças, para além de terem outras 

vantagens. 

 

Sim-Sim et al. (2008: 27) defendem que “[…] a interacção com o adulto funciona 

como um “andaime” que lhe vai permitindo caminhar no seu percurso de aprendiz de falante”. 

Este processo contínuo de ensino-aprendizagem que promove a consciência fonológica 
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necessita da intervenção de adultos como um mediador, para que as crianças se sintam 

estimuladas a aprender e tenham gosto em fazê-lo. O adulto funciona, desta forma, como uma 

locomotiva para que a criança obtenha sucesso e consiga alcançar os resultados esperados ao 

longo do seu percurso escolar, uma vez que este constructo é fundamental.  

 

  

5. Propostas Didáticas para desenvolver a Consciência Fonológica 

 

Neste capítulo, serão apresentadas algumas propostas didáticas de forma a desenvolver 

a Consciência Fonológica. 

A apresentação de cada uma das propostas seguintes assentará em quatro pontos 

fundamentais, que se deve ter em consideração aquando da realização de atividades deste 

género. O primeiro ponto diz respeito aos objetivos que se pretendem alcançar com cada 

atividade, ou seja, o tipo de consciência fonológica e a capacidade a ser desenvolvida. O 

segundo ponto, designado de Público-alvo, refere-se à faixa etária das crianças a que cada 

atividade se destina. O Material é também um dos pontos a ter em consideração, referindo-se 

quais são os materiais necessários para se concretizar a atividade. Por último, descrevemos as 

atividades com todos os procedimentos necessários, para o seu desenvolvimento na prática. 

As propostas que se seguem resultam de uma pesquisa bastante alargada ao nível do 

constructo de consciência fonológica e de estratégias/ atividades que promovem o seu 

desenvolvimento. Ao longo desta pesquisa, deparei-me com muitos exercícios e atividades 

interessantes, no entanto procurei apresentar atividades que promovam o interesse e captem 

com mais intensidade a atenção das crianças, ou seja, atividades mais dinâmicas, com as quais 

as crianças se identifiquem, tendo uma postura mais ativa, utilizando objetos que as motivem 

e aproximando-as de situações do quotidiano. 

Optei por realizar jogos na maioria das propostas, uma vez que os jogos estão 

presentes na vida das crianças desde muito cedo e constituem parte integrante da vida 

quotidiana do ser humano em geral. O contexto gerado pelo jogo estimula também uma certa 

competitividade saudável entre os pares, mantendo-os mais atentos durante os jogos, o que 

faz com que aprendam com mais descontração e leva a que todos participem.  

Os jogos que irão ser apresentados têm como tema alvo unicamente a consciência 

fonológica e resultam da adaptação de jogos bastante conhecidos pelo público infantil, como é 

o caso do “Jogo do peixinho”, do “Jogo das cadeiras”, do “Bingo”, do “Dominó” e do 
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“Mãezinha, dá licença?”. Apesar de a utilização destes jogos ter como objetivo primordial 

promover o desenvolvimento da consciência fonológica, criamos também oportunidades 

diferentes de aprendizagens de uma forma mais divertida e estimulante para as crianças, 

desenvolvendo também outras capacidades, pois o jogo “... facilita a comunicação e o 

diálogo, criando um clima de confiança grupal que favorece a verbalização de sentimentos, 

crenças, valores ou práticas reais em torno da temática” (Rouco e Resende 2003: 48). 

Quanto às restantes atividades, “Parque de estacionamento”, “Jogo dos passes”, 

“Detetive” e “Chefes de Equipa”, pretende-se igualmente despertar a curiosidade e motivação 

nas crianças e, para tal, nestas atividades, optei por usar objetos do quotidiano apelativos para 

as crianças, como é o caso dos carrinhos e da bola. A atividade intitulada de “Detetive” tem o 

propósito de transportar os seus participantes para o mundo da fantasia e imaginação, saindo 

da rotina, interpretando a personagem de detetive; “Chefes de equipa” está mais relacionada 

com a atividade física, sendo uma atividade mais ativa. 

Na minha opinião, estas atividades são fáceis de aplicar por diversos motivos: não são 

necessários muitos materiais, e os que são precisos revelam-se simples de adquirir; podem ser 

realizadas em diferentes contextos, como a sala de aula, ao ar livre ou até em casa; se a 

atividade for realizada fora do contexto escolar, o adulto que a conduzir não necessita de ter 

muita instrução e não é exigido um número elevado de participantes. 

 

 

5.1.Jogo do peixinho 

 

 

OBJETIVOS:  

 

 Desenvolver a consciência intrassilábica: promover a capacidade de reconhecer e 

identificar palavras que rimam. 

 

 

PÚBLICO-ALVO:  

 

Crianças a partir dos 6 anos. 

 

 

MATERIAL: 
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- Cartas didáticas (cartões retangulares do mesmo formato das cartas tradicionais, porém estas 

cartas incluirão a imagem de objetos ou animais com o respetivo nome por baixo da imagem. 

Por exemplo, numa carta a imagem de um leão e por baixo a palavra “Leão”, noutra carta a 

imagem de um balão e por baixo a palavra “balão”, utilizando esta estrutura em todas as 

cartas do baralho. Este baralho de cartas é composto por quarenta cartas, que se dividem em 

dez grupos que são constituídos por quatro cartas que rimam entre si). 

 

NA PRÁTICA: 

 

Começa-se por distribuir quatro cartas a cada jogador e as restantes ficarão sobre a mesa 

viradas para baixo. Os jogadores terão de pedir, ordenadamente, a carta com as palavras que 

terminam com a rima que acham vantajoso para o seu jogo, de modo a formarem peixinhos, 

isto é, conjuntos de quatro cartas que rimem entre si. Caso os outros jogadores possuam cartas 

que obedeçam ao pedido que o colega de jogo realizou, têm de lhe dar essas cartas; caso 

contrário, tem a oportunidade de “pescar” uma das cartas que restam e se encontram na mesa 

viradas para baixo. Se sair a carta desejada, o jogador tem a possibilidade de voltar a pedir 

outra carta aos jogadores; porém, se não sair, avança para o próximo jogador. 

Ganha quem alcançar maior número de “peixinhos”. 

 

 

 

 

 

5.2.Dominó  

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Desenvolver a consciência fonémica: promover a capacidade de identificação de 

palavras com o mesmo fonema inicial. 

 

 

PÚBLICO-ALVO: 

 

Crianças a partir dos 5 anos. 

 

 

MATERIAL: 
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- Dominó ilustrativo (retângulos em cartão divididos em duas partes, tal como as peças do 

jogo tradicional de dominó, no entanto o seu tamanho será maior. Cada peça deste dominó 

será dividida ao meio, e em cada parte irá conter uma imagem com o seu respetivo nome. Por 

exemplo, numa peça teremos de um lado a imagem de uma faca e o seu nome (“faca”), do 

outro lado podemos ter a imagem de uma cadeira com o seu respetivo nome (“cadeira”)).  

 

 

 

NA PRÁTICA: 

 

Todos os participantes deste jogo têm de possuir o mesmo número de peças. Depois de 

estabelecida a ordem de jogar, o primeiro jogador coloca uma peça, que contém duas 

ilustrações, à sua escolha no centro da mesa. De seguida, o próximo jogador terá de colocar 

uma das suas peças à sua escolha. Esta peça tem de ter, pelo menos, uma imagem cujo nome 

inicie com o mesmo fonema inicial de uma das imagens da peça já colocada em jogo, de 

forma a ficarem juntas, e assim sucessivamente. Os jogadores só podem colocar peças nas 

extremidades do conjunto de peças que se constrói ao longo do jogo. Caso os jogadores não 

tenham peça que obedeça a estas exigências, passam a sua vez ao próximo colega. O vencedor 

é aquele que fica sem peças em primeiro lugar. 

Suponhamos que o primeiro jogador coloca na mesa a peça que é composta de um lado 

pela imagem “faca” e do outro lado pela imagem “cadeira”. O segundo jogador terá de 

procurar dentro do seu jogo uma peça que contenha uma imagem, cujo nome inicie pelo 

mesmo fonema de uma das imagens da peça que se encontra já na mesa, e colocar a sua junto 

à extremidade da peça que contém o mesmo fonema inicial. Neste caso, poderá, por exemplo, 

colocar junto da extremidade da imagem que represente a faca a extremidade de outra peça 

que contenham a imagem e palavra “fato” ou, então, colocar o lado da peça que contém a 

imagem do cão junto à extremidade da peça em jogo que representa a cadeira. E assim irão 

ficar sempre as extremidades das peças unidas pelo mesmo fonema inicial. 

 

 

5.3.Jogo das cadeiras 

 

 

OBJETIVOS: 
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 Desenvolver a consciência intrassilábica: identificar palavras que rimam. 

 Desenvolver a consciência fonémica: promover a capacidade de identificar 

determinados fonemas. 

 

PÚBLICO-ALVO: 

 

Crianças a partir dos 5/6 anos. 

 

 

MATERIAL: 

 

- Cadeiras. 

 

 

NA PRÁTICA: 

 

Colocam-se cadeiras em círculo de costas umas para as outras. O seu número varia 

consoante o número de crianças, porém coloca-se sempre menos uma do que o número de 

jogadores. Pede-se às crianças muita atenção e para que comecem a andar à volta das cadeiras 

e estabelece-se que, quando ouvirem um determinado som ou sílaba previamente definido, 

têm de se sentar. Quem não conseguir sentar-se sai do jogo. Por exemplo, o adulto define que, 

quando pronunciar o fonema [R], as crianças terão de o reconhecer e de se sentar de imediato 

numa das cadeiras que se encontram no círculo. A criança que não conseguir ficar sentada 

terá de sair do jogo. Antes de se retomar o jogo, terá de se retirar uma cadeira, pois um 

jogador já saiu.  

Nota: O adulto pode optar por dizer palavras aleatoriamente numa primeira fase para 

facilitar o reconhecimento do fonema por parte das crianças, no entanto, para aumentar o grau 

de dificuldade, pode também cantar ou colocar uma música, em que as crianças terão de 

identificar igualmente o fonema previamente definido e sentarem-se. Pode também utilizar-se 

este jogo para as crianças identificarem pares de palavras que rimem, ou seja, o adulto 

pronuncia, por exemplo, leite e mel, e as crianças têm de ter a capacidade de identificar que 

estas duas palavras não rimam, por isso, desta vez, não se sentam, tendo de continuar a andar 

à volta das cadeiras, ouvindo com atenção os seguintes pares de palavras que o adulto irá 

dizer e, quando o par de palavras rimar, terão de se sentar. Por exemplo, se o adulto diz melão 

– balão, as crianças terão de se sentar de imediato. 
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5.4.Parque de estacionamento 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Desenvolver a consciência da fronteira de palavra: promover a construção de frases, 

manipulação de segmentos, consciência da palavra, contagem de palavras e adição de 

palavras numa frase. 

 

 

PÚBLICO-ALVO: 

 

Crianças a partir dos 4 anos. 

 

 

MATERIAL: 

 

- Tabuleiro (anexo I); 

- Carrinhos. 

 

 

NA PRÁTICA:  

 

Construir frases a partir da movimentação dos carrinhos num parque de 

estacionamento, tendo a liberdade de atribuir nomes às figuras e inventar histórias.  

Por exemplo, a criança escolhe estacionar o carrinho no canto inferior direito e, neste 

lugar, podemos formar a seguinte frase: “O menino recorta uma folha.”. Perante esta 

construção frásica, as crianças podem contar o número de palavras que a constitui e 

acrescentar vocábulos, colocando as seguintes questões: De que cor é a folha? Então, como 

fica a frase se acrescentarmos a palavra amarela? E voltam a realizar de novo a contagem das 

palavras da frase com esta nova palavra.  

Se estacionarmos o carro no canto superior esquerdo e depois no lugar ao lado, 

podemos construir a frase: “A Ana e o André.”. De seguida, podemos construir tarefas de 

segmentação, perguntando quantos bocados tem esta frase e trocar o André pelo avô, por 

exemplo. 

 

 

5.5.Jogo dos passes 
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OBJETIVOS:  

 

 Desenvolver a consciência silábica: promover a capacidade de segmentar as palavras 

em sílabas e realizar a sua contagem; 

 Desenvolver a consciência da fronteira da palavra: promover a capacidade de 

segmentar as frases em palavras e a contagem de palavras numa frase.  

 

PÚBLICO-ALVO: 

 

Crianças a partir dos 3 anos. 

 

 

MATERIAL: 

 

- Bola. 

 

 

NA PRÁTICA: 

 

Fazer a divisão silábica de palavras e em simultâneo realizar os passes da bola. 

Suponhamos que a palavra para fazer a divisão silábica é “cavalo”. Se for o adulto a começar, 

tem de ter na sua posse a bola, começando por dizer “ca” e passa ao mesmo tempo que 

pronuncia a sílaba a bola à criança; a criança recebe e tem de passar ao adulto dizendo “va”; e, 

por sua vez, o adulto recebe a bola e faz o último passe, dizendo “lo”.  

No caso da segmentação das frases, o processo é o mesmo, realizam os passes ao 

mesmo tempo que dizem cada palavra de forma isolada. Por exemplo, na frase, “Hoje está a 

chover”, realizam-se quatro passes com a bola, um passe por palavra.  

No final de todos os passes, podemos questionar quantas sílabas tem a palavra ou 

quantas palavras tem a frase alvo.  

 

 

 

5.6.Mãezinha, dá licença? 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Desenvolver a consciência silábica: capacidade de segmentar as palavras em sílabas e 

realizar a contagem do número de sílabas. 
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PÚBLICO-ALVO: 

 

Crianças a partir dos 4 anos. 

 

 

MATERIAL: 

 

- Não é necessário. 

 

 

NA PRÁTICA: 

 

As crianças colocam-se umas ao lado das outras, enquanto o adulto se encontra à sua 

frente. O adulto, neste caso, fará o papel de “mãezinha” e todas as crianças farão o papel de 

filhos que desejam chegar à beira da sua mãe.  

O jogo inicia-se pela criança de uma das extremidades, que terá de perguntar 

“Mãezinha, dá licença?”. Se a resposta da mãe for positiva, a criança terá de responder 

perguntando: “Quantos passos?” e a mãe, responde, por exemplo, “Filho, vais dar os mesmos 

que o número de sílabas que a palavra ‘tartaruga’ tem.”. A criança terá de ter a capacidade de 

realizar a contagem do número de sílabas antes de iniciar os passos. 

Como auxílio, a criança, antes de dar os passos, pode contar o número de sílabas da 

palavra alvo recorrendo ao bater das palmas. Quando der os passos, pronuncia em voz alta 

cada sílaba ao mesmo tempo que dá cada passo. Posto isto, segue-se a vez da próxima 

criança. Ganha quem chegar primeiro junto da mãe.  

 

 

5.7.O detetive  

 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver a consciência silábica: promover a reconstrução e segmentação silábica; 

 Desenvolver a consciência intrassilábica: identificação do Ataque e Rima na sílaba. 

 

PÚBLICO-ALVO: 

Crianças com idade superior a 6 anos. 

 

MATERIAL: 
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- Lupa; 

- Gabardine. 

 

NA PRÁTICA: 

Este jogo é constituído por três etapas distintas e pode-se realizar a pares ou em 

pequenos grupos. Na primeira etapa, pretende-se que as crianças interpretem a personagem de 

detetive, usando uma lupa e uma gabardine enquanto procuram pedaços de folha de papel que 

contêm uma sílaba cada um. Estas sílabas serão escondidas pelo adulto no espaço onde se 

realizará o jogo. Quantas mais sílabas encontrarem, mais palavras terão a oportunidade de 

formar. Depois de todas as sílabas encontradas, segue-se a segunda etapa, em que cada grupo 

irá averiguar as palavras diferentes que conseguem construir utilizando apenas as sílabas que 

conseguiram reunir; de seguida terão de as escrever no seu caderno. 

A terceira etapa deste jogo consiste na identificação do ataque e da rima das sílabas de 

cada palavra. Por exemplo, juntando a sílaba “cor” com a sílaba “da” conseguimos formar a 

palavra “corda”. Registamos esta palavra no caderno e, de seguida, procedem à análise da 

mesma, tendo em atenção cada sílaba ao pormenor, dividindo em ataque e rima, ou seja, 

dividem a sílaba em dois bocadinhos. As crianças têm de ter a capacidade de indicar que a 

sílaba “cor” é também uma palavra, assim como “da”. Isto é, com estas duas sílabas obtemos 

três palavras diferentes: “cor”, “corda” e “da”. 

 

 

 

 

 

5.8.Bingo  

 

OBJETIVOS: 

 Desenvolvimento da consciência fonémica: identificação de fonemas iniciais e finais 

das palavras; 

 Desenvolvimento da consciência silábica: identificação das sílabas tónicas, iniciais e 

finais. 

 

PÚBLICO-ALVO: 
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Crianças a partir dos 6 anos. 

 

MATERIAL: 

- Cartões de jogo com imagens acompanhadas com o seu respetivo nome (cartões 

retangulares divididos em seis quadrados, cada quadrado irá conter uma imagem com o 

respetivo nome). 

- Cartas informativas (pedaços de folhas retangulares, em que cada carta irá conter uma 

informação do que os jogadores terão de assinalar nos seus cartões de jogo. Estas cartas serão 

lidas pelo adulto que irá conduzir o jogo). 

- Rolhas de plástico. 

 

NA PRÁTICA: 

Distribuem-se dois cartões de jogo a cada criança e rolhas de plástico para assinalar a 

imagem que obedece ao que o adulto irá dizer. Todos os jogadores têm de estar concentrados 

no seu jogo, ouvir com muita atenção o que o adulto irá ler nas cartas informativas e assinalar, 

caso tenha no seu cartão de jogo, a imagem cujo nome obedece ao que a carta informativa 

solicita.   

Por exemplo, se numa das cartas informativas disser:  

- “O último som do nome da ilustração é u”. A criança, neste caso, terá de assinalar a 

imagem do cavalo.  

- “A primeira sílaba da palavra é a sílaba tónica”. A criança coloca a rolha por cima da 

imagem da “luva”. 

- “O primeiro som é igual ao som que faz a abelha”. A criança assinala a imagem “zebra”. O 

jogo termina quando a primeira criança fizer bingo, ou seja, conseguir preencher, de forma 

correta, todas as imagens do seu cartão de jogo. 

 

 

5.9.Chefes de equipa 

 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver a consciência da fronteira da palavra: identificar a frase com maior e 

menor número de palavras. 
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PÚBLICO-ALVO: 

Crianças a partir dos 6 anos. 

 

MATERIAL: 

Não é necessário. 

 

NA PRÁTICA: 

Organizam-se as crianças em fila indiana. Selecionam-se duas crianças aleatoriamente 

e colocam-se à frente, viradas para a fila dos restantes colegas, distanciadas uma da outra, 

pois estas serão as chefes de equipa. Pretende-se que as crianças desenvolvam a criatividade, 

o espírito de equipa e produzam oralmente frases, progressivamente maiores, tendo 

consciência da fronteira das palavras.  

Pede-se às crianças muita atenção, pois os chefes de equipa vão ter de inventar uma 

frase e dizê-la em voz alta. O colega que se encontrar em primeiro lugar na fila vai ter de 

correr para junto da colega que disse a frase com o maior número de palavras. 

Por exemplo: Um dos chefes de equipa diz: “Hoje o dia está bonito” e a outra diz “A 

minha mãe faz bolos deliciosos”. A criança do topo da fila, ao ouvir, tem de correr para junto 

do colega que disse esta última frase, pois é a que tem maior número de palavras. É esta 

criança que agora vai ser o chefe de equipa e dizer a próxima frase; o chefe da outra equipa 

continua o mesmo processo. Caso a criança da fila não corra para a equipa que disse a frase 

com o maior número de palavras, é desclassificada. Ganha a equipa que conseguir alcançar 

maior número de participantes, o que significa que foi a equipa em que os chefes disseram 

frases com maior número de palavras. 
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Parte II – Componente Prática 
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Capítulo 1 - 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

1. Caracterização dos contextos de estágio 

 

A minha prática de estágio no 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB) teve início no dia 17 de 

outubro de 2016 e realizou-se em duas instituições diferentes.  

Iniciou-se na Escola Básica Integrada do Marão (E.B.I. do Marão), no entanto, por 

motivos de saúde, a professora cooperante Sónia Xavier ficou de baixa médica. Este 

acontecimento inesperado levou a que o meu grupo de estágio fosse dividido e, desta forma, 

do dia 12 de dezembro até dia 6 de fevereiro realizei a minha prática de estágio na escola 

J.I./E.B. n.º 3 de Vila Real, mais conhecida como Escola do Corgo.  

Seguir-se-á, então, a caracterização das duas instituições, uma vez que foram igualmente 

importantes no meu percurso. 

 

 

1.1.Escola Integrada do Marão 

 

1.1.1. Caracterização do meio sociogeográfico e da instituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Escola Básica Integrada do Marão pertence ao Agrupamento de Escolas de 

Amarante (AEA) e situa-se numa área rural, mais especificamente na freguesia de Várzea. Os 

Figura 2 - E. B. I. do Marão 

 

Figura 2 - E. B. I. do Marão 
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alunos que frequentam esta escola são oriundos das freguesias de Aboadela, Sanche, 

Candemil, Bustelo, Ansiães, Gondar, Várzea e Carneiro.  

Esta escola é integrada há cerca de oito anos, pois até aqui não continha o 1.º ciclo, 

funcionava apenas com o 2.º e o 3.º ciclos. No total, possui cerca de 270 alunos: 117 crianças 

frequentam o 1.º ciclo e cerca de 150 já se encontram no 2.º e 3.º ciclos.  

Apesar de esta escola ter alunos do 1.º ao 9.º ano de escolaridade e as instalações 

serem as mesmas para os três ciclos, o pavilhão onde as salas do 1.º ciclo se encontram é um 

pouco reservado e funciona com autonomia, sobretudo por razões de segurança para as 

crianças do 1.º ciclo.  

A escola é constituída por 19 salas destinadas ao 2.º e 3.º ciclos e 8 salas para o 1.º 

ciclo. O espaço destinado ao 1.º ciclo é constituído por dois andares e beneficia de um 

elevador e escadas que permitem a ligação entre ambos.  

A escola possui uma sala de informática, com cerca de 15 computadores e um 

pavilhão para educação física. Os espaços desta escola são bem equipados, possuindo bastante 

material pedagógico-didático para a prática de ensino-aprendizagem.  

A escola tem também uma biblioteca, duas salas de professores (uma para os de 1.º 

ciclo e outra para os de 2. e 3. ciclos), tem algumas salas de funcionários e várias 

arrecadações. Possui também uma papelaria que está ao dispor dos alunos e um espaço 

interior com diversos fins: serve de recreio e de sala de espera para os alunos que chegam 

mais cedo ou para os alunos que vão embora mais tarde. É também importante salientar que 

existem várias casas de banho, para alunos e professores, muito próximas das salas de aula. A 

instituição dispõe também de aquecimento central. 

 Quanto ao espaço exterior desta instituição, é bastante agradável, é de grandes 

dimensões, tem um campo de futebol e uma pequena horta.  

Para os almoços, a escola dispõe de uma cantina, onde praticamente todos os alunos 

almoçam, e de um bar, onde alunos e professores podem adquirir os seus lanches. De 

salientar, que os alunos mais carenciados têm direito a um suplemento, isto é, a um pão e a 

um copo de leite, tanto a meio da manhã como no lanche da tarde.  

Para o bom funcionamento das aulas, o 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB) beneficia de 

três funcionárias que se encontram, efetivamente, ao dispor das seis salas em funcionamento.  

Considero pertinente referir que a escola reúne todas as condições de segurança e de 

higiene. 
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1.1.2. Caracterização da sala de aula:  

 

A figura 4 representa a disposição da sala como se encontrava na data de elaboração 

da caracterização, pois a organização da sala de aula altera-se várias vezes ao longo do 

ano letivo. As alterações da disposição da sala devem-se ao facto de os alunos 

experimentarem conviver com todas as crianças, pois assim não se limitam a ter sempre 

os meus amigos e aprendem a lidar com outras crianças. Desta forma, tenta-se que as 

relações de amizade não se sobreponham ao trabalho. Outro facto importante é que, assim, 

não ficam sempre os mesmos meninos atrás ou à frente e vão conhecendo outras 

perspetivas, o que não se torna tão monótono para eles. 

  

 

Figura 3 - Planta da sala 

 

 

O espaço da sala é muito acolhedor e encontra-se muito bem equipado (figura 7). 

Disponibiliza aos alunos vários tipos de materiais, quer a nível didático, quer a nível de 

infraestruturas. A sala dispõe de quadro interativo, de um quadro branco, caixote do lixo, 

lavatório, armários, computador, entre muitos outros materiais. As paredes têm expostos os 

trabalhos que os alunos vão realizando ao longo do ano, sendo que alguns servem de auxílio 

para o trabalho de aula (abecedário, listas de palavras, números, entre muitos outros), como se 

pode verificar na figura 4 e 5.  
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Figura 5 - Projetos / Meses do ano / Dias da semana  

Figura 6 - Biblioteca da sala 

 

Figura 7 - Sala de aula  

 

Figura 4 - Números e pictograma 

Figura 6 - Biblioteca da sala 
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1.1.3. Caracterização da turma 

 

Iniciei a minha prática pedagógica numa turma do 2.º ano de escolaridade, sob a 

orientação da Professora Sónia Xavier.  

A turma é constituída por vinte e dois alunos, dos quais quinze são do sexo masculino 

e sete do sexo feminino, existindo dois alunos que são gémeos. Apenas uma aluna tem seis 

anos, os restantes alunos já completaram sete anos de idade.  

A maioria das crianças desloca-se para o estabelecimento de ensino nos transportes da 

câmara, o que se torna vantajoso, pois raramente existem atrasos e interrupções depois da aula 

se ter iniciado. 

A família de uma criança e o meio envolvente em que esta cresce são fundamentais, 

tanto para o seu desenvolvimento a nível cognitivo, como para a sua vida em sociedade, pois 

estas aprendem por observação e consoante os estímulos que lhes são feitos.  

Nesta turma, deparamo-nos com diversas realidades familiares. Algumas crianças têm 

um ambiente familiar bom e bastante confortável, no entanto não é o que acontece com todas, 

o que acaba por se refletir nas suas aprendizagens e atitudes.  

Em média, o agregado familiar de cada aluno é constituído por quatro pessoas. Todos 

os alunos vivem com os seus pais, à exceção de duas crianças que vivem com familiares, mais 

especificamente, um deles vive com os tios e prima e outro com a avó materna, desde o 

falecimento de um dos progenitores. Existe ainda um caso em que um dos progenitores se 

encontra a trabalhar no estrangeiro. 

As idades dos pais dos alunos desta turma estão compreendidas entre os 24 e os 53 

anos de idade, no entanto a maioria tem entre 30 e 40 anos. As habilitações literárias que 

possuem vão do 1.º ciclo até ao ensino secundário. Apenas dois pais concluíram o ensino 

secundário, dezoito têm habilitações equivalentes ao 3.º ciclo, sete ao 2.º ciclo, catorze com 

habilitações de 1.º e apenas um que não frequentou a escola. A maioria das mães são 

domésticas ou encontram-se desempregadas. Quanto aos pais, estes têm diversas profissões, 

mas todas se inserem no setor secundário, como manobrador de máquinas, mecânico, 

carpinteiros‚ serventes‚ madeireiro, entre outras.  

A turma, no geral, caracteriza-se por ser muito participativa e interessada. Como já 

referi anteriormente, os alunos são pontuais e também são assíduos, salvo raras exceções por 

motivos de saúde. A relação entre os alunos é muito boa, ajudando-se uns aos outros. Os 

alunos com mais facilidades têm o hábito de ajudar os colegas que demonstram mais 
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dificuldades. Gostam de brincar em conjunto e trabalhar em grupo, preocupam-se muito uns 

com os outros, no entanto, como é normal nesta idade, têm os seus conflitos e pequenas 

divergências, que são debatidas e resolvidas em conselho de turma. Alguns alunos distraem-se 

com bastante facilidade, pelo que acabam por perturbar o decorrer da aula.  

Dos vinte e dois alunos, um deles tem hiperatividade e encontra-se medicado para o 

efeito e dois têm necessidades educativas especiais, possuindo um plano educativo diferente 

do resto da turma e acompanhamento de uma professora de ensino especial. 

No que se refere ao aproveitamento escolar, a turma revela-se muito heterogénea, ou 

seja, existem alguns alunos que se encontram no nível muito bom e outros que estão no nível 

suficiente. Acontece, ainda, que alguns alunos a matemática estão no muito bom e a português 

no insuficiente e vice-versa. 

No que respeita às principais áreas curriculares (português, matemática e estudo do 

meio), podemos verificar que em matemática temos três alunos no nível muito bom, cinco no 

nível bom, nove alunos avaliados em suficiente e cinco alunos em insuficiente. Na área 

curricular de português, destacam-se três alunos em muito bom, cinco no nível bom, cinco 

alunos que se encontram em suficiente e, por fim, nove alunos em insuficiente. 

É de extrema importância salientar que em estudo do meio as crianças fazem projetos. 

Os alunos estão organizados em grupos e são-lhes atribuídos os temas que têm de ser 

lecionados. Os aprendizes, desta forma, têm a necessidade de se organizarem, decidirem 

como e o que é que vão fazer e, posteriormente, têm de apresentar o seu trabalho à turma. 

Aquando do término da apresentação, segue-se um período de questionamento por parte dos 

outros colegas de turma. Para a realização destes projetos, têm ao seu dispor o computador da 

sala, os manuais escolares, a biblioteca da turma e o auxílio da professora e professoras 

estagiárias. Os dois meninos que se encontram no nível insuficiente na área curricular de 

estudo do meio são os meninos que têm necessidades educativas especiais. Oito alunos 

enquadram-se no nível suficiente, cinco no bom e sete crianças no nível muito bom. 

Como podemos verificar, existem alguns alunos com bastantes dificuldades a 

português e matemática. De forma a combater este insucesso, foi implementado na turma o 

projeto Fénix, que tem como objetivo melhorar as aprendizagens dos alunos de uma forma 

mais individualizada, tendo em atenção o ritmo e dificuldades de cada criança. Este é um 

projeto que se estende a nível nacional e a todos os anos de escolaridade do ensino básico, no 

entanto, nas escolas do Agrupamento de Amarante, foi implementado apenas no 1.º e 2.º ano. 

O projeto Fénix realiza-se da seguinte forma: o professor titular da turma sai da sala e dirige-
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se para outra, com um grupo de 3 a 4 alunos, de forma rotativa, de acordo com as dificuldades 

detetadas nos alunos, enquanto outro professor, designado de professor Fénix, fica com o 

resto da turma. O professor titular é que se desloca com os meninos com mais dificuldades, 

pois este tem mais conhecimento sobre as dificuldades de cada um. Na turma em questão, 

estão doze alunos a integrar o Fénix, que se realiza quatro vezes por semana nas disciplinas de 

português e matemática. Os alunos que estão neste projeto estão constantemente a ser 

avaliados e, quando atingem o desempenho desejado, saem e entra outra criança que 

necessite. 

 No tocante às preferências dos alunos, foram-lhes colocadas duas questões. Com a 

primeira pretendia-se saber qual era a disciplina preferida. Doze crianças responderam que a 

disciplina de que mais gostam é matemática, cinco apontam português, três estudo do meio e 

outro inglês. A segunda pergunta referia-se à disciplina de que menos gostam. Treze alunos 

consideram que a disciplina de que menos gostam é português, quatro alunos responderam 

inglês, dois referiram estudo do meio, dois matemática e um desporto. 

As aulas são lecionadas sob um processo que se designa de Movimento da Escola 

Moderna (MEM). Este processo põe em prática uma pedagogia de cooperação educativa, isto 

é, os alunos e professores discutem atividades e projetos a desenvolver de acordo com os 

conteúdos programáticos, de acordo com os interesses e saberes dos alunos e a cultura de cada 

um. Dá-se bastante importância a atividades práticas e existe a preocupação em estabelecer a 

ligação dos conteúdos a lecionar com o quotidiano. Os alunos são vistos como planos de 

trabalho autónomos e o professor deve acompanhar a execução desse mesmo trabalho, 

evitando que o aluno acumule dificuldades. Este processo realça bastante que se deve ter em 

consideração o ritmo e as caraterísticas individuais, garantindo o sucesso de cada um.  

A professora titular possui, sem dúvida, um papel fulcral na turma. A relação que 

existe entre a professora e os alunos (e vice-versa) é de respeito, confiança, preocupação, 

compreensão e afeto. A professora Sónia Xavier é muito dinâmica, os alunos estão habituados 

a fazer atividades muito diferentes, trabalha-se muito a autonomia e independência das 

crianças, que são constantemente incentivadas a refletir sobre as suas atitudes. 
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A figura 8 representa a agenda semanal da turma. Como podemos ver, as aulas da 

turma decorrem das 09h00m às 16h30m. É pertinente salientar que, a pedido dos 

encarregados de educação, foram retirados dez minutos em cada intervalo, no da manhã e no 

da tarde, e meia hora no horário de almoço, durante o inverno, para que as crianças não 

cheguem a casa tão tarde. 

 

1.1.4. Atividades desenvolvidas ao longo da minha PES 

 

 

“Poema Salsicha” 

 

No dia dois de novembro do ano de 2016, realizámos um “Poema Salsicha”. O dia 

iniciou-se normalmente com a realização das rotinas (tarefas individuais, escrita do plano 

diário e a concretização do Ler, Mostrar e Contar).  

Posto isto, estabeleceu-se um diálogo de forma ordeira sobre o que iríamos realizar. 

Comecei por perguntar às crianças se sabiam o que era uma sílaba. Apenas duas levantaram o 

braço para responder, que são, habitualmente, as mais participativas. Responderam que uma 

sílaba era “um bocadinho da palavra”. Neste seguimento, procedeu-se à indicação de 

exemplos concretos, realizando a divisão silábica de algumas palavras, batendo em 

simultâneo palmas e identificando quais eram as sílabas que continha cada palavra. 

Figura 8 - Agenda semanal da turma 
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 Este exercício simples revelou-se bastante dinâmico e divertido para as crianças, 

acabou por captar a atenção de todos e facilitou a atividade seguinte, uma vez que os alunos 

estavam bastante participativos. A atividade posterior consistia na elaboração de uma lista de 

palavras, trabalho que já estavam habituados a fazer com a professora titular da turma. Nesta 

lista, tinham de constar palavras terminadas em “-ão”, ou seja, iríamos explorar o ditongo “-

ão”. Todas as crianças tinham de participar dizendo, pelo menos, uma palavra e, em conjunto, 

fazíamos a divisão silábica com o auxílio de palmas. De seguida, eu registava as palavras 

numa folha A3, que iria ser afixada na parede da sala de aula.  

Os alunos aderiram com bastante facilidade e entusiasmo a esta atividade, que se 

concretizou com muita naturalidade. Estabeleceu-se um diálogo de forma organizada e as 

crianças sentiram-se à vontade para participar. 

 No entanto, ao longo da elaboração desta lista, as crianças referiram palavras que 

terminam em “-am” e “-au”, como por exemplo, “acabam” e “pau”. Expliquei-lhes as 

diferenças e semelhanças entre estas palavras, mais especificamente o som e a forma de as 

escrever. Para que as crianças entendessem melhor, solicitei a algumas delas que viessem ao 

quadro e escrevessem a palavra para que todos pudessem observar como se escreve e 

demonstrar as dificuldades que poderão surgir. Pedi para que pronunciassem as palavras em 

voz alta todos juntos com o objetivo de perceberem as diferenças.  

De salientar que fazíamos a divisão silábica e contagem das sílabas de todas as 

palavras que colocávamos na lista. A maior parte das crianças conseguiu realizar com 

facilidade esta tarefa; cerca de seis crianças evidenciaram mais dificuldades, precisando de 

ajuda e de praticar. 

Depois do almoço, com as palavras da lista, elaborámos um poema. Para tal, 

abordámos a estrutura do poema, a qual já era conhecida por cerca de metade da turma. Esta 

atividade consistiu em cada criança dizer um verso, utilizando pelo menos uma palavra da 

lista, de forma a elaborar um poema com conteúdo e sentido.  

No fim de o poema já estar construído, distribuí folhas de tamanho A4 de quatro cores 

diferentes e cada criança escreveu o respetivo verso que disse e ilustrou essa frase. Terminada 

esta etapa, as folhas foram afixadas com a ajuda dos alunos, por ordem, na parede em volta da 

sala, construindo, desta forma, um padrão de repetição. 

Penso que, em geral, esta atividade se concretizou com bastante sucesso, porque 

conseguiu captar a atenção das crianças. Este tipo de atividade promove o desenvolvimento 

da consciência fonológica, tendo, nesta turma, as crianças demonstrado ainda algumas 
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dificuldades. Estimula, ainda, o gosto pela escrita, envolve a participação de todas as crianças, 

desenvolve a criatividade e possibilita a interdisciplinaridade (pois articulei com a área da 

matemática e da expressão plástica).  

 O facto de o poema ter ficado afixado na sala e de ter construído um friso fez com que 

as crianças ficassem orgulhosas do trabalho realizado, o que contribui para a sua autoestima. 

 

 

 

 

 

Ficha de consolidação de conhecimentos 

 

 Na Escola Básica Integrada do Marão, como anteriormente mencionado, encontrava-

se a decorrer o Projeto Fénix, do qual a turma onde realizei a minha prática de estágio 

também era alvo. Como já foi referido, os destinatários da metodologia Fénix são alunos que 

apresentam dificuldades em matemática e/ou português, que têm ritmos mais lentos de 

aprendizagem ou aprendizagens pouco consolidadas. 

Na minha semana de responsabilização, tive de preparar uma atividade para consolidar 

os monossílabos, dissílabos e trissílabos, pois as crianças continuavam com diversas dúvidas 

nesta matéria. Decidi, em conjunto com a professora cooperante, elaborar uma ficha de 

consolidação (Apêndice I). 

Neste seguimento, acompanhei as crianças que possuíam mais dificuldades nesta 

matéria até à sala onde se realiza o projeto Fénix, juntamente com a professora titular.  

Convém, antes de mais, referir que as crianças desta turma apresentam algumas 

dificuldades de aprendizagem, principalmente a português, como pudemos verificar 

anteriormente na caracterização da turma (nove de vinte e dois alunos têm insuficiente a 

português). Outra condicionante que interfere diretamente com a lacuna existente a nível da 

linguagem é o facto de a maior parte das crianças ter um contexto familiar desestruturado e 

não muito saudável para o seu crescimento. Importa salientar que estas crianças vivem num 

meio rural, em que se verifica uma discrepância significativa em termos de desenvolvimento 

quando comparado com outras freguesias. As próprias habilitações literárias dos pais indiciam 

alguma falta de progresso da região, havendo, nos dias que correm, nesta sala de aula alunos 

que tinham encarregados de educação analfabetos. Este indicador refletia-se com bastante 

evidência no apoio que as crianças não tinham em casa, bem como num ambiente pouco 

estimulante a aprendizagens.  
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Assim, a ficha de consolidação de conhecimentos foi realizada em grupo. Estabeleceu-

se um diálogo entre a professora estagiária e as crianças, sendo que todas participaram na 

resolução dos exercícios e expuseram as suas dúvidas. Tivemos constantemente o quadro 

branco como suporte para resolução de exercícios e explicação de dúvidas que surgiram. Os 

alunos só passavam a resolução para o caderno no final, para que conseguissem estar atentos a 

todos os pormenores que eram referidos. 

No primeiro exercício, era pedido às crianças que fizessem a correspondência entre 

palavras monossilábicas, dissilábicas, trissilábicas e polissilábicas e o número de sílabas, 

respetivamente. Este exercício foi o que concretizaram com mais facilidade, pois perceberam 

o que o conceito significava (com a ajuda do início de cada palavra, como por exemplo, 

“trissílabo” começa por “tri” e faz referência ao número três, ou seja, um trissílabo possui três 

sílabas).  

Feito o primeiro exercício, procedemos à realização de outro oralmente, que não 

constava na ficha, no entanto achei pertinente realizar. Consistiu em cada aluno dizer o seu 

nome, fazer a divisão silábica batendo palmas em simultâneo e referir quantas sílabas tinha o 

seu nome, classificando a palavra (se a palavra era um monossílabo, dissílabo, trissílabo ou 

polissílabo). Pelo facto de ser o seu nome, a atividade ofereceu mais confiança e alguma 

motivação às crianças. Porém, surgiram algumas dificuldades. Por exemplo, no caso de um 

aluno com o nome de Gabriel, este não pronunciava o fonema [r], então realizava a divisão 

silábica da seguinte forma: Ga – biel, ao invés de Ga – bri-el. Eu pronunciava 

pormenorizadamente a palavra, articulando com mais ênfase cada sílaba para que 

compreendesse com mais eficácia e, desta forma, o aluno já compreendia e conseguia 

pronunciar corretamente. O facto de haver condições para ter mais proximidade, através do 

Projeto Fénix, com as crianças permite a possibilidade de trabalhar mais as dificuldades que 

cada uma apresenta e de uma forma mais individualizada.  

Este exercício despertou o sentido de curiosidade e interesse por parte das crianças, 

pois quiseram fazer o mesmo para os nomes da família (pai, mãe, irmão, madrinha, animal de 

estimação, entre outros). 

O segundo exercício foi então realizado com palavras que analisámos em conjunto 

sugeridas pelas crianças, corrigindo quando necessário, dando reforço positivo e elogiando 

quando faziam alguma conquista, por mais pequenina que fosse, de modo a ganharem mais 

confiança.  
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Apesar de continuarmos a trabalhar a consciência silábica e o conteúdo ser o mesmo, 

ou seja, identificar se as palavras são monossílabos, dissílabos ou trissílabos, na realização do 

último exercício as crianças sentiram algumas dificuldades, pois estava num formato 

diferente. Tratava-se de uma correspondência. Pelo que observei, sentiram-se mais inseguros, 

pois não depositavam tanta atenção em pensar no número de sílabas, mas sim em tentar 

decifrar qual era a opção correta sem contabilizar. Uma das dificuldades que se voltou a 

manifestar foi a questão da correspondência entre os termos monossílabo, dissílabo, trissílabo 

ou polissílabo e o número de sílabas. 

Contudo, a dificuldade que mais se destacava e a que era mais problemática incidia 

essencialmente na divisão silábica. Observei que eram vários os motivos que estavam na 

origem desta dificuldade. No entanto, o mais evidente centrava-se no facto de a maior parte 

das crianças desta sala possuírem um reduzido desenvolvimento da consciência fonológica, o 

que fazia com que tivessem bastantes dificuldades a nível da leitura, pois a maioria ainda não 

reconhecia as letras com facilidade, o que exigiu um esforço e uma atenção redobrada da 

minha parte e da professora cooperante, sendo mais demorado todo o processo de ensino-

aprendizagem. Um indicador importante que importa aqui referir é que três alunos que se 

encontravam nesta sala, e que eram os que apresentavam mais dificuldades, não frequentaram 

o ensino pré-escolar, ficando em casa com as avós. Tendo em conta que os alunos vivem num 

meio rural e as pessoas possuem um nível de instrução reduzido, provavelmente, estas 

crianças não tiveram estímulos necessários para desenvolverem estas capacidades, o que se 

reflete claramente na aprendizagem da leitura e escrita, que é muito mais prolongada. 

Tendo em conta a realização desta atividade com as crianças que neste dia foram alvo 

do Projeto Fénix e outras realizadas com a turma completa, pude observar que o grupo em 

geral apresentava um défice a nível da linguagem. Cerca de metade dos alunos revelava 

dificuldades neste aspeto, tornando-se, ao longo do tempo, cada vez mais preocupantes, uma 

vez que se encontravam no 2.º ano de escolaridade e não se verificava uma evolução. 

Algumas crianças tiveram inclusive de recorrer a terapia da fala para erradicar estas 

dificuldades, que passavam, por exemplo, por não pronunciarem nem articularem 

corretamente um número considerável de palavras, pois suprimiam alguns fonemas e/ou 

sílabas, o que exigiu um longo trabalho de discriminação dos sons e de pronúncia correta.  

Estas dificuldades acabaram por condicionar toda a compreensão da matéria que 

estávamos a tratar naquele dia. As crianças apresentaram dificuldades que foram transversais 

aos três exercícios que constituíam a ficha de consolidação. Neste sentido, considero que a 
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realização deste tipo de exercícios é muito importante para ultrapassar os problemas 

evidenciados por estes alunos. 

Podemos concluir que estas crianças apresentam um desenvolvimento bastante frágil 

da consciência fonológica e que esse facto influencia diretamente as aprendizagens futuras 

que constituem a base do percurso académico de um indivíduo. 

 

 

 

1.2.J.I./E.B. n.º 3 de Vila Real (Escola do Corgo)  

 

1.2.1. Caracterização do meio sociogeográfico e da instituição 

 

 O concelho de Vila Real tem de área cerca de 370 km
2
 e 52.000 habitantes. É 

constituído por 20 freguesias. Caracteriza-se não só pelo seu urbanismo no centro da cidade, 

no entanto, o meio rural bem vincado ainda se mantém. 

 A cidade localiza-se a aproximadamente 450 metros de altitude, sobre a margem 

direita do rio Corgo, que é um dos afluentes do Douro.   

A instituição J.I./E.B. n.º 3 de Vila Real pertence à antiga freguesia de S. Pedro, que 

atualmente foi agregada numa única união de freguesias de Vila Real (S. Pedro, D. Dinis e 

Nossa Senhora da Conceição) e situa-se no centro da cidade de Vila Real. Este município 

situa-se na região Norte e sub-região do Douro e é envolvido por uma magnífica paisagem 

natural, as serras do Alvão e do Marão.   

O meio envolvente em desta instituição, ou seja, o centro da cidade, dispõe do 

agradável Parque Corgo, com parques infantis e com uma vasta extensão verde; o Jardim da 

Carreira e o Parque florestal são outros locais de interesse turístico e lazer. A poucos metros 

desta escola, a população desfruta ainda de um shopping e do Teatro Municipal de Vila Real. 

A Instituição J.I./E.B. n.º 3 de Vila Real pertence ao Agrupamento de Escolas Diogo 

Cão e é conhecida como “A Escola do Corgo”. 

O edifício é composto por dois andares. O rés-do-chão é constituído por duas salas de 

ensino pré-escolar, pelo refeitório, uma sala polivalente e um elevador. Existem casas de 

banho adaptadas para crianças mais pequenas, para meninos e para meninas e para adultos, e 

ainda uma outra casa de banho para portadores de deficiência.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Douro_(sub-regi%C3%A3o)
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No primeiro andar, existem quatro salas do 1.º ciclo, uma sala multimédia, o gabinete 

dos professores, o gabinete dos funcionários, uma despensa e as casas de banho, para rapazes 

e raparigas e para professores.  

No exterior (figura 9), existe um recreio coberto, um campo de jogos, um parque 

infantil e um espaço ocupado por canteiro e hortas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que concerne ao corpo docente e pessoal não docente, existem duas educadoras de 

infância, quatro professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico, uma professora de apoio a tempo 

inteiro e uma educadora do ensino especial. O pessoal não docente é constituído por quatro 

assistentes operacionais de ação educativa, quatro animadores e duas tarefeiras. A pedido dos 

pais, foram também colocadas duas animadoras que apoiam as crianças na hora do almoço e 

também no prolongamento de horário.  

          O horário do 1.º ciclo funciona das 9h00 às 12h05 e das 14h05 às 17h30, incluindo as 

AEC (atividades extracurriculares).   

Existe um programa A.A.A.F. (Atividades de Animação e Apoio à Família) que possui 

os seguintes serviços: Acolhimento – das 7h45 às 9h00, Almoço – das 12h00 às 14h00, 

Prolongamento de Horário – das 16h00 às 18h00 horas e Extensão do Prolongamento das 

18h00 às 19h00. Assim sendo, a escola encontra-se aberta das 7h45 às 19h00. Este programa 

facilita a logística das famílias, pois os pais/encarregados de educação podem levar mais cedo 

e/ou deixar até mais tarde as crianças, tendo em conta os seus horários de trabalho. 

Figura 9 - Espaço exterior do J.I./E.B. n.º 3 de Vila Real 
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Os pais/encarregados de educação colaboram com a escola, oferecendo resmas de 

papel, jogos e outros materiais, que estejam de acordo com as suas possibilidades, para a sala 

dos seus educandos, com o objetivo promoverem um melhor ensino.  

 

 

 

1.2.2. Caracterização da sala de aula 

 

A sala do 2.º ano (figura 10), onde realizei a minha prática de estágio do dia 12 de 

dezembro ao dia 6 de fevereiro, é composta por um espaço vertical e horizontal amplo, 

organizado e criativo.    

Relativamente ao espaço horizontal, é constituído por quinze mesas, cada uma com 

dois lugares, a secretária da professora, um quadro móvel, dois armários para arrumações, um 

deles serve para guardar os manuais, cadernos, folhas brancas, entre outros materiais que 

sejam necessários diariamente, e o outro possui tintas e todos os materiais que existam em 

grande quantidade, por exemplo: cola, canetas de cor, plasticina, entre outros. Existe uma 

secretária com um computador para utilização dos alunos e três secretárias para arrumação 

dos manuais e fichas de trabalho. Uma bancada destina-se à arrumação de material didático e 

contém um lavatório para os alunos beberem água e lavarem as mãos. Há duas mesas de 

auxílio, para os alunos trabalharem sozinhos quando solicitam à professora, porque não se 

concentram ao lado do colega ou para um aluno ler com a professora de apoio. Duas mesas 

que se encontram ao fundo da sala servem de biblioteca, incluem os livros arrumados em 

caixas de papel e uma folha de requisição de livros. 

No espaço vertical desta sala, encontramos três quadros de cortiça. Num deles consta o 

mapa de Portugal, a folha de registo das novidades, os números de um a cem e escritos por 

extenso, os números de cem a mil e também por extenso, a folha com as tarefas da semana 

dos alunos e as cartas de correspondência que trocam com a Escola Básica Integrada do 

Marão. O outro quadro de cortiça contém papéis importantes para a professora, tais como 

desenhos feitos pelos alunos, o horário, etc. O terceiro é constituído pelo Calendário dos 

Aniversários (figura 13), por frases elaboradas pelos alunos, alfabeto com dois tipos de letra, 

manuscrita e de imprensa, em maiúsculas e minúsculas, números até 100, diário de turma, 

regras da turma, quadro interativo, relógio e a roda dos alimentos. 
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           Legenda: 

 
1- Armários  

2- Mesa de livros  

3- Lavatório  

4- Mesa com computador  

5- (castanho) – Exposições  

6- Mesas  

7- Secretária da professora  

8- Quadro branco  

9- (verde escuro) – Cadeiras  

 

 

 

 

 

Figura 10 - Sala de aula 

Figura 11 - Planta da sala 
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1.2.3. Caracterização da turma:  

Figura 12 - Trabalhos realizados / 

Tarefas / Números 
Figura 13 - Gráfico dos aniversários / 

Textos 

Figura 14 - Material / Mesa / Lavatório 
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A turma do 2.º ano é constituída por 26 alunos, sendo 16 do sexo feminino e 10 do 

sexo masculino.  

De acordo com uma folha que a professora entregou aos encarregados de educação no 

início do ano, podemos constatar alguns factos sobre os alunos:  

 Idade: 22 alunos com 7 anos e os restantes têm 8; 

 Localidade de origem: 3 - Adoufe; 2 de Folhadela; 1- Mouçós; 7- Nossa Senhora 

da Conceição; 2 - Parada de cunhos; 1- S. Miguel da Pena; 7 - S. Pedro, 1- S. 

Tomé do Castelo e 2 de Vila Marim.  

 Tempo casa-escola-casa: 1 aluno demora menos de 5 minutos; 18 alunos demoram 

entre 5-15 minutos; 5 alunos demoram entre 15-30 minutos e um aluno demora 

mais de 30 minutos.  

 Meio de transporte: 19 alunos vão de carro; 1 de autocarro; 3 a pé e outros 3 em 

outro meio de transporte, não identificado na folha preenchida pelos encarregados 

de educação.  

 Gostam de estudar e da escola: 23 respondem sim. 

 Com quem estuda: 11 com a mãe; 11 com a mãe e com o pai; 1 só com o pai; 1 

com o/a irmão/ã; 1 com o explicador. 

 Querem estudar até ao ensino superior: 18 responderam que sim. 

 Tempo de estudo: 8 alunos- 20 minutos; 7- 30 minutos; 5- 40 minutos; 2- 50 

minutos; 2- 60 minutos.  

 Estratégias preferidas: 9 alunos - trabalho de grupo; 6 - recursos interativos; 5- 

trabalho de pares, recursos audiovisuais, fichas de trabalho e pesquisas; 1 - aulas 

expositivas.  

 Profissão desejada: 4 alunos responderam professor/a; 2 - PSP; 2 - médico; 2 - 

futebolista; 2 - dentista; 1 - engenheiro; 1 - modelo; 1 - pintor e 1- veterinário.  

 Ocupação dos tempos livre: 4 alunos vão ao cinema; 3 ouvem música; 10 estão no 

computador; 4 praticam leitura; 14 veem televisão e 7 praticam desporto.  

 Sítio onde almoçam: 3 em casa; 16 na escola; 6 em casa ou na escola e 1 não 

identificado na folha.  

 Problemas de saúde: 7 alunos com alergias; 1 com problemas de audição; 1 com 

problema de visão e 1 com autismo.  

 Hora de deitar: 13 alunos deitam-se antes das 22h00; 3 entre as 22-23h00.  
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Como podemos verificar em cima, cada aluno tem o seu ritmo, as suas ocupações, os 

seus gostos, ou seja, cada criança é diferente. Neste sentido, posso referir que dentro da sala 

de aula os alunos também revelam as suas diferenças. Quero com isto referenciar que há:  

 Um aluno com muita dificuldade de concentração; consegue concretizar os trabalhos 

relacionados com matemática, mas os de português não; 

 Uma aluna com capacidades elevadas, mas irrequieta, tem dificuldades em cumprir 

regras;  

 Três alunos com dificuldades na fluência da leitura, motivo pelo qual são 

acompanhados pela professora de apoio;  

 Uma aluna com muita insegurança em relação a si mesma, compara-se de forma 

negativa com outra aluna; 

 Um aluno com dislexia, que está a ser acompanhado no gabinete da UTAD;  

 Dois alunos acompanhados pelo serviço de psicologia e orientação (SPO). 

 

Passando agora para as rotinas da turma, passo a referenciar as seguintes: 

 Rotinas diárias:  

 Um aluno muda a data; 

 Um aluno escreve o Plano do Dia e avalia o Plano do Dia anterior; 

 Um aluno marca o tempo naquele dia; 

 Um aluno marca as presenças; 

 Três alunos podem inscrever-se nas “Novidades”, tendo de em 

seguida registá-las na folha; 

 Um aluno conta uma história ou, se for muito grande, uma parte da 

história, tendo previamente de se inscrever. 

 Um ou dois alunos distribuem os materiais, o mesmo acontece com 

manuais, fichas de trabalho e cadernos diários; 

 Um aluno regista quantos colegas bebem leite, naquele dia; 

O conselho de turma é uma rotina semanal, que se realiza às sextas-feiras, onde os 

alunos através do voto decidem quem vai executar as diversas tarefas na semana seguinte. 

Nele é também abordado e analisado o diário de turma.  

O diário de turma é um instrumento mediador e operador da regulação social do grupo e do 

processo de negociação. É constituído por três colunas: “Gostei”, “Não gostei” e “Sugestões”. 
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É através da análise dos conteúdos, em grupo, que se vão criando novas regras, melhorar 

comportamentos e que se reflete sobre os acontecimentos da semana. É também, a partir de 

sugestões, que nascem muitos projetos de trabalho. O aluno, no diário de turma, tem a 

liberdade de escrever o que quiser, como quiser e quando quiser, tendo apenas de assumir o 

que escreve, datando e assinando. De salientar que não são corrigidos os erros ortográficos 

nos papéis que os alunos escrevem, pois pode inibi-los de escrever outra vez. 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Atividade realizada ao longo da PES 

 

 

“O elefante cor-de-rosa” 

 

 Foi-me proposta pela professora Margarida Conceição a abordagem à história, 

intitulada de “O elefante cor-de-rosa”, da autoria de Luísa Dacosta.  

A história foi lida pela aluna estagiária e, de seguida, procedeu-se à exploração do seu 

conteúdo através de um diálogo. Tive o cuidado de manter ao longo de toda a história uma 

leitura com entoação bastante expressiva, e o facto é que as crianças acompanharam a história 

do início ao fim com bastante entusiasmo, memorizando até os mais pequenos detalhes. O 

nível de compreensão de todo o desenrolar da história por parte das crianças superou as 

minhas expectativas. 

 Utilizando o conteúdo desta história, foram projetados três exercícios (Apêndice II) no 

quadro interativo para as crianças resolverem individualmente no seu caderno. O primeiro era 

Figura 15 - Exemplo de um Diário de Turma 
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constituído por cinco alíneas. Cada alínea continha uma frase do texto. Estas frases continham 

as palavras todas juntas e as crianças teriam de descobrir a fronteira das palavras e de as 

reescrever corretamente.  

Pensei que este exercício iria ter um reduzido grau de dificuldade para a turma, no 

entanto revelou-se complexo para alguns alunos, principalmente as últimas três alíneas. 

 No segundo exercício, foram apresentadas algumas palavras que eram citadas no livro. 

Os alunos tinham de indicar pelo menos duas palavras que conheciam que rimassem com 

cada uma. Foi inevitável a troca de ideias entre pares, mas igualmente muito enriquecedora. 

Em média, cada criança escreveu em cada alínea quatro palavras, duas a mais do que o que foi 

pedido.  

No que concerne a este exercício, as crianças realizaram-no com muita tranquilidade, 

pois já é um processo que executam com mais frequência. A criatividade destas crianças, na 

minha opinião, encontra-se bastante desenvolvida. Têm um vocabulário diversificado e muita 

imaginação, o que faz com que escrevam com muita naturalidade e não fiquem atrapalhadas 

com este tipo de questões. Muito pelo contrário, demonstram já algum gosto por escrever.  

Por último, era pedido que construíssem um poema individualmente em que 

utilizassem algumas palavras do exercício anterior. As crianças escreveram o poema com 

facilidade, pois a escrita livre é praticada com muita regularidade (figura 17).  

A construção individual do poema superou todas as minhas expectativas, uma vez que 

a maioria dos alunos elaborou o seu poema facilmente, com bastante conteúdo e sentido. A 

capacidade de escrita autónoma e criativa, tendo em conta que é uma turma de 2.º ano de 

escolaridade, manifestou-se com bastante sucesso. Após a elaboração do poema, algumas 

crianças leram em voz alta o que produziram para a turma. 

Destes três exercícios que as crianças tiveram de fazer, o primeiro foi o que lhes 

suscitou mais dúvidas, pois nunca tinham realizado exercícios para descobrir a fronteira de 

palavras. Porém, foi o exercício em que mantiveram mais interesse e que captou mais a 

atenção das mesmas.  

No final do primeiro e do segundo exercícios, solicitei às crianças para os realizarem 

no quadro, de forma a observarmos como deveriam ser resolvidos. No caso do segundo 

exercício, um dos objetivos era que todas as crianças conhecessem as palavras que os colegas 

escolheram e, caso algum colega tivesse uma palavra diferente, pronunciava-a em voz alta 

para que o resto da turma adquirisse novos vocábulos.  
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Na minha opinião, este tipo de exercícios para desenvolver a consciência fonológica 

tem vantagens evidentes, pois consegue despertar o interesse e a curiosidade nas crianças, 

sentindo que estão a “brincar”, de certa forma, com as palavras. Entre os pares cria-se um 

ambiente de interação e de competitividade saudável, que estimula as crianças a todos os 

níveis. Constatei, ainda, que as crianças não encararam estes exercícios como tal, mas sim 

como um “quebra-cabeça” ou desafio, acabando por não se tornar monótono nem cansativo 

para elas.  

Nesta turma, as rimas e os poemas são trabalhadas com alguma regularidade, o que faz 

com que as crianças tenham um vocabulário diversificado e bastante facilidade na produção 

de poemas e de textos.  

Em geral, as crianças desta turma têm a capacidade de realizar a divisão silábica e de 

associar o grafema ao som corretamente e com bastante perspicácia. Apresentam, 

efetivamente, um bom desenvolvimento da consciência fonológica e, como resultado disso, 

temos o bom desempenho a nível do português, mais especificamente, na quantidade reduzida 

de erros ortográficos, pois têm mais facilidade em associar o fonema ao grafema, aprendem a 

ler e a escrever com mais facilidade, pronunciam melhor as palavras, tendo mais gosto em 

produzir texto, uma vez que manipulam com mais agilidade os sons e os grafemas das 

palavras. 

Torna-se importante salientar que estas crianças se encontram no 2.º ano de 

escolaridade, isto é, no mesmo ano que a turma anteriormente mencionada, onde realizei parte 

da minha PES, e sob o mesmo processo de ensino – MEM. Estas crianças obtêm excelentes 

resultados, a nota mais baixa a português é satisfaz bastante, o que revela que os seus 

desempenhos são bastante positivos. Contrariamente à outra turma, esta encontra-se numa 

escola no centro da cidade e a maior parte dos pais possui habilitações a nível do ensino 

superior. Estas crianças têm muito auxílio em casa e os pais demonstram uma preocupação 

com a educação dos seus filhos bastante cuidada. Todas as crianças aprenderam a ler 

fluentemente até ao final do 1.º ano de escolaridade, tendo apenas duas crianças alguma 

dificuldade, no entanto beneficiam de apoio na leitura por parte de uma professora. Nenhuma 

criança tem dificuldades na fala, todas articulam bem as palavras e conseguem estabelecer um 

diálogo bastante coerente. 

 

 

 



 
 

 55 

Figura 17 - Poema realizado por um aluno 

Figura 16 - Resolução do exercício 1 e 2 feito por um 

aluno 
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Capítulo 2 - Educação Pré-Escolar 

 

1. Caracterização do contexto de estágio 

 

1.1.Caracterização do meio sociogeográfico e da instituição 

 

  A minha Prática de Ensino Supervisionada (PES) na Educação Pré-Escolar 

realizou-se no Jardim de Infância da Escola Básica n.º 2, que se localiza no Bairro de S. 

Vicente de Paula, que pertence à União de Freguesias de Vila Real (Nossa Senhora da 

Conceição, São Pedro e São Dinis), concelho e distrito de Vila Real. Segundo os censos 

realizados em 2011, este agregado de freguesias tem 7,09 km² de área e 17 588 

habitantes. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Na União de Freguesias de Vila Real, onde a escola se insere, predomina o 

urbanismo. Desfruta de uma vasta rede de transportes públicos, que por sua vez, 

podemos encontrar paragens distribuídas por toda a cidade de Vila Real com bastantes 

horários ao longo do dia, o que permite uma grande mobilidade e acessibilidade à 

população. No que diz respeito às infraestruturas, esta cidade tem à disposição da 

população de inúmeros e diferentes recursos. A nível cultural, existe o Teatro de Vila 

Real, o Museu da Vila Velha, instituições científicas e culturais; Instituições de 

Figura 18 - Localização de Vila Real 

Figura 19 - Freguesias de Vila Real 



 
 

 57 

interesse público; Património religioso, conjuntos arquitetónicos públicos e privados. 

No desporto, existe um novo Pavilhão de Desportos da cidade com excelentes 

condições, que se situa na Quinta do Seixo. O Parque Natural do Alvão e o Parque 

Corgo, que é o parque da cidade e por ele atravessa um rio, destacam-se a nível dos 

recursos naturais, no entanto encontramos vários jardins e parques infantis distribuídos 

pela cidade. 

 O concelho de Vila Real não se encontra isolado do resto do país como 

algumas pessoas pensam. Existem várias vias de comunicação com excelentes 

condições na cidade e de acesso a esta. O Túnel do Marão é um túnel rodoviário que 

atravessa a Serra do Marão, que faz ligação Amarante-Vila Real nos dois sentidos, ou 

seja, com esta via de comunicação o norte e interior ficou ainda mais “próximo” do 

resto do país, refletindo-se em mais afluência a Vila Real. 

O Agrupamento de Escolas Diogo Cão é composto por 45 estabelecimentos 

destinados à educação e ensino dos quais cerca de 15 são jardins de infância. O Jardim 

de Infância da Escola Básica n.º 2, onde realizei a minha prática de estágio, pertence a 

este agrupamento. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Este edifício pertence à União de Freguesias de Vila Real. Situa-se perto do 

cemitério de Santa Iria e do quartel militar. Foi inaugurado no ano de 2004, portanto a 

sua construção é relativamente recente.   

 A Escola Básica n.º 2 é uma instituição educativa que pertence à rede pública. 

Abrange vários níveis de ensino, desde a Educação Pré-Escolar até ao 1.º Ciclo do 

Ensino Básico (CEB). Este estabelecimento tem uma vedação bastante segura, isto é, 

um muro alto e ainda uma rede. É constituído por quatro edifícios isolados: um deles 

Figura 20 - Jardim de Infância da Escola Básica n.º 2 
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destina-se ao jardim de infância, outro ao 1.º CEB, outro à biblioteca, que é comum aos 

dois ciclos, e, por fim, existe ainda um pavilhão gimnodesportivo.  

 Esta instituição dispõe de duas entradas. Uma delas encontra-se mais próxima 

do jardim de infância, que é utilizada por auxiliares de educação e educadoras de 

infância. A outra destina-se à entrada e saída de todas as outras pessoas, isto é, alunos e 

professores do 1.º CEB, encarregados de educação, auxiliares, funcionários, entre 

outros. 

 O edifício que irei descrever mais pormenorizadamente é o do jardim de 

infância, pois foi onde realizei a minha prática de estágio. 

 No que se refere ao espaço exterior, este possui uma área bastante agradável, 

extensa e segura. O parque infantil é uma parte do espaço exterior, tem árvores que nos 

oferecem sombra, um banco, um escorrega, escalada e ainda cavalinhos. Existe uma 

horta biológica, onde são os alunos, orientados pelas educadoras, que a cultivam. Possui 

também um espaço com areia e brinquedos para que os alunos possam brincar. Quando 

entramos neste estabelecimento, percebemos que existe um espaço bastante amplo 

alcatifado, que é comum a todas as crianças desta instituição. Da parte de trás, existe 

ainda um escorrega e um coberto.  

 O espaço interior é constituído por quatro salas, porém uma delas é utilizada 

pelo 1.º ano do 1.º CEB, as restantes são de ensino pré-escolar; existe ainda uma 

cozinha, um refeitório, duas casas de banho para as crianças, três para adultos e uma 

para deficientes. O edifício dispõe também de um gabinete, onde se guardam alguns 

materiais, de um espaço que comum às três salas com materiais, mesas e espaço para 

pintura e de um polivalente. É neste último espaço que funciona o prolongamento, que 

se realiza a educação motora, que expomos os trabalhos realizados e que se concretizam 

atividades em comum às três salas. O polivalente tem armários embutidos com material 

e televisão para utilizar nas horas de prolongamento. 

 Quanto à sala 2, onde decorreu a minha PES, esta possui ótimas condições. 

Usufrui de luz natural, pois um dos lados é envidraçado e ainda contém um vitral de 

uma outra lateral. Tem vários armários para arrumos de material, um computador, uma 

despensa perto da sala, vários móveis e estantes onde se guarda o material à disposição 

das crianças e os trabalhos realizados. Existem ainda mesas retangulares no centro da 

sala, onde se realizam as atividades orientadas, e duas mesas ao lado que podem 

funcionar de auxílio às atividades, para colocar o material e para as crianças jogarem. A 

sala está organizada por áreas, onde os alunos vão para atividades livres: área das 
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construções, da casinha, dos jogos, da escrita, da 

biblioteca e pintura. O espaço vertical encontra-

se decorado com trabalhos realizados pelas 

crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 21 - Casas de banho 

Figura 22 - Crianças a brincar no espaço 

exterior da instituição 

Figura 23 - Sala 2 
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Figura 25 - Espaço exterior junto à sala Figura 24 - Polivalente do jardim de infância 

Figura 26 - Cantina do jardim de infância 

Figura 27 - Entrada da sala 2 

Figura 28 - Parque da instituição 

Figura 29 - Cozinha do jardim de infância 
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 Os recursos humanos são fundamentais para o bom funcionamento de uma 

instituição e o papel dos educadores de infância torna-se imprescindível. Nesta 

instituição, existe uma educadora titular por cada sala e uma educadora de apoio que, de 

forma rotativa, vai andando pelas três salas. Porém, os auxiliares de educação são 

também muito importantes para apoiar as crianças nas atividades e manter a segurança e 

higiene de todo o edifício. Assim, existem tês auxiliares operacionais que apoiam nas 

salas de forma rotativa (um dia em cada sala). Existem ainda animadoras, que ficam 

com as crianças nas horas de almoço, de manhã e à tarde. 

 

 

 

 

1.2.Organização e gestão do espaço educativo, materiais e tempo 

 

 Como já foi referido anteriormente, a organização do espaço educativo deve 

ser muito bem ponderada, pois reflete-se no desenvolvimento das crianças.  

 Considero que a forma como a sala onde realizei a minha prática de estágio se 

encontra disposta é bastante acolhedora, agradável e organizada. Desfruta de luz natural, 

pois uma lateral da sala é toda envidraçada e ainda possui um vitral noutra lateral, o que 

é bastante positivo. Possui radiadores de aquecimento, para que no inverno se esteja 

confortável e, no verão, como a sala acaba por ficar quente, temos a vantagem de ter 

uma porta ao fundo da sala (lado envidraçado) que podemos abrir. 

 Esta sala contém cerca de três armários de madeira para guardar material de 

desgaste, uma secretária com um computador e colunas para que se realizem atividades 

relacionados com a educação para os media, se ouça música e se veja filmes.  

 Existe uma estante de madeira onde se encontram dossiês e documentos 

importantes que dizem respeito à sala e ao grupo e, na parte inferir, folhas de tamanho 

A4 e A3 e algum resto de material que se poderá utilizar noutras atividades; existe outra 

estante de madeira com material de desgaste (marcadores, lápis de cor, tesouras, cola, 

revistas para recorte e folhas tamanho A4). 

 No centro da sala existem várias mesas retangulares e de meio círculo, onde 

decorrem algumas das atividades de rotina e atividades orientadas. Existem ainda duas 

mesas retangulares encostadas à parede, formando um quadrado que servem de apoio às 
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atividades orientadas e para jogar jogos de mesa. De salientar que todo o material, 

incluindo mesas e cadeiras, são adequados à faixa etária das crianças. 

 Uma boa parte da sala destina-se às atividades livres e encontra-se dividida por 

áreas. Existe a área das construções, que é constituída por um tapete com uma pista, um 

armário com várias gavetas com os brinquedos (legos, carros, entre outros); a área da 

casinha, com cozinha que contém uma mesa com bancos, colheres, pratos, copos e 

alguns alimentos em plástico, tem ainda uma cama, um telefone e um guarda-roupa com 

disfarces de carnaval, isto é, o faz de conta. Há a área da biblioteca, onde existe uma 

estante com livros de histórias e dois sofás pequenos. Na área dos jogos, há uma outra 

estante com vários jogos de mesa, puzzles e muitos outros jogos didáticos sobre vários 

domínios, como por exemplo, o polydron. Ao lado desta área, é a área da escrita. 

Podemos encontrar numa estante letras soltas para eles manipularem e outros jogos 

relacionados com a escrita. Logo à entrada, temos a área da pintura, onde as crianças 

podem fazer pinturas com tinta guache e mais ao lado temos um espaço com plasticina, 

material de contagem e que se pode utilizar em trabalhos. Nesta sala, encontramos 

também um caixote do lixo e papel higiénico dependurado para que os alunos, quando 

precisarem, não tenham de ir à casa de banho. Existe, ainda, um móvel onde, em cima, 

se encontram cerca de cinco fantoches e, ao lado, uma caixa onde se colocam os 

trabalhos por terminar. Este móvel é constituído por gavetas de plástico e cada uma 

destas gavetas tem o nome e fotografia da respetiva criança, onde coloca os trabalhos 

que concretiza ao longo da semana anterior. 

 No que concerne ao espaço vertical, a sala tem alguns placards em esferovite e 

em cortiça. Este espaço utiliza-se para que sejam expostos todos os trabalhos das 

crianças, para que os observem e tenham orgulho no que concretizam. Do lado esquerdo 

da sala, logo à entrada, observamos no espaço vertical um placard com as planificações 

que queremos realizar e o que realizamos efetivamente. O quadro de comportamento 

também se encontra no espaço vertical.  

Podemos concluir que as crianças nesta sala recebem vários estímulos 

constantemente e que é uma sala que proporciona diversas aprendizagens a todos os 

níveis de forma lúdica, confortável e segura. 
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 A nível da gestão do tempo educativo, este está organizado como podemos 

observar abaixo (figura 31), no entanto 

serve apenas para orientação, pois está sujeito a alteração se de facto se revelar 

vantajoso para as crianças. 

 

AGENDA SEMANAL 

Manhã 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Planificação  
Para a semana 

Matemática   
Sessão de 
Movimento    

  Iniciação à 
Escrita 

Sessão de Música  

Hora do lanche 

 Hora do Conto  Poesias  Registo da saída Lengalengas     Adivinhas 

Tarde 

Figura 30 - Planta da sala 2 
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Registo do Conto    
 Trabalho de 
Projeto 

   Trabalho de 
Projeto 

 Trabalho de 
Projeto 

Avaliação   

Figura 31 - Agenda semanal da sala 2 

 

 

 

 

 

 

1.3.Caracterização do grupo 

 

 É certo e sabido que não existe nenhuma fórmula nem receita a seguir para 

lidar com um grupo de crianças. Devem ter-se em consideração todas as características 

individuais e ter atenção redobrada a todos os aspetos que influenciem a gestão do 

grupo (espaço, tempo, material, etc.). 

 O grupo com que tive oportunidade de realizar a PES tem crianças desde os 3 

aos 6 anos de idade: onze crianças com 3 anos de idade, uma com 4 anos, cinco com 5 

anos e uma com 6 anos. Nove crianças são do sexo feminino e as outras nove são do 

sexo masculino.  

 Todas as crianças são de nacionalidade portuguesa. A maior parte das crianças 

reside na União de Freguesias de Vila Real, que é a mesma onde a escola se insere; as 

restantes vivem nos arredores. A maior parte dos progenitores das crianças é natural de 

Vila Real. 

 Importa referir que, deste grupo, que é constituído por dezoito crianças, treze 

delas entraram pela primeira vez no jardim de infância. Pelo contrário, quatro das 

restantes já frequentam o jardim de infância pela terceira vez e uma pela segunda vez 

consecutiva. 

 

 

 

 

 

 

  

FREQUÊNCIA 1ªVEZ 2ªVEZ 3ªVEZ 4ª VEZ TOTAL 

FEMININO 5 1   2 1 9 

MASCULINO 8 0 1 0 9 

TOTAL 13 1 3 1 18 

Tabela 1 - Frequência das crianças no jardim de infância 
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 O grupo é bastante heterogéneo. As crianças que entraram pela primeira vez 

não estavam habituadas ao ambiente educativo, pelo que os primeiros tempos foram de 

adaptação, o que é normal.  

 No entanto, ao longo deste ano letivo entraram três crianças para a sala 2, o que 

destabilizou a dinâmica do grupo e o trabalho de adaptação que até aqui se tinha 

concretizado. Além disso, o agregado familiar de duas das crianças que entraram a meio 

do ano encontra-se referenciado pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 

(APAV). Estas crianças não estavam familiarizadas com as regras da sala de aula e não 

tinham um ambiente familiar muito favorável, nem estável, o que se refletia nos seus 

comportamentos na sala e entre os seus pares. 

 Neste grupo, existia um caso de uma criança que merecia especial atenção e 

cuidado, porém, até à data, ainda não havia sido diagnosticado o que tinha, mas tudo 

indicava tratar-se de autismo. Esta criança precisava de um adulto constantemente ao 

seu lado, pois fugia da sala.  

 Quanto ao agregado familiar, oito são constituídos apenas por três elementos, 

isto é, pai, mãe e a respetiva criança. Apenas duas crianças de um total de dezoito têm 

dois irmãos e nove têm um irmão. 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

 Em relação ao nível socioeconómico do agregado familiar das crianças da sala 

2, existem algumas disparidades. Os pais e as mães têm profissões variadas. A partir da 

seguinte tabela (tabela 3), podemos perceber que as profissões de que temos 

conhecimento se inserem no segundo e terceiro setor.  

 

Parentesco Habilitações literárias         Profissão 

Pai Licenciatura Desconhecida 

  N.º de irmãos 

das crianças 

 

0 

 

1 

 

2 

 

Total 

 Feminino 5 3 1 9 

 Masculino 3 5 1 9 

TOTAL 8 8 2 18 

Tabela 2 - Número de irmãos que fazem parte do agregado familiar 
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Mãe Licenciatura Professora 

Pai Licenciatura Professor 
Mãe Licenciatura Professora 
Pai Mestrado Professor 

Mãe Desconhecida Esteticista 

Pai 2º Ciclo Desconhecida 

Mãe 3º Ciclo Desconhecida 

Pai 2º Ciclo Desconhecida 

Mãe 2º Ciclo Desconhecida 

Pai Secundário Desconhecida 

Mãe Secundária Balconista 

Pai Secundária Militar 

Mãe Licenciatura Enfermeira 
Pai Secundário GNR 

Mãe Secundário Desconhecida 

Pai Secundário Desconhecida 

Mãe Secundário Trabalhador conta de outro 

Pai Secundário GNR 

Mãe Licenciatura Trabalhador conta de outrem 

Pai Desconhecida Desconhecida 

Mãe Secundária Trabalhador conta de outrem 

Pai 3º Ciclo Desconhecida 

Mãe 3º Ciclo Doméstica 

Pai 3º Ciclo GNR 

Mãe Secundário Doméstica 

Pai Secundário Desconhecida 

Mãe Licenciatura Enfermeira 

Pai 3º Ciclo Desconhecida 

Mãe 3º Ciclo Repositora de Supermercado 

Pai Licenciatura Professor 

Mãe Licenciatura Desconhecida 

Pai Licenciatura Desempregado 

Mãe Licenciatura Trabalhador por conta própria 
Pai Desconhecida Enfermeira 

Mãe Licenciatura Empregada por conta de outrem. 

 
Tabela 3 - Habilitações literárias e profissões dos pais 

 

 

 

 

1.4.Atividades desenvolvidas ao longo da PES 

 

Rimas 
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 Na sala onde realizei a minha prática de ensino supervisionada no Ensino Pré-

Escolar, as rimas eram trabalhadas com bastante regularidade. É indiscutível que a 

exploração das rimas pode ser utilizada como uma locomotiva para desenvolver 

determinadas aprendizagens, nomeadamente para promover a consciência fonológica.  

Com a exploração das rimas, pretendia aumentar o vocabulário das crianças, 

desenvolver a linguagem, captar a sua atenção através do som das rimas e desenvolver a 

memorização, uma vez que se torna bastante mais fácil por causa dos sons serem 

semelhantes. O desenvolvimento da consciência fonológica está intimamente 

relacionado com as rimas (consciência fonémica), pois os meninos estão a desenvolver 

o processo de receção e de decifração dos sons e da respetiva interpretação, percebendo 

que existem sons iguais e, desta forma, existem palavras que rimam umas com as 

outras.  

Durante a minha Prática de Ensino Supervisionada, as canções que foram sendo 

abordadas continham rimas (anexo II, III, IV e V). A maior parte delas era alusiva a 

datas comemorativas. Na introdução da canção, os meninos ouviam com atenção e, na 

maior parte das vezes, em simultâneo viam o vídeo correspondente à mesma. De 

seguida, estabelecia-se um breve diálogo sobre o conteúdo da canção. Terminada a 

conversa, as crianças ouviam a canção de novo para que começassem a interiorizá-la. 

Ao longo desta interiorização, vamos introduzindo os gestos alusivos à canção. Depois 

de praticar a canção acompanhada pelos gestos, por vezes fazemos o registo individual 

em forma de desenho sobre a mesma. 

Tendo em conta que todas as crianças adoram música, utilizar as canções como 

um meio de aprendizagem é uma estratégia preciosa. As canções estimulam o interesse 

das crianças de uma forma bastante divertida e aquelas de que mais gostam e que 

memorizam mais rapidamente são as que possuem rimas. Estas despertam com mais 

facilidade a sua atenção, acabando por estarem mais tempo concentrados e adquirindo 

mais vocabulário. Algumas crianças com cinco anos de idade já comentavam, sem que 

lhes fosse pedido, que uma palavra rimava com outra, o que significa que estavam 

atentas a este domínio. É curioso que faziam esta referência com bastante entusiasmo, 

como se tivessem feito uma descoberta. Concluí também que o ritmo da canção pode 

fazer com que a criança adquira a consciência da fronteira da palavra e das sílabas, 

dependendo da forma e da rapidez com que pronunciam as palavras. 

Alguns elementos do grupo com que tive o gosto de realizar a prática de estágio 

apresentavam significativas dificuldades a nível da linguagem. Algumas crianças 
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tinham essa própria perceção e, por isso, já se inibiam de falar para não errarem ou com 

receio de não serem compreendidas. As canções funcionavam muito bem para combater 

esta questão, porque, como as crianças gostavam muito de atividades com música, 

envolviam-se de tal forma que cantavam em grande grupo, desenvolvendo a linguagem 

e, por sua vez, a consciência fonológica, pois esta precisa de ser estimulada 

constantemente.  

 

 

 

 

Poemas 

 

Os poemas realizados em grande grupo foi outra atividade que foi posta em 

prática na qual também se trabalhavam as rimas.  

Nesta atividade, todas as crianças participaram ainda que algumas necessitassem 

de ajuda. A aluna estagiária começou por explicar que iríamos realizar um poema para o 

dia da Mãe, em que cada um iria dizer uma frase (figura 32).  

Esta atividade decorreu na sala e estávamos sentados no chão, uns ao lado dos 

outros, juntos formando um círculo. Cada criança tinha de dizer uma frase relacionada 

com a mãe, no entanto tínhamos de prestar atenção à frase que dizíamos, pois queríamos 

que o poema rimasse.  

A realização desta atividade exige que as crianças estejam muito atentas, para 

que consigam compreender qual é o último som da palavra que a criança pronunciou em 

último lugar, de forma a dizer uma pequena frase que rime com a anterior.  

Esta atividade tem alguns objetivos em comum com a anterior: busca o 

desenvolvimento da linguagem, da imaginação, o aumento do vocabulário, captar a 

atenção, bem como a tomada de consciência de como se produz um poema, ainda que 

muito superficialmente. O desenvolvimento da consciência fonológica também está em 

foco nesta atividade. Pelo facto de serem as crianças a dizer a frase, surge o dilema se a 

palavra rima ou não e em conjunto analisámos estas questões, fazendo sempre bastante 

referência ao som da última sílaba das palavras. Repetíamos as palavras em conjunto, 

em voz alta, pedia para que tivéssemos atenção à forma como se pronunciavam e, desta 

forma, verificávamos se tínhamos rima ou não.  

Nesta atividade senti algumas dificuldades, particularmente no controlo do 

grupo, pois os meninos mais novos com o tempo começaram a ficar inquietos, 
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perturbando a atividade. Porém, foi bastante enriquecedora para os mais crescidos e 

para os que conseguiram estar atentos. As crianças de quatro anos de idade, na sua 

maioria, já conseguiam indicar palavras que rimem com outras, as de cinco e seis 

mostraram muito interesse e satisfação neste desafio. 

De salientar que todas as crianças com cinco e seis anos de idade que integram 

este grupo da sala 2 conseguem explicar por palavras suas o que é uma rima, bem como 

dar exemplos e, em geral, conseguem indicar palavras que rimem com outras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Listas de palavras” 

 

Ao longo da minha PES, realizei 

algumas listas de palavras com as crianças. 

Era uma atividade que a educadora 

cooperante tinha o hábito de fazer e à qual 

dei continuidade.  

Esta atividade tinha como 

objetivo principal desenvolver a consciência 

fonológica, nomeadamente promover 

a associação do som ao grafema, o 

desenvolvimento da divisão silábica e da 

contagem do número de sílabas das 

palavras. 

Figura 32 - Registo das rimas para a mãe 
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Os meninos organizavam-se em círculo e começávamos a cantar a lengalenga 

Pim, pam, pum (anexo VI) até que terminávamos selecionando uma das crianças. O 

som que explorávamos era o primeiro do nome da respetiva criança. 

A esse som associava a respetiva letra, que mostrava a todas as crianças. 

Tratava-se de uma letra manipulável que passava por todas as crianças. Algumas delas 

referiam que já a conheciam, pois fazia parte do seu nome.  

O som que estava a ser explorado era repetido em conjunto pelas crianças. Era-

lhes, então, solicitado que começassem a referir alguns objetos ou nomes próprios que 

conhecessem que iniciassem pelo mesmo som. Sugeria, ao longo deste processo, que 

olhassem em volta para que as crianças se recordassem de algo que iniciasse pelo 

mesmo som.  

As crianças com 5 e 6 anos conseguem com bastante facilidade identificar 

palavras que iniciam também pelo mesmo som. As restantes, com 3 e 4, mostram 

também interesse pela atividade e têm alguma capacidade de identificar algumas 

palavras com o mesmo som. No entanto, nem sempre as palavras que referem são as 

que se pretende.  

A primeira lista que elaborámos foi com a letra “B” (figura 35). Neste caso, 

alguns meninos confundiam bastante este som com o [m] e [p]. A confusão do som [b] 

o [p] deve-se ao facto do modo e do ponto de articulação ser o mesmo, oclusivo e 

bilabial, respetivamente, porém, o som o [p] é não vozeado e o som [b] é vozeado. No 

que se refere ao som do grafema o [m], este é igualmente bilabial, mas é nasal.  

Para que as dúvidas se dissipassem, comparei o termo “bata” com “pata” e 

questionei as crianças se era a mesma coisa e a resposta foi negativa, tendo uma das 

crianças explicado o que significavam estes conceitos. Posto isto, interroguei qual era a 

diferença entre as duas palavras e repetimos em voz alta cada uma delas. O mesmo 

procedimento foi realizado com o som [m] para perceberem as diferenças.  

Quando se realizou a lista do som [m] (figura 34), foi referida a palavra 

“bateria”, mas o menino que a referiu de imediato percebeu que o som inicial era do 

“nome da Beatriz”. Durante a realização desta lista, uma criança ficou radiante ao 

perceber que o seu nome e o das irmãs se iniciava pelo mesmo som, [m], o que é 

bastante gratificante. 

Neste grupo, mais de metade das crianças tem alguma dificuldade na linguagem 

e dicção. Com esta atividade, observei que as crianças que não têm dificuldades a este 

nível têm muito mais facilidade em perceber o som e identificar as palavras que se 
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iniciam com o mesmo som. As crianças vão-se familiarizando com o som das letras, e 

começam a associar a letra ao respetivo som ao longo das atividades. O facto de 

associar objetos e nomes das pessoas que conhecem ao som e à letra que estamos a 

trabalhar ajuda neste processo de desenvolvimento. As crianças acabam por adquirir 

alguns vocábulos novos e conhecer novos objetos, o que é bastante vantajoso. Na minha 

opinião, iniciar esta atividade com a lengalenga, selecionando o nome da criança em 

que acabar, é um grande estímulo para captar a atenção das crianças, pois ficam com 

aquele colega como referência para o som, conferindo-lhes autoestima e querendo 

repetir esta atividade. 

 

Figura 33 - Lista de palavras que 

terminam em "ão" 
Figura 34 - Lista de palavras que 

começam pela letra "M" 
Figura 35 - Lista de palavras que 

começam pela letra "B" 
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“A Carochinha e o João Ratão” de Luísa Ducla Soares 

 

Decidi abordar a história “A Carochinha e o João Ratão” de Luísa Ducla 

Soares, uma vez que ainda não tinha sido abordada este ano letivo e nem todos os 

meninos a conheciam, e os que já a conheciam era apenas no formato de texto narrativo.  

Esta atividade decorreu no espaço da sala, com as crianças sentadas 

confortavelmente em círculo, como podemos observar na figura 36.  

Iniciámos a exploração desta história pela capa do livro. A questão que foi 

colocada em primeiro lugar foi: “Quem é que conhece esta história?”. Cerca de metade 

das crianças não a conhecia. De seguida, interroguei uma a criança que não conhecia a 

história sobre a capa do livro, para dizer o que achava que trataria a história a partir da 

capa. As crianças expuseram as suas ideias e, de imediato, comecei a ler a história. Ao 

longo desta leitura, fomos estabelecendo um diálogo sobre o conteúdo da mesma.  

Os meninos mantiveram-se muito atentos e motivados. Este facto deveu-se 

muito às rimas, porque captava a sua atenção devido à musicalidade, e algumas crianças 

até iam identificando as palavras que rimavam. No final, dialogámos sobre o conteúdo 

da história, fizemos algumas observações e trocámos ideias. 

Foram várias as palavras que as crianças ficaram a conhecer com este livro, 

sobre as quais teve de ser explicado o significado. Fizemos ainda a divisão silábica das 

palavras que mais caracterizam este livro, como por exemplo, “João”, “Ratão”, 

“caldeirão”, “casar”, entre muitas outras, contando sempre o número de sílabas de cada 

palavra.  

Não estava planeado, no entanto surgiu a ideia de fazer uma lista de palavras 

com as palavras terminadas em “-ão”, pois na história existiam muitas com esta 

terminação.  
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As crianças com 5 e 6 anos conseguiram com bastante facilidade detetar quais é 

que eram as palavras que rimavam e até sugeriram outras que nem estavam no livro, que 

também rimavam. Realizaram a divisão silábica com bastante facilidade e com gosto, 

batendo palmas em simultâneo, pois é algo que fazem com bastante regularidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amigo João 

 

Na sala 2, onde realizei a minha prática de estágio, existiam alguns fantoches 

que faziam parte da decoração da sala. 

Tomei a iniciativa de começar a utilizar um deles quando as crianças se 

encontravam mais irrequietas com o objetivo de captar a sua atenção, o que funcionou 

com muito sucesso.  

Este fantoche era sempre manipulado pela aluna estagiária. Todo o grupo 

gostava muito dele e, quando o utilizava, a motivação, diversão e a concentração por 

parte das crianças estava garantida. Era, então, um recurso precioso para a estimulação 

das aprendizagens a vários níveis, principalmente, no desenvolvimento da consciência 

fonológica e da linguagem por parte daqueles que detinham algumas dificuldades neste 

domínio. 

Em conjunto com as crianças, decidimos que este deveria ter um nome. 

Resolvemos, então, que se iria chamar “Amigo João”.  

O Amigo João estabelecia conversas sobre vários assuntos com as crianças. 

Estes diálogos realizavam-se de uma forma bastante divertida, lúdica e expressiva para 

captar a atenção de todos.  

Figura 36 - História "A Carochinha e o João 

Ratão" 
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As crianças ficavam fascinadas com este fantoche e, ao longo do dia, até o iam 

solicitando algumas vezes, motivo pelo qual foi usado com alguma frequência. 

Aproveitando o impacto que este tinha sobre as crianças, comecei a utilizá-lo sobretudo 

em atividades relacionadas com a consciência fonológica. Este participava na divisão 

silábica e na contagem das sílabas das palavras, dando outro ânimo a estes momentos. 

Uma das atividades que mais se destacou foi a que descreverei seguidamente. O 

Amigo João estabeleceu uma conversa com as crianças. Começou por perguntar se 

queriam fazer um jogo que ele conhecia e de que gostava muito e a resposta de todos foi 

positiva. Ele começou por explicar em que consistia este jogo. Isto é, disse uma frase 

que escolheu sobre o dia e pediu para estarem todos muito atentos à frase e, de seguida, 

repetiu-a de novo num ritmo lento. Posto isto, selecionou uma criança e questionou-a se 

conseguia dizer a todos os meninos quantas palavras tinha a frase que tinha sido 

enunciada. Com a ajuda da aluna estagiária as crianças contaram as palavras batendo 

palmas. Posto isto, o Amigo João pediu a uma criança para que dissesse uma frase para 

que todos contassem o número de palavras. A criança pronunciou “Brinquei na areia”. 

A maior parte das crianças disseram que esta frase tinha quatro palavras, ou seja, “Brin” 

– “quei” – “na” – “reia”. Estavam, assim, a confundir as sílabas com a fronteira das 

palavras e a unir as duas vogais nas palavras “na areia”. 

Esta tarefa foi motivadora para as crianças pelo facto de se usar o fantoche, no 

entanto foi significativamente mais complicada, porque nunca tinham realizado esta 

contagem e não têm consciência da fronteira de palavras. O tempo que havia estipulado 

acabou por se estender, porque foi necessário fornecer uma explicação mais 

pormenorizada. Contudo, tendo em consideração que foi a primeira vez que realizaram 

uma atividade explorando a fronteira de palavras, não correu mal e, depois de as 

crianças perceberam do que se tratava, começaram a entender e a divertirem-se com a 

atividade. 
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Jogo dos animais 

 

Esta atividade teve como objetivos desenvolver a consciência silábica, a 

consciência da fronteira da palavra, a contagem do número de palavras de uma frase e 

do número de sílabas de palavras. Com esta atividade não trabalhei apenas a consciência 

fonológica, como também a contagem dos números e os animais, assunto que é do 

interesse das crianças. 

A atividade decorreu no espaço exterior da escola, de forma a quebrar a rotina e 

sair do contexto da sala do jardim de infância.  

As crianças sentaram-se todas em círculo viradas umas para as outras. Com esta 

atividade pretendi despertar a curiosidade nas crianças através do recurso a um saco 

preto com folhas, em que cada folha continha uma imagem de um animal e o seu 

respetivo nome.  

Cada criança tirou um papel (figura 39) em que constava uma imagem do animal 

e o respetivo nome em letras maiúsculas. A criança tirava o papel do saco preto, abria-o 

e mostrava-o aos colegas, que tinham de dizer qual era o animal. Eu questionava se 

conheciam a primeira letra e o som do nome do animal, e de seguida dizíamos palavras 

(nomes de objetos e nomes de pessoas que conheciam) que tivessem o mesmo som 

inicial do nome do animal que acabara de sair. Posto isto perguntava se conheciam mais 

alguma letra e associávamos da mesma forma palavras que tivessem em comum o 

primeiro som. De seguida, repetíamos o nome do animal em voz alta e procedíamos à 

divisão silábica em conjunto, batendo palmas em simultâneo e contando pelos dedos das 

mãos quantas sílabas tinha aquela palavra. Terminada esta fase, falávamos sobre o 

animal, do seu habitat natural, se era doméstico ou selvagem, do seu revestimento, entre 

muitas outras informações.  

Ao longo deste procedimento, organizámos as imagens dos animais pelo número 

de sílabas (figura 40), isto é, colocávamos as que tinham só duas sílabas à frente do 

papel que dizia “2 sílabas”, as que tinham uma sílaba à frente do que dizia “1 sílaba” e 

assim sucessivamente. No final desta atividade, ainda continuámos a conversar sobre os 

animais e as crianças foram contando episódios de quando foram ao jardim zoológico e 

Figura 37 - Atividade "Amigo João" 
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dos animais que tinham em casa. Então, reorganizámos as imagens de uma forma 

diferente, em animais domésticos e em animais selvagens (figura 41), o que foi muito 

interessante, mesmo não estando planeado.  

Creio que consegui captar a atenção das crianças, conciliando vários domínios e 

temas. Trabalhei a consciência fonologia, a linguagem oral, os animais, o conhecimento 

do mundo, os valores pessoais e sociais, o desenvolvimento da independência e 

autonomia, entre outros, de uma forma dinâmica e lúdica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Apreciação Crítica 

 

Figura 38 - Contagem do número de sílabas das 

palavras Figura 39 - Criança a tirar do saco o papel com o 

animal 

Figura 40 - Nomes dos animais divididos pelo 

número de sílabas 

Figura 41 - Animais divididos em domésticos e 

selvagens 
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A PES proporcionou-me diversas experiências que me fizeram evoluir tanto a 

nível profissional como a nível pessoal. A nível pessoal, tornei-me mais tolerante e mais 

consciente da realidade social e escolar. A nível profissional, cresci bastante, conquistei 

aprendizagens significativas e tornei-me mais pragmática, conheci com mais 

proximidade o trabalho do professor e do educador, porém reconheço que ainda tenho 

um longo caminho a percorrer.  

O facto de ter realizado a minha PES em duas turmas que se encontravam no 

mesmo ano de escolaridade mas de instituições diferentes, E.B.I. do Marão e no 

J.I./E.B. n.º 3 de Vila Real, foi muito enriquecedor para mim, pois pude contactar com 

realidades muito distintas: uma escola localizada numa aldeia distante da cidade e outra 

no centro da cidade de Vila Real.  

No que concerne ao desenvolvimento da consciência fonológica das crianças da 

E.B.I. do Marão e da Escola do Corgo, a discrepância revela-se muito acentuada, bem 

como os resultados obtidos a português, na leitura, na escrita e na linguagem. As 

crianças da turma da E.B.I. do Marão encontravam-se bastante atrasadas na leitura e na 

escrita, sendo que algumas delas possuíam ainda dificuldades significativas na fala. A 

português existiam nove notas negativas nesta turma, o que demonstra a situação 

inquietante. Pelo contrário, na Escola do Corgo, a turma com que realizei estágio, a 

nível da leitura e da escrita, encontrava-se já bem desenvolvida, não existindo crianças 

com dificuldades na fala, nem notas negativas. As crianças conseguiam produzir textos 

individualmente e liam fluentemente. A oportunidade de ter contactado com estas duas 

realidades preparou-me para o futuro. Esta experiência permite-me concluir que a 

quantidade e a qualidade de estímulos proporcionados às crianças é muito importante.  

No 1.º CEB, de todas as atividades que realizei, penso que O elefante cor-de-

rosa e o Poema Salsicha captaram completamente a atenção das crianças. Na primeira 

atividade, a história transportava as crianças para o mundo da magia, o que se revelou 

logo um bom ponto de partida. Para além disso, articulou-se a leitura e compreensão da 

história, que são obrigatórias, com a resolução dos exercícios propostos que tinham 

objetivos diferentes. O Poema Salsicha é realmente uma atividade muito interessante e 

diferente, na qual se pode contemplar vários domínios, como a matemática, mais 

especificamente os padrões, as rimas, o desenho e a escrita. O facto de este trabalho ter 

sido afixado em volta da sala proporcionou às crianças muito orgulho e autoestima.  

No ensino pré-escolar, a atividade que superou as minhas expectativas foi O 
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jogo dos animais, pelo fator surpresa e por ser um assunto do qual as crianças gostam 

muito de falar e de descobrir. Na minha opinião, o facto de esta atividade se realizar no 

espaço exterior também teve alguma relevância, pois quebrou a rotina do ambiente da 

sala à qual estão habituados.  

Apesar de algumas dificuldades terem surgido e do nervosismo se ter 

manifestado algumas vezes no decorrer da PES, penso que consegui ultrapassar os 

obstáculos que encontrei. Foi um desafio muito gratificante que me fez crescer a todos 

os níveis e que recordo com saudade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A concretização do presente relatório exigiu uma vasta investigação e uma 

reflexão ponderada acerca da consciência fonológica.  

 Como já foi referido no início deste trabalho, a razão que impulsionou a 

pesquisa sobre esta temática evidencia-se na experiência proporcionada pelo contacto 

com a realidade escolar. Esta oportunidade permitiu-me identificar que a habilidade da 

consciência fonológica merece ser mais valorizada, devido ao impacto que tem no 

percurso escolar das crianças, devendo ser mais explorada no contexto de Educação 

Pré-Escolar e no 1.º CEB.  

A realização da PES proporcionou-me experiências muito enriquecedoras, tanto 

a nível profissional como a nível pessoal, embora saiba que ainda tenho um longo 

caminho a percorrer.  

Ao longo da minha PES, realizei nos dois contextos de ensino algumas 

atividades por forma a promover o desenvolvimento da consciência fonológica, que me 

permitiram tirar algumas conclusões. Primeiramente, percebi que as crianças 

demonstram muito interesse por este tipo de atividades didáticas, pois entendem que 

estão a brincar com as palavras; foi possível detetar que existe uma relação entre o 

desenvolvimento da consciência fonológica e a aprendizagem da leitura e escrita; 

existem muitas crianças com dificuldades na linguagem e estas apresentam um nível de 

consciência fonológica menos desenvolvido do que as outras crianças que têm mais 

facilidade nesse domínio.  

Por outro lado, a PES permitiu-me perceber que por vez é difícil surpreender as 

crianças e incentivá-las a querer aprender voluntariamente, e talvez este facto se deva 

aos tempos que se vivem hoje, das crianças já estarem familiarizadas com as novas 

tecnologias, estando habituadas a receber muitos estímulos e não tão acostumadas a 

comunicar umas com as outras. Neste sentido, penso que os professores e educadores 

têm uma tarefa árdua e devem procurar novas formas de incentivar as crianças a 

aprender, realizando atividades que quebrem a rotina e que saiam do contexto da sala de 

aula, para que estas se sintam mais entusiasmadas. Foi exatamente com este pensamento 

que realizei a proposta de atividades que apresento neste relatório (Parte I – 

Componente Teórica). Procurei acima de tudo ir ao encontro do que as crianças gostam 

de fazer, para que aprendam e se divirtam em simultâneo. 
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O estudo pormenorizado que realizei e a análise de diferentes estudos deixam 

claro que a consciência fonológica é uma habilidade que tem de ser trabalhada e que o 

seu desenvolvimento também é condicionado pelo meio envolvente em que a criança 

cresce, bem como pelo número de estímulos que lhe proporcionam. É indiscutível que 

existe uma relação entre a consciência fonológica e a aprendizagem da leitura e da 

escrita, no entanto a controvérsia surge em qual sentido. Na minha opinião, no início do 

1.º ano de escolaridade a consciência fonológica revela-se um precursor na 

aprendizagem da leitura e da escrita, porque uma criança que já compreende que as 

frases se constituem por palavras e que as palavras são compostas por sílabas, e que por 

sua vez estas são formadas por fonemas, terá, naturalmente, mais facilidade na 

aprendizagem da leitura do que uma criança que ainda não interiorizou este princípio. 

No entanto, com a iniciação das aprendizagens da leitura e da escrita considero que a 

relação entre estas últimas e a consciência fonológica começa a ser recíproca, causando 

uma mútua facilitação entre as aprendizagens.  

Com este relatório aprofundei o meu conhecimento sobre esta temática em todos 

os sentidos. Estou mais ciente da importância que esta habilidade acarreta e do impacto 

que tem no percurso escolar de uma criança. No jardim de infância, deveria ser mais 

explorada, de forma lúdica, para que as aprendizagens sejam duradouras. 

A realização deste trabalho exigiu uma certa flexibilidade para me poder colocar 

no lugar de professora, investigadora e acima de tudo aluno. Enquanto professora, para 

poder estruturar as atividades, indo ao encontro das metas curriculares para alcançar os 

objetos pretendidos; de investigadora, para poder perceber na plenitude o conceito da 

consciência fonológica, os seus antecedentes e a opinião dos diferentes autores acerca 

da temática; e, por último, mas não menos importante, no lugar de aluno, para 

compreender os seus interesses e a forma que se torna mais apelativa e interessante para 

aprender.  
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Apêndice I – Ficha de trabalho 

 

 

 

Agrupamento de Escolas de Amarante 

 

1. Faça corresponder corretamente. 

 

Monossílabo ·                                     · Mais do que três 

sílabas 

 

Polissílabo ·                                         · Duas sílabas 

 

Dissílabo ·                                          · Uma sílaba 

 

Trissílabo ·                                          ·Três sílabas 

 

 

 

1. Dê exemplos de palavras monossílabos, dissílabos e 

trissílabos.  

Dissílabo  

Monossílabo  

Trissílabo  

 

 

 

 

 

2. Faça a correspondência de forma correta. 

FICHA DE CONSOLIDAÇÃO DE PORTUGUÊS – 1.º Período - 2.º ANO 
EB1 de ________________________ - 

_________________________  
Data _______/_______/__________ 

Aluno(a) - 

__________________________________________________________________________________________ 
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  Avó · 

Uma ·                · Monossílabo                                                               

Bicicleta ·                                                                

 Cantar ·       · Dissílabo                                                                      

 Música ·                                                                      

  Nome ·           · Trissílabo                                                                  

  Pato · 

  Águia ·      · Polissílabo 

  Horário ·                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom trabalho! 
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Apêndice II- “O elefante cor-de-rosa” 

 

 

1. As frases que se seguem encontram-se com as palavras todas juntas. 

Descobre a fronteira das palavras, formando uma frase com sentido e 

escreve como ficam as frases com as palavras separadas. Observa o 

exemplo. 

 

1.1. Eraumavezumelefantecor-de-rosa. 

_____________________________________________________ 

1.2. Quantasbrincadeiras! 

__________________________________________________________ 

 

1.3. Esqueceramasdançaseosrisos. 

_______________________________________________________ 

1.4. Redondoseincomunicáveis,sãotodososmundos. 

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 

1.5. Descerásnaimaginaçãodeumacriança. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

2. Descobre duas palavras que rimem com as palavras seguintes.  

 

Luar  

Coração  

Flor  
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Carinho  

Aflito  

Cristal  

Sonho  

Fugir  

Feliz  

Imaginação  

Saltar  

Unir  

Podia  

 

 

3. Constrói um poema em que utilizes as palavras anteriores. 
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Apêndice III- Dominó dos sons 
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Apêndice IV- Jogo do peixinho 
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Apêndice V – Planificação n.º 1 

 

 

U. C.: Estágio II  

Docente: Professora Doutora Ana Maria Bastos  

Professora Cooperante: Sónia Xavier  

Discentes: Joana Teixeira n.º 53807 

Instituição: Escola Básica Integrada do Marão  

Data: 2 de novembro de 2016  

 

 

Plano diário:  

 

- Tarefas;  

- Plano Diário; 

- Ler, mostrar e contar;  

- Lista do -ão-;  

- Realização do poema salsicha;  

- Leitura e escrita do poema salsicha;   

- Colagem do poema salsicha na parede;  

- **Projeto fénix;  

- Percursos de pesquisa.  
 

Áreas Conteúdos Metas Curriculares Objetivos 

Específicos 

Atividades/ 

Estratégias 

Recursos Avaliação 

 

Português  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura e 

escrita  

Oralidade  

Educação 

literária  

 

Praticar a leitura 

silenciosa.  

Ler pequenos 

trechos em voz alta  

Ler pequenos 

 

- Falar com um 

tom de voz 

audível;  

- Falar com boa 

articulação das 

palavras;  

 

- Ler mostrar e 

contar: as 

crianças 

inscrevem- se 

para esta 

atividade e 

apresentam à 

 

Humanos:  

Alunos; 

Professora 

Cooperante; 

Estagiárias;  

 

Avaliação Diagnóstica:  

Diálogo com os alunos 

para se registarem os seus 

conhecimentos prévios.  

Avaliação Formativa 
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Matemátic

a 

 

Números e 

Operações 

 

 

 

 

 

Expressões  

Expressão 

Plástica  

 

 

 

 

 

Sequências 

e 

Regularidad

es 

 

 

Pintura 

Desenho 

trechos em voz alta.  

Lerem coro 

pequenos poemas.  

Descobrir 

irregularidades na 

cadência dos versos  

Recriar pequenos 

textos em diferentes 

formas de expressão 

(verbal, musical, 

plástica, gestual e 

corporal);  

Consciência 

fonémica; 

Manipulação 

fonémica;  

Correspondências 

grafofonémicas 

(grafemas com 

diacrítico, dígrafos e 

- Falar com um 

ritmo adequado;  

- Mobilizar 

vocabulário cada 

vez mais variado;  

- Mobilizar 

vocabulário mais 

complexo;  

- Recontar o que 

lê e ouve;  

- Descrever o que 

lê e ouve;  

- Explicar 

situações; 

- Identificar a 

sequência das 

cores; 

- Desenhar de 

acordo com a 

turma livros ou 

criações escritas 

por eles, ou a 

contar alguma 

coisa aos colegas 

que achem 

importante, auto 

propõem- se a 

fazê-lo para a 

turma.  

- Realizar uma 

lista com palavras 

que terminam em 

-ão;  

- Poema 

salsicha;  

- Leitura e 

escrita do poema 

salsicha;  

- Colagem do 

poema salsicha na 

Espaciais:  

Sala de aula;  

Materiais:  

Folhas A3; 

Folhas 

coloridas; 

Caderno 

diário; 

Lápis; Cola 

quente;  

 

Contínua:  

Observação não 

instrumentada durante o 

decorrer da aula;  

Avaliação Formativa 

Pontual:  

Registos escritos durante 

todo o decorrer de 

trabalhos, no caderno ou 

no computador.  
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ditongos);  

Correspondências 

fonográficas; 

Resolver problemas 

envolvendo a 

determinação de 

termos de uma 

sequência, dada a lei 

de formação;  

 

Resolver problemas 

envolvendo a 

determinação de uma 

lei de formação 

compatível com uma 

sequência 

parcialmente 

conhecida; 

Pintura; 

Desenho. 

frase; 

- Colorir os 

desenhos;  

 

parede;  

- **Projeto fénix;  
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** Os objetivos da turma Fénix são: melhorar as aprendizagens dos alunos, prevenir o abandono, diminuir o insucesso escolar, investir nas 

aprendizagens ao longo da escolaridade obrigatória. Os destinatários da metodologia Fénix são alunos que apresentam dificuldades em 

matemática e/ou português, que tenham ritmos mais lentos de aprendizagem ou com aprendizagens pouco consolidadas. Os professores 

selecionam e definem os conteúdos essenciais a serem trabalhados por disciplina. O ninho acolhe temporariamente, os alunos que precisam de 

apoio mais intensivo/ específico ou individualizado (grupos de 4 elementos) e funcionam ao mesmo tempo que as turmas Fénix. A professora 

titular acompanha o grupo dos alunos no ninho, e o professor Fénix fica com os restantes alunos na sala de aula a trabalhar normalmente, não 

introduzindo novos conceitos. O objetivo é que os alunos no ninho, no final do ano, estejam ao nível da turma Fénix e na média das restantes 

turmas, preparando-os para a avaliação externa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
97 

 

 

 

Apêndice VI – Planificação n.º 2 

 

 

 

U. C.: Estágio II  

Docente: Professora Doutora Ana Maria Bastos  

Professora Cooperante: Professora Sónia Xavier  

Discente: Joana Teixeira n.º 53807.  

Instituição: Escola Básica Integrada do Marão  

Data: 22, 23 e 24 de novembro de 2016 

 

 

Plano Diários:  

1.º Dia:  

Conselho; 

Ensino experimental das ciências;  

Ler, Mostrar e Contar (L.M.C.) - história do dia do pijama;  

Trabalho de texto;  

Fénix- exercícios do manual de matemática;  

Centena, dezena e unidade – “jogo humano”;  

 

2.º Dia:  

Número do dia;  

Continuação do trabalho de texto – melhoramento;  

“Jogo do mercado”;  

Fénix-ficha de português sobre monossílabos, dissílabos e 

trissílabos;  
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3.º Dia:  

TIC;  

Ler, Mostrar e Contar (LMC);  

Número do dia; Expressões – decoração de uma caixa para enviar 

pijamas para o IPO;  

A importância da vacinação;  

Ficha de consolidação de conhecimentos sobre centena, dezena e 

unidade.  

 

1.º Dia - 21 de novembro 

Áreas Conteúdos Metas 

Curriculares 

Objetivos Atividades Recursos Avaliação 

 

 

Português 

 

Escrita/ 

Leitura/ 

Oralidade:  

- Ata  

- Trabalho de 

texto  

 

- Escrever textos 

diversos;  

- Apropriar-se de 

novos vocábulos;  

- Desenvolver o 

conhecimento da 

ortografia;  

- Transcrever e 

escrever textos;  

- Escrever de forma 

correta;  

- Utilizar 

mecanismos de 

coesão e coerência 

adequados;  

- Adquirir novo 

vocabulário;  

- Estabelecer um 

- Conselho:  

Este é realizado pela 

turma. A aluna estagiária 

apenas interfere quando 

necessário. Neste lê-se os 

registos feitos no diário 

de turma, debatendo-se 

sobre os mesmos. 

Elabora-se o plano 

semanal, avaliam-se as 

tarefas da semana 

- Quadro;  

- Quadro 

interativo;  

- Diário de 

turma;  

 

Avaliação 

Diagnóstica:  

- Diálogo com os 

alunos para registar os 

seus conhecimentos 

prévios.  

Avaliação Formativa:  

Do processo:  

-Observação 
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- Redigir 

corretamente; 

- Escutar 

discursos breves 

para aprender e 

construir 

conhecimentos;  

- Produzir um 

discurso oral com 

correção;  

- Produzir 

discursos com 

diferentes 

finalidades, tendo 

em conta a 

situação e o 

interlocutor;  

- Ler em voz alta 

palavras, 

pseudopalavras e 

textos;  

diálogo coerente;  

- Falar de forma 

correta;  

- Ler com 

progressiva 

autonomia palavras, 

frases e textos;  

- Respeitar os 

colegas;  

- Partilhar ideias de 

forma adequada;  

 

passada, distribuem-se as 

novas (plano individual 

de trabalho - PIT), e, por 

fim, escreve-se a ATA e a 

estagiária ajudará caso 

seja necessário;  

-Ler, mostrar e contar; 

- Trabalho de texto: O 

autor do texto ou da frase 

escolhida passa-o a 

computador, no Word, na 

sala de aula. Projeta-se o 

texto de imediato e 

corrige-se a pontuação e 

erros ortográficos. 

Imprime-se o texto para 

que todos os alunos o 

colem no seu caderno.  

 

 

 

instrumentada, 

segundo a escala de 

classificação.  

Pontual:  

- Registos escritos 

durante todo o 

decorrer de trabalhos, 

no caderno ou no 

computador.  

 

 



 
 

 
100 

- Respeitar regras 

da interação 

discursiva; 

 

 

Matemática 

 

 

Números e 

Operações 

 

Sistema 

Decimal 

 

Números 

Naturais 

 

- Descodificar o 

sistema de 

numeração 

decimal;  

-Contar até mil;  

 

 

- Saber que cem 

unidades é uma 

centena;  

- Saber que dez 

dezenas é o mesmo 

que ter uma 

centena;  

- Reconhecer que 

dez unidades são 

iguais a uma 

dezena;  

- Ler qualquer 

número até 1000;  

- Escrever qualquer 

número até 1000;  

- Identificar qual o 

 

- Realização de um jogo, 

onde os alunos serão 

agrupados. Um grupo 

será constituído por nove 

elementos, que serão as 

unidades, isto é, cada 

criança representará uma 

unidade. Os restantes dos 

alunos serão divididos em 

dois grupos, um deles 

será o das centenas e o 

outro o das dezenas. A 

aluna estagiária irá ler 

uns cartões onde estará o 

número que terão de 

representar, seguidamente 

identificar o valor 

- Recursos 

humanos; - 

Quadro; - 

Cartolina;  

- Lã;  

- 

Marcadores; 

- Manual 

escolar de 

matemática;  

 

 

Avaliação 

Diagnóstica:  

- Diálogo com os 

alunos para registar os 

seus conhecimentos 

prévios.  

Avaliação Formativa 

Pontual:  

-Registos escritos 

durante todo o 

decorrer de trabalhos, 

no caderno ou no 

computador. 
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algarismo da 

centena, dezena e 

unidade de um 

número;  

- Executar 

contagens de 2 em 

2, 5 em 5, 10 em 10 

e de 100 em 100. 

posicional.  

- Resolver exercícios do 

manual de matemática. 

 

 

2.º Dia – 22 de novembro 

 

Matemátic 

a  

 

 

Números e 

operações  

Números 

Naturais  

Sistema de 

numeração 

decimal  

Adição e 

 

- Contar até mil; - 

Adicionar e 

subtrair números 

naturais; - 

Descodificar o 

sistema de 

numeração 

decimal; - Saber 

de memória a 

soma de dois 

 

- Saber que cem 

unidades é uma 

centena; - Saber 

que dez dezenas é 

igual que uma 

centena; - 

Reconhecer que dez 

unidades são iguais 

que ter uma dezena;  

- Ler qualquer 

 

- Número do dia: os 

alunos terão que 

decompor o número do 

dia do mês em que se 

encontram, ou seja, o 

número 22; - Realizar-

se-á um “jogo do 

mercado” em que os 

alunos usarão as notas e 

moedas que o manual 

 

- Caderno da 

escola;  

- Quadro; -

Marcador;  

- Manual 

escolar;  

- Produtos do 

quotidiano;  

- Toalha de 

 

Avaliação 

Diagnóstica:  

- Diálogo com os 

alunos para registar os 

seus conhecimentos 

prévios.  

Avaliação Formativa 

Pontual:  

-Registos escritos 

durante todo o 

decorrer de trabalhos, 
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subtração  

Geometria e 

Medida  

Medida  

 

 

quaisquer 

números de um 

algarismo;  

-Contar dinheiro;  

 

 

número até 1000; - 

Escrever qualquer 

número até 1000;  

- Identificar qual o 

algarismo da 

centena, dezena e 

unidade de um 

número;  

- Executar 

contagens de 2 em 

2, 5 em 5, 10 em 10 

e de 100 em 100.  

- Efetuar de 

memória a adição 

de dois números 

quaisquer apenas 

constituído por um 

algarismo;  

escolar possui nas últimas 

páginas. A aluna 

estagiária irá preparar 

uma espécie de banca de 

mercado improvisada 

numa mesa da sala de 

aula, onde colocará 

alguns produtos do 

quotidiano. Os alunos 

estarão divididos em 

pequenos grupos e terão 

consigo as moedas e 

notas, um aluno à vez 

será o vendedor da banca 

de mercado e os grupos 

terão de comprar os 

produtos que existem na 

banca e registarão as suas 

compras e dinheiro que 

resta numa folha. Com 

este jogo irá articular-se 

mesa;  

 

no caderno ou no 

computador  

 

 



 
 

 
103 

- Efetuar de 

memória a 

subtração de dois 

números quaisquer 

apenas constituído 

por um algarismo;  

- Trabalhar em 

grupo;  

- Usar o dinheiro 

em situações do 

quotidiano;  

-Ler quantias de 

dinheiro até 1000;  

- Efetuar contagens 

de dinheiro com 

contagens até 1000.  

também a centena, 

dezena e unidade.  

 

 

 

  

Leitura/ 

 

- Respeitar regras 

 

- Escrever de forma 

 

- Plano diário; - 

 

- Quadro; - 

 

Avaliação 
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Português  

 

 

 

 

Português 

(fénix)  

 

 

Escrita/ 

Oralidade  

Trabalho de 

texto  

 

da interação 

discursiva; - 

Escrever textos; 

diversos;  

- Apropriar-se de 

novos 

vocábulos; - 

Desenvolver o 

conhecimento da 

ortografia;  

- Transcrever e 

escrever textos;  

- Redigir 

corretamente;  

- Fluência de 

leitura: 

velocidade, 

precisão;  

correta;  

- Utilizar 

mecanismos de 

coesão e coerência 

adequados; - 

Aplicar novo 

vocabulário;  

- Estabelecer um 

diálogo coerente; - 

Falar de forma 

correta;  

- Ler com 

progressiva 

autonomia palavras, 

frases e textos; - 

Respeitar os 

colegas; - Partilhar 

ideias de forma 

Exploração da frase do 

dia; - Melhoramento do 

trabalho de texto: iniciar- 

se-á com a leitura do 

texto individual de forma 

a recapitular o texto. 

Segue-se um período de 

questionamento feito por 

todos os alunos ao autor 

do texto, onde todas as 

informações e sugestões 

serão registadas no 

quadro, de forma a 

completar o texto. 

Terminada esta fase, os 

alunos passam para o 

caderno da escola o texto.  

 

- Realização de uma ficha 

de consolidação de 

Marcador;  

 

Diagnóstica:  

- Diálogo com os 

alunos para registar os 

seus conhecimentos 

prévios.  

Avaliação Formativa 

Pontual:  

-Registos escritos 

durante todo o 

decorrer de trabalhos, 

no caderno ou no 

computador  
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- Escutar 

discursos breves 

para aprender e 

construir 

conhecimentos;  

- Produzir um 

discurso oral com 

correção; - 

Produzir discursos 

com diferentes 

finalidades, tendo 

em conta a 

situação e o 

interlocutor;  

- Ler em voz alta 

palavras, 

pseudopalavras e 

textos;  

adequada;  

- Organizar 

ideias; - Identificar 

o sentido  

global de textos; - 

Identificar o tema 

central de um texto 

ou frase; - 

Reconhecer que a 

mesma letra pode 

ser representada 

através de 

diferentes formas 

gráficas. - 

Responder a 

questões sobre o 

texto; - Identificar o 

que é uma sílaba;  

- Distinguir o 

conhecimentos sobre 

monossílabo, dissílabo e 

trissílabo;  
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 significado de 

monossílabo, 

dissílabo e 

trissílabo;  

- Reconhecer o que 

é uma palavra 

monossílaba, 

dissílaba e 

trissílaba;  

3.º Dia –23 de novembro 

 

TIC 

 

* 

  

-Ligar o 

computador;  

- Desligar o 

computador;  

- Manusear 

corretamente o rato;  

 

- Passar o plano diário no 

Microsoft Word; - 

Exploração da página da 

turma, denominada de 

Turma da Paz;  

- Seleção de fotografias 

para colocar na página da 

 

- 

Computadore 

s; - 

Fotografias;  

 

 

Avaliação Formativa 

Pontual:  

-Registos escritos 

durante todo o 

decorrer de trabalhos, 

no caderno ou no 

computador; 
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- Conhecer a página 

do facebook da 

turma;  

 

turma;  

 

Avaliação 

Diagnóstica:  

- Diálogo com os 

alunos para registar os 

seus conhecimentos 

prévios.  

Avaliação Formativa 

Pontual:  

-Registos escritos 

durante todo o 

decorrer de trabalhos, 

no caderno ou no 

computador. 

 

Português  

 

Leitura/ 

Escrita/ 

Oralidade  

 

 

- Conhecer o 

alfabeto e os 

grafemas;  

-Escrever textos 

 

- Escrever de forma 

correta;  

- Utilizar 

mecanismos de 

 

- Plano do dia; - Ler 

Mostrar e Contar 

(L.M.C.);  

- Exploração da frase do 

 

- Caderno da 

escola; 

- Quadro;  

 

Avaliação 

Diagnóstica:  

- Diálogo com os 

alunos para registar os 
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diversos; - 

Apropriar-se de 

novos vocábulos;  

- Desenvolver o 

conhecimento da 

ortografia; - 

Transcrever e 

escrever textos;  

- Redigir 

corretamente; - 

Escutar discursos 

breves para 

aprender e 

construir 

conhecimentos;  

- Produzir um 

discurso oral com 

correção; - 

Produzir discursos 

coesão e coerência 

adequados;  

- Adquirir novo 

vocabulário;  

- Estabelecer um 

diálogo coerente;  

- Falar de forma 

correta;  

- Ler com 

progressiva 

autonomia palavras, 

frases e textos;  

- Respeitar os 

colegas;  

- Partilhar ideias de 

forma adequada;  

dia; - Elaboração de um 

pequeno bilhete para 

enviar na caixa dos 

pijamas;  

 

 

-Marcador;  

- Manual 

escolar;  

 

 

seus conhecimentos 

prévios.  

Avaliação Formativa 

Pontual:  

-Registos escritos 

durante todo o 

decorrer de trabalhos, 

no caderno ou no 

computador.  
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com diferentes 

finalidades, tendo 

em conta a 

situação e o 

interlocutor;  

- Ler em voz alta 

palavras, 

pseudopalavras e 

textos; - 

Respeitar regras 

da interação 

discursivas; 
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Expressões  

 

 

* 

 

 

  

- Decoração de uma caixa 

para colocar pijamas para 

enviar para o IPO;  

 

 

- Lápis de 

cor;  

-Marcadores; 

- Tesouras;  

- Cola;  

- Folhas A4 

de cores 

variadas;  

 

Avaliação Formativa 

Pontual:  

-Registos escritos 

durante todo o 

decorrer de trabalhos, 

no caderno ou no 

computador.  

 

 

 

 

*Não existem Metas Curriculares para esta área curricular.  

Apêndice VII – Planificação n.º 3 

 

 

N.º de dias: 3 

 
 

Data: 30, 31 de janeiro e 1 de fevereiro 

 
 

Tempo: 15 horas 
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          Plano do dia 

 
 

Segunda-feira: 

Matemática: Resolução de 

exercícios e problemas envolvendo 

sequências numéricas e sequências 

visuais. 

Português: Leitura da obra: “O 

Elefante Cor-de-Rosa”. Análise do 

título, do autor e do ilustrador. 

Diálogo acerca da história: 

personagens, tempo, espaço e ações. 

Estudo do Meio: Os meios de 

comunicação pessoal. Visualização 

de um pequeno vídeo e realização de 

um jogo. 

 
          Terça-feira: 

Matemática: Quádruplo e 

quíntuplo. Resolução de exercícios e problemas. Português: Leitura de frases sobre a 

história “O elefante cor-de-rosa”. Ordenação e colagem no caderno. 

Estudo do Meio: Os meios de comunicação pessoal e social. Realização de um jogo. 

Expressão Plástica: Elaboração individual de um elefante em plasticina. 
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Quarta- feira: 

Matemática: Pintura de um desenho envolvendo as tabuadas. 

Português: Resolução de exercícios envolvendo rimas e descodificação de frases. 

Elaboração de um poema individual. 

Expressão Físico-Motora: Realização do jogo: “Mãezinha, dá licença?” 

Apoio ao Estudo: P.I.T. 
 

Áreas 

disciplinares 

Conteúdos Metas Curriculares Objetivos Atividades Recursos Avaliação 

1.º Dia – 2.ª feira – 30 de janeiro 

 
Matemática 

 

Números e 

Operações 

 

Contar até mil 
 

Estender as regras de 

construção dos 

numerais cardinais até 

mil; 
 

Efetuar contagens de 

 

Conhecer os números 

naturais; 

 

Realizar contagens de 2 

em 2 e 5 em 5. 

 

 

Iniciar-se-á esta 

atividade com um 

diálogo para 

recapitular os 

conceitos de 

sequência, numérica e 

visual. 

 

Quadro 

interativo; 

Quadro 

branco; 

Avaliação 

Diagnóstica: 

Diálogo com 

os alunos

 

para registar 

os seus 
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  2  em  2,  de  5  em 5, 

de  10  em  10  e  de 
100 em 100. 

  Entender o que 

pedido no exercício; 

é A aluna estagiária irá 

colocar no quadro 

 conhecimentos 

prévios. 

Adição e subtração 
  Interativo exercícios e 

problemas envolvendo 

Avaliação 

Formativa: 

Saber de memória a 

soma de dois 

quaisquer números 

de um algarismo; 

  
sequências numéricas e 

sequências visuais. Os 

alunos terão algum 

-Diálogo com os 

alunos; 

-Participação 

Subtrair 

fluentemente 

números naturais até 

20; 

  tempo para resolver 

individualmente.  Um 

aluno, aleatoriamente, irá 

dos alunos; 

-Registos 

escritos durante 

Adicionar ou 

subtrair mentalmente 

10 e 100 de um 

número com três 

algarismos. 

  ao quadro resolver o 

exercício e os restantes 

irão     corrigir     no   seu 

caderno.        A       aluna 

todo o decorrer 

de trabalhos, no 

caderno; 

Resolver problemas 
  estagiária auxiliará os  

Resolver problemas 

de um ou dois passos 

envolvendo 

situações de juntar, 

acrescentar, retirar, 

  alunos na correção e 

resolução. 
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  comparar e 

completar. 
 

Sequências e 

regularidades 
 

Resolver problemas 

envolvendo a 

determinação de 

termos de uma 

sequência, dada a lei 

de formação; 
 

Resolver problemas 

envolvendo a 

determinação de uma 

lei de formação 

compatível com uma 

sequência 

parcialmente 

conhecida.  

    

 
Português 

Iniciação à 

Educação 

Ouvir ler e ler 

textos literários 

Identificar o título do 

texto; 

Irei iniciar a abordagem 

da obra “O elefante cor- 

Livro “O 

elefante cor- 

Avaliação 

Formativa: 

 Literária Ouvir ler e ler obras 

de literatura para a 

infância e textos da 

Identificar o autor do 

texto; 

de-rosa”, solicitando aos 

alunos a observação da 

de-rosa”. 
-Diálogo com os 

alunos; 



 
 

 
115 

 

  tradição popular. Identificar a editora do 

texto; 

 
Ler silenciosamente o 

texto; 

 

 
Compreender de que 

se trata o texto; 

 

 
Escrever de forma 

correta; 

 
Utilizar mecanismos 

de coesão e coerência 

adequados; 

 
Aplicar novo 

vocabulário; 

 
Escrever de forma 

correta; 

capa do livro (ilustração,   

Praticar a leitura 

silenciosa. 

título, ilustrador). De 

seguida,   iniciar-se-á um 

-Participação 

dos alunos; 

Ler pequenos 

trechos em voz alta. 

diálogo e troca de ideias 

sobre o que o assunto que 

 

Compreender o 

essencial dos textos 

escutados e lidos. 

os  alunos  acham  de que 

se tratará o texto. A aluna 

estagiária lerá a obra em 

 

Antecipar conteúdos 

com base no título e 

nas ilustrações. 

voz  alta  e  no  final  irá 

mostrar as ilustrações  do 

 

 livro aos alunos.  

Interpretar as 

intenções e as 

emoções das 

personagens de uma 

história. 

Diálogo e troca de ideias 

com os alunos sobre a 

obra lida: conteúdo do 

 

 texto, personagens, ação,  

Fazer inferências (de 

sentimento – 

atitude). 

autor, espaço, tempo, 

pontuação, tipo de texto, 

 

Recontar  uma 

história ouvida  ou 

relembrar a identificação  
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  lida. Utilizar mecanismos 

de coesão e coerência 

adequados; 

 
Aplicar novo 

vocabulário; 

 
Respeitar os colegas; 

 

Partilhar ideias de 

forma adequada; 

 

Organizar as suas 

ideias; 

Reconhecer palavras 

que não conhece; 

Responder às questões 

que lhe são pedidas; 

de nomes e adjetivos.   

Explicitar 

regularidades no 

funcionamento da 

língua 

 

Identificar nomes. 
 

Identificar adjetivos.  

Redigir 

corretamente 

 

Respeitar as regras 

de concordância 

entre o sujeito e a 

forma verbal; 

 

Utilizar, com 

coerência, os tempos 

verbais; 

 

Utilizar sinónimos e 

pronomes para evitar 

a repetição de 
nomes; 
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Produzir um 

discurso oral com 

correção 

Falar de forma 

audível; 

Articular 

corretamente 

palavras, incluindo 

as de  estrutura 

silábica    mais 

complexa   (grupos 

consonânticos); 

Utilizar 

progressivamente a 

entoação   e   o ritmo 
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  adequados; 

 
Usar  vocabulário 

adequado ao tema e 

à situação e 

progressivamente 

mais variado; 

Construir frases 

com grau  de 

complexidade 

crescente. 

    

 
Estudo do 

meio 

 

À 

descoberta 

das inter- 

relações 

entre 

espaços 

* 
 

Reconhecer alguns 

meios de comunicação 

pessoal do quotidiano; 

Identificar os meios de 

comunicação; 

 

Em primeiro lugar, a 

aluna estagiária irá 

escrever no quadro 

branco “Meios de 

comunicação pessoal”, o 

que irá despoletar um 

 

Quadro 

interativo; 

Vídeo; 

Quadro 

branco; 

 

Diagnóstica: 

Diálogo com os 

alunos para 

registar os seus 

conhecimentos 

prévios. 
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   Justificar porque é que 

um meio é pessoal; 

Identificar outras 

formas de comunicar; 

diálogo sobre o que os 

alunos entendem por 

estas palavras e a que é 

que se refere. 

Seguidamente, os alunos 

irão visualizar um filme 

sobre os meios de 

comunicação pessoal da 

Escola Virtual. 

  
Avaliação 

Formativa: 

-Diálogo com os 

alunos; 

-Participação 

dos alunos; 

-Registos 

escritos durante 

todo o decorrer 

de trabalhos, no 

caderno. 

2.º Dia – 3.ª feira – 31 de janeiro 

Matemátic 

a: 

 

Números e 

Operações: 

 

Utilizar corretamente 

o símbolo «X»; 

 

Reconhecer que o 

produto de qualquer 

 

Identificar o 

quádruplo; 

 

Relacionar a tabuada 

do 4 com o quádruplo; 

 

Escrita da palavra 

«quádruplo» no quadro 

branco. 

 

Diálogo com os alunos 

 

Caderno 

quadriculado; 

Quadro 

interativo; 

Quadro 

 

Avaliação 

Formativa: 

-Diálogo com os 

alunos; 

-Participação 
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  número por é igual a 

esse número e que o 

produto de qualquer 

número por 0 é igual 

a 0. 

 

Reconhecer    a 

propriedade 

comutativa   da 

multiplicação 

contando o número 

de objetos colocados 

numa    malha 

retangular     e 

verificando que  é 

igual ao produto, por 

qualquer ordem, do 

número  de  linhas 

pelo número de 

 

Identificar o 

quíntuplo; 

 

Relacionar a tabuada 

do 5 com o quíntuplo; 

sobre o significado desta 

palavra, e sobre o que 

será o «quádruplo». 

 

Partindo destes 

exemplos, segue se para 

o conceito  de 

«quíntuplo» pelo mesmo 

processo          que         o 

«quádruplo». 

 
Realização de exercícios 

e problemas envolvendo 

o dobro, triplo, quádruplo 

e quíntuplo. 

branco; dos alunos; 

-Registos 

escritos durante 

todo o decorrer 

de trabalhos, no 

caderno; 
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  colunas. 

Calcular o produto 

de quaisquer dois 

números de um 

algarismo. 7. 

Construir e saber de 

memória as tabuadas 

do 2, do 3, do 4, do 

5, do 6 e do 10. 

 
Utilizar 

adequadamente os 

termos «dobro», 

«triplo», 

«quádruplo» e 

«quíntuplo». 
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Estudo do 

Meio 

 

À descoberta 

das inter- 

relações 

entre espaços 

* 
 

Identificar os meios de 

comunicação social 

utilizados que usam 

no quotidiano; 

 
Perceber o porquê de 

serem meios de 

comunicação social; 

 
Distinguir meios de 

comunicação social de 

meios de comunicação 

pessoal; 

 

Esta atividade iniciar-se- 

á com a recapitulação 

sobre o que é meios de 

comunicação pessoal, e, 

de seguida, é que irei 

introduzir os meios de 

comunicação. Irei dividir 

o quadro branco em duas 

partes, de modo a que, de 

um lado fique os meios 

de comunicação social e 

do outro os meios de 

comunicação pessoal e os 

alunos    troquem    ideias 

entre      eles      e    deem 

 

Quadro 

branco; 

 

Puzzle; 

 

Avaliação 

Formativa: 

-Diálogo com os 

alunos; 

-Participação 

dos alunos; 

-Registos 

escritos durante 

todo o decorrer 

de trabalhos, no 

caderno; 
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    exemplos sobre cada um. 

Posto isto, serão 

distribuídos pelos alunos 

uma folha de papel com 

um meio de comunicação 

ou uma característica, de 

forma, a construírem um 

puzzle (elaborado pela 

aluna estagiária) no 

quadro. 

  

 
Português 

 

Leitura e 

escrita 

 

Oralidade 

 

Ler em voz alta 

palavras, 

pseudopalavras  e 

textos. 

 

Ler pelo menos 50 

de uma lista de 60 

pseudopalavras 

 

Relacionar as frases 

com a história ouvida 

no dia anterior; 

 

Recordar alguns dos 

acontecimentos da 

história; 

 

Ler com entoação; 

 

Entrega a cada aluno de 

uma ficha com frases 

sobre a história do 

“Elefante cor-de-rosa”; 

 

Leitura silenciosa 

individual das frases; 

 

Leitura individual de 

 

Ficha de 

trabalho; 

 

Cola; 

Tesouras; 

Avaliação 

Formativa: 

-Diálogo com os 

alunos; 

-Participação 

dos alunos; 

-Registos 

escritos durante 



 
 

 
124 

 

  monossilábicas, 

dissilábicas e 

trissilábicas (4 

sessões de 15 

pseudopalavras 

cada); 

Ler corretamente, 

por minuto, no 

mínimo, 35 

pseudopalavras; 

 
Ler quase todas as 

palavras 

monossilábicas, 

dissilábicas e 

trissilábicas 

regulares encontradas 

nos    textos    lidos  na 

 

Ler com ritmo; 

Respeitar a pontuação; 

Compreender o 

conteúdo das frases; 

 

Ordenar as frases por 

ordem de 

acontecimentos da 

história; 

 

Recontar os 

acontecimentos mais 

relevantes da história. 

todos os alunos das  

frases em voz alta; 

 

Diálogo e troca de ideias 

sobre a sequência de 

acontecimentos da 

história; 

 

Realização da 

enumeração das frases; 

 

Recorte e colagem das 

frases para o caderno da 

escola. 

 todo o decorrer 

de trabalhos, no 

caderno; 
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  escola e pelo menos 12 

de 15 palavras 

irregulares escolhidas 

pelo professor; 

 

Decodificar palavras 

com fluência 

crescente:  bom 

domínio na leitura das 

palavras dissilábicas 

de 4 a 6 letras e mais 

lentamente na das 

trissilábicas de 7 ou 

mais letras; 

 

Ler um texto com 

articulação e 

entoação 

razoavelmente 

corretas e uma 
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  velocidade de leitura 

de, no mínimo, 90 

palavras por minuto. 

 
Ler textos diversos 

Ler pequenos textos 

narrativos, 

informativos e 

descritivos. 

 
Apropriar-se de 

novos vocábulos 

Reconhecer   o 

significado de novas 

palavras, relativas a 

temas do quotidiano, 

áreas do interesse 

dos alunos e 

    



 
 

 
127 

 

  conhecimento do 

mundo. 

 
Relacionar o texto 

com conhecimentos 

anteriores  e 

compreendê- lo 

Inferir o sentido de 

uma palavra 

desconhecida a partir 

do contexto frásico 

ou textual; 

 
Escolher, em tempo 

limitado, entre 

diferentes  frases 

escritas, a  que 

contempla 
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  informação contida 

num texto curto, de 

50 a 80 palavras, 

lido anteriormente; 

 
Escolher   entre 

diferentes 

interpretações, 

propostas    pelo 

professor, de entre as 

intenções  ou   os 

sentimentos    da 

personagem 

principal, a que é a 

mais apropriada às 

intenções do autor 

do texto, tendo em 

conta as informações 
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  fornecidas, 

justificando a 

escolha. 

    

 
Expressão 

Plástica 

 

Descoberta e 

organização 

progressiva 

de volumes 

Modelagem e 

escultura 

 

* 

 

Ter contacto com a 

plasticina; 

 

Moldar a plasticina; 

 
Descobrir novas 

formas; 

 

Realização de um 

elefante em plasticina. 

 

Plasticina 
Avaliação 

Formativa: 

-Diálogo com os 

alunos; 

-Participação 

dos alunos. 

  

Construções 

 
Construir um elefante; 

   

3.º Dia – 4.ª feira – 1 de fevereiro 

 
Matemática 

 

Números e 

Operações 

 

Utilizar corretamente 

o símbolo «X»; 

 

Reconhecer que o 

produto de qualquer 

 

Utilizar corretamente 

o sinal X; 

 

Saber de memória as 

tabuadas do 1,2,3,4,5, 

 

Pintura de um desenho  

de acordo com as 

tabuadas que já foram 

lecionadas. 

 

Ficha com o 

desenho; 

Lápis de cor. 

 

Avaliação 

Formativa 

Diálogo com os 

alunos; 

Participação dos 
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  número por é igual a 

esse número e que o 

produto de qualquer 

número por 0 é igual 

a 0; 

 

Reconhecer  a 

propriedade 

comutativa da 

multiplicação; 

 

Calcular o produto 

de quaisquer dois 

números de um 

algarismo. 

 

Construir e saber de 

memória as tabuadas 

do 2, do 3, do 4, do 

5, do 6 e do 10. 

6 e 10; 

 
Praticar a tabuada; 

Consolidar a tabuada; 

  alunos; 

Registos escritos 

durante todo o 

decorrer de 

trabalhos, no 

caderno; 
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Português 

 

 
Leitura e 

Escrita 

 

Desenvolver a 

consciência 

fonológica e operar 

com fonemas 

 

Repetir, sem o 

primeiro fonema e 

sem cometer 

nenhum erro, uma 

sílaba CV ou CVC 

pronunciada pelo 

professor. 

 

 
Repetir, sem cometer 

nenhum erro, uma 

sílaba V ou VC, 

juntando no início 

uma consoante 

 

Descodificar as 

palavras existentes nas 

frases; 

 

Desenvolver a 

criatividade; 

 

Refletir sobre a 

fronteira das palavras; 

 

Reconhecer o que é 

uma rima; 

 

Compreender porque 

é que rima; 

 

Conhecer novos 

vocábulos; 

 

Conhecer a estrutura 

 

Usarei o quadro 

interativo para mostrar a 

ficha de trabalho que 

contém três exercícios. O 

primeiro consiste em 

descodificar frases que se 

encontram sem espaço 

entre as palavras e terão 

de escrever a frase 

corretamente e perceber 

quais são as palavras 

corretas. No segundo 

terão de descobrir 

palavras que rimam com 

as que aparecem 

indicadas. E, por fim, 

terão de escrever um 

poema com algumas das 

 

Quadro 

branco; 

Quadro 

interativo; 

Ficha com os 

exercícios. 

Avaliação 

Formativa: 

Diálogo com os 

alunos; 

Participação dos 

alunos; 

Registos escritos 

durante todo o 

decorrer de 

trabalhos, no 

caderno; 
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  sugerida 

previamente pelo 

professor, de 

maneira a produzir 

uma sílaba CV ou 

CVC, 

respetivamente. 

 
Reunir numa sílaba 

os primeiros 

fonemas de duas 

palavras  (por 

exemplo, “cachorro 

irritado” —> “ki”), 

cometendo poucos 

erros. 

 

Conhecer o 

alfabeto        e       os 

de um poema; 

 
Desenvolver o sentido 

de escrita; 

 

Escrever 

corretamente; 

 

Aperfeiçoar a 

ortografia; 

palavras do exercício 

anterior. 

 

Os alunos realizarão 

todos os exercícios no 

caderno da escola 

individualmente. A 

correção dos exercícios 

será feita no quadro 

branco pelos alunos. 
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  grafemas 

 
Associar as formas 

minúscula e 

maiúscula de todas 

as letras do alfabeto; 

 

Recitar todo o 

alfabeto na ordem 

das letras, sem 

cometer erros de 

posição relativa; 

 

Escrever todas as 

letras do alfabeto, 

nas formas 

minúscula e 

maiúscula, em 

resposta ao nome ou 

ao segmento fónico 
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  que corresponde 

habitualmente à 

letra; 

 

Pronunciar o(s) 

segmento(s) 

fónico(s) de todos os 

grafemas com acento 

ou diacrítico e dos 

dígrafos e ditongos. 

 

Escrever todos os 

dígrafos e ditongos, 

de uma das maneiras 

possíveis em 

português, quando 

solicitados pelo(s) 

segmento(s) 

fónico(s) 
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  correspondente(s). 

 
Redigir 

corretamente 

Respeitar as regras 

de concordância 

entre o sujeito e a 

forma verbal; 

 

Utilizar, com 

coerência, os tempos 

verbais; 

 

Utilizar sinónimos e 

pronomes para evitar 

a repetição de 

nomes; 

 

Cuidar da 

apresentação final do 
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  texto.     

Expressão 

Físico- 

Motora 

 

 
Jogos 

 

* 
 

Desenvolver o 

equilíbrio; 

 

Realização do jogo: 

“Mãezinha, dá licença?”. 

 

Recursos 

humanos: 

 

Avaliação 

Formativa 

   Prestar atenção; 
A aluna estagiária Alunos 

 

   Desenvolver a 

coordenação dos 

membros superiores e 

membros inferiores; 

explicará as regras e o 

funcionamento do jogo, 

colocará   os   alunos  nas 

 
Recursos 

espaciais: 

 

   

Desenvolver a 

lateralidade; 

posições indicadas e irá 

exemplificar como se 

Sala 

polivalente 

 

    joga e os passos que se   

   Desenvolver o espírito 

de equipa; 
irão realizar. 

  

   
Estabelecer ligações 

com os colegas noutro 

contexto. 

   

*Não existem Metas Curriculares para esta área curricular 
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Apêndice VIII – Planificação n.º 4 

 

 
 

 
Data: 23 de maio de 2017 

N.º de horas: 5 horas 

Educadora cooperante: Graça Gomes 

 

Terça-feira, 23 de maio: 

 

- Acolhimento; 

- Exploração do polydron; 

- Atividades livres; 

- Lista de palvras; 

- Leitura do livro “Adivinha o que eu faço?” 
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Áreas de 

conteúdo 

 

Metas de aprendizagem 

 

Objetivos gerais 

 

Objetivos específicos 

 

Atividades/Estra

tégias 

 

Recursos 

 

Avaliação 

 

Área de 

Formação 

Pessoal e 

Social 

 

Convivência 

democrática 

e cidadania 

 

Independênci 

a e 

Autonomia 

 
 

Área da 

expressão e 

comunicaçã 

o 

 

Domínio da 

Matemática 

 

- Conhecer e aceitar as suas

 características 

pessoais e a sua identidade 

social e cultural, situando-

as em relação às de outros; 

– Reconhecer e valorizar 

laços de pertença social e 

cultural; 

- Desenvolver o respeito 

pelo outro e pelas suas 

opiniões, numa atitude de 

partilha e de 

responsabilidade social; 

- Respeitar a diversidade 

 

- Manipular as peças 

do polydron; 

 

- Respeitar os 

colegas; 

- Manter uma 

postura correta; 

- Promover a 

concentração; 

- Desenvolver a 

socialização; 

- Desenvolver o 

raciocínio; 

- Adquirir 

autonomia; 

- Promover a 

 

- Saber esperar pela sua 

vez; 

- Mostrar interesse pela 

atividade; 

- Combater a timidez e 

vergonha nas crianças; 

 

- Fazer construções 

com o polydron; 

 

- Compreender que 

existem tamanhos, 

cores e formas 

diferentes; 

- Desenvolver a 

motricidade fina; 

 

- Exploração do polydron; 
 

Humanos: 

- Crianças; 

- Aluna 

estagiária; 

- Educadora 

cooperante; 

 

 
 

Materiais: 

- Polydron; 

 

Avaliação 

Formativa: 

 

- Observação 

da 

autonomia, 

independênci 

a, espírito 

crítico; 

- Observar o 

espírito de 

grupo; 

- Observar a 

concentração 

e interesse do 

grupo; 
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 e solidarizar-se com os 

outros; 

- Saber cuidar de si e 

responsabilizar-se pela 

sua segurança e bem- 

estar; 

- Ir adquirindo a 

capacidade de fazer 

escolhas, tomar decisões 

e assumir 

responsabilidades, tendo 

em conta o bem-estar dos 

outros; 

– Resolver problemas do 

quotidiano que envolvam 

pequenas quantidades, 

com recurso à adição e 

subtração; 

autoestima; 

- Relacionar a 

atividade com o 

quotidiano. 

- Saber trabalhar em 

grupo; 

- Partilhar o material; 

- Reconhecer as figuras 

geométricas; 

  - Observar a 

capacidade de 

construções 

das crianças; 

- Reconhecer 

as formas 

geométricas; 
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 - Localizar objetos num 

ambiente familiar, 

utilizando conceitos de 

orientação; 

– Identificar pontos de 

reconhecimento de locais 

e usar mapas simples; 

– Tomar o ponto de vista 

de outros, sendo capaz de 

dizer o que pode e não 

pode ser visto de uma 

determinada posição; 

– Reconhecer e operar 

com formas geométricas 

e figuras, descobrindo e 

referindo propriedades e 

identificando padrões, 

simetrias e projeções. 
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Área de 

Formação 

Pessoal e 

Social 

 

Convivência 

democrática 

e cidadania 

 

Independênci 

a e 

Autonomia 

 

Área de 

Expressão e 

Comunicaçã 

o 

Domínio da 

Linguagem 

Oral e 

Abordagem à 

Escrita 

 
- Desenvolver o respeito 

pelo outro e pelas suas 

opiniões, numa atitude de 

partilha e de 

responsabilidade social; 

- Respeitar a diversidade 

e solidarizar-se com os 

outros; 

- Saber cuidar de si e 

responsabilizar-se pela 

sua segurança e bem- 

estar; 

- Compreender 

mensagens orais em 

situações diversas de 

comunicação; 

– Usar a linguagem oral 

 

- Respeitar os 

colegas; 

- Manter uma 

postura correta; 

- Promover a 

concentração; 

- Desenvolver a 

socialização; 

- Desenvolver a 

criatividade; 

- Desenvolver o 

raciocínio; 

- Desenvolver a 

linguagem; 

- Adquirir 

autonomia; 

 

- Saber esperar pela sua 

vez; 

- Conhecer novas 

palavras; 

- Trocar e partilhar 

ideias; 

- Comunicar com os 

colegas; 

 

- Combater a timidez; 

 
- Associar palavras do 

quotidiano ao som que 

está a ser trabalhado; 

- Conhecer e adquirir 

novos vocábulos; 

 

-Lista de palavras; 
 

Humanos: 
 

-Professora 

Cooperante; 
 

-Aluna 

estagiária; 
 

-Crianças; 
 

Materiais: 
 

- Folha de 

papel A3; 

 

- Marcador; 

 

Avaliação 

Formativa: 

 

Observação: 

- da 

autonomia  e 

independênci 

a das 

crianças; 

- da 

perspicácia 

das crianças; 

- da forma 

como se 

exprimem. 

- da 

capacidade de 

memória; 
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 em contexto, 

conseguindo comunicar 

eficazmente de modo 

adequado à situação 

(produção e 

funcionalidade); 

Tomar consciência 

gradual sobre diferentes 

segmentos orais que 

constituem as palavras; 

– Identificar diferentes 

palavras numa frase; 

- Tomar consciência 

gradual sobre diferentes 

segmentos orais que 

constituem as palavras 

(Consciência 

Fonológica). 

    - da 

associação do 

som às 

palavras que 

conhecem; 
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Área de 

Formação 

Pessoal  e 

Social 

Convivência 

democrática 

e cidadania 

Independênci 

a e 

Autonomia 

 

Área do 

Conhecimen 

to do 

Mundo 
 

Área de 

expressão  e 

 

- Desenvolver o respeito 

pelo outro e pelas suas 

opiniões, numa atitude de 

partilha e de 

responsabilidade social; 

- Respeitar a diversidade 

e solidarizar-se com os 

outros; 

- Saber cuidar de si e 

responsabilizar-se pela 

sua segurança e bem- 

estar; 

- Compreender 

mensagens orais em 

situações diversas de 

comunicação; 

- Usar a linguagem oral 

 

- Respeitar os 

colegas; 

- Promover a 

concentração; 

- Desenvolver a 

socialização; 

- Desenvolver a 

criatividade; 

- Desenvolver o 

raciocínio; 

- Desenvolver a 

linguagem oral; 

 

- Identificar as 

personagens; 

- Perceber o conteúdo 

da história; 

- Identificar os 

acontecimentos mais 

importantes da história; 

- Transmitir a sua 

opinião sobre a história; 

- Relacionar o conteúdo 

da história ao 

quotidiano; 

- Descodificar a 

profissão a que a 

adivinha se refere; 

- Trocar e partilhar 

ideias com os colegas; 

 

- História “Adivinha o 

que eu faço?”; 

 

- Estabelecer um 

diálogo com as 

crianças sobre as 

profissões; 

 

Humanos: 

- Aluna 

estagiária; 

- Crianças; 

- Educadora 

cooperante; 

 

Materiais: 

 
Livro 

“Adivinha o 

que eu 

faço?”; 

 

Avaliação 

Formativa: 
 

Observar: 

 
- a 

capacidade 

que possuem 

de estar 

atentos e de 

se 

envolverem 

pela história; 

 

- a 

capacidade 

que têm  de 

relacionar  a 

história com 
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comunicaçã 

o 

Domínio da 

linguagem 

oral e 

abordagem à 

escrita 

em contexto, 

conseguindo comunicar 

eficazmente de modo 

adequado à situação 

(produção e 

funcionalidade); 

- Tomar consciência da 

sua identidade e pertença 

a diferentes grupos do 

meio social próximo (ex. 

família, jardim de 

infância, amigos, 

vizinhança);  – 

Reconhecer unidades 

básicas do tempo diário, 

semanal         e       anual, 

compreendendo a 

influência que têm na sua 

    o quotidiano; 

- a autonomia 

e 

independênci 

a; 

- a 

perspicácia 

das crianças; 

- a 

descodificaçã 

o das 

adivinhas; 

- da forma 

como se 

exprimem. 
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 vida; 

– Conhecer elementos 

centrais da sua 

comunidade, realçando 

aspetos físicos, sociais e 

culturais e identificando 

algumas semelhanças e 

diferenças com outras 

comunidades. 

– Conhecer e respeitar a 

diversidade cultural; 
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Apêndice IX -  Planificação n.º 5 

  

 

 

 

 

Data: 3 de maio de 2017  
 

N.º de horas: 5 horas 

 

Quarta-feira, 3 de maio: 

 
- Acolhimento; 

- Registo das rimas para o dia da mãe; 

- Continuação da realização da lembrança para o dia da Mãe; 

- Introdução da história “O som das cores”; 

- Diálogo com o “Amigo João”; 
 

Áreas de 

conteúdo 

Metas de aprendizagem Objetivos gerais Objetivos específicos Atividades/ 

Estratégias 

Recursos Avaliação 

 

Área de 

Formaçã

o Pessoal 

e Social 

 

Convivênc

ia 

democráti

 

- Conhecer e aceitar as 

suas características 

pessoais e a sua 

identidade social e 

cultural, situando-as em 

relação às de outros; 

– Reconhecer e valorizar 

laços de pertença social 

 

- Respeitar os 

colegas; 

- Promover a 

concentração; 

- Desenvolver a 

socialização; 

- Desenvolver a 

criatividade; 

 

- Identificar as 

personagens; 

- Perceber o 

conteúdo da 

história; 

- Identificar os 

acontecimentos 

mais importantes

 

- Diálogo com o 

Amigo João 

(fantoche); 

 

Humanos: 

- Aluna 

estagiária; 

- Crianças; 

- Educadora 

cooperante; 

 

Materiais: 

 

Avaliação 

Formativa: 

 

Observar: 

-a 

capacidade 

que 

possuem de 
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ca e 

cidadania 

 

Independên

cia e 

autonomia 

e cultural; 

- Desenvolver o respeito 

pelo outro e pelas suas 

opiniões, numa atitude de 

partilha e de 

responsabilidade social; 

- Respeitar a 

diversidade e 

solidarizar-se com os 

outros; 

- Saber cuidar de si e 

responsabilizar-se pela 

sua segurança e bem-

estar; 

- Ir adquirindo a 

capacidade de fazer 

escolhas, tomar decisões 

e assumir 

responsabilidades, tendo 

em conta o bem-estar 

dos outros; 

Desenvolver o 

raciocínio; 

- Desenvolver a 

linguagem oral; 

- Desenvolver a 

motricidade fina; 

- Prestar atenção à 

história; 

- Efetuar a divisão 

silábica das 

palavras; 

Identificar o que é uma 

frase e uma palavra; 

 da história; 

Transmitir a sua 

opinião sobre a 

história; 

- Relacionar o 

conteúdo da história 

ao quotidiano; 

- Trocar e partilhar 

ideias com os 

colegas; 

- Não perturbar a 

atividade; 

- Participar no 

diálogo em grande 

grupo; 

 

- Compreender que 

a palavra é 

constituída por

 sílabas 

(bocadinhos); 

 

Fantoche; 

estar atentos 

e de se 

envolverem 

pela 

história; 

 

- a 

capacidade 

que têm  de relacionar  a história com o quotidiano; 

- a 

autonomia 

e 

independên

cia; 

- a 

perspicáci

a das 

crianças; 

da forma 

como se 
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- Compreender 

mensagens orais em 

situações diversas de 

comunicação; 

- Usar a linguagem oral 
em contexto, conseguindo 
comunicar eficazmente 
de modo adequado à 
situação (produção e 
funcionalidade); 

- Compreender 

mensagens orais em 

situações diversas de 

comunicação; 

– Usar a linguagem oral 

em contexto, 

conseguindo comunicar 

eficazmente de modo 

adequado à situação 

(produção e 

funcionalidade); 

- Tomar consciência 

gradual sobre diferentes 

- Acompanhar o 

grupo 

na realização da 

divisão silábica; 

 

- Contar o número 

de palavras numa 

frase; 

 

- Ter a capacidade de 

distinguir as palavras 

numa frase (fronteira 

da palavra); 

exprimem; 
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segmentos orais que 

constituem as palavras 

(Consciência 

Fonológica); 

– Identificar diferentes 

palavras numa frase 

(Consciência da 

Palavra); 

- Identificar quantidades  

através de diferentes 

formas de representação 

(contagens, desenhos, 

símbolos, escrita de 

números, estimativa, 

etc.); 

– Resolver problemas do 

quotidiano que 

envolvam pequenas 

quantidades, com 

recurso à adição e 

subtração; 
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Área de 

Formaçã

o Pessoal 

e Social 

Convivênc

ia 

democráti

ca e 

cidadania 

Independê

ncia e 

Autonomia 

Área de 

Expressão 

e 

Comunica

ção 

Domínio 

da 

Educação 

 
-  Desenvolver  o  

respeito pelo 

outro e pelas suas 

opiniões, numa atitude de 

partilha e de 

responsabilidade social; 

- Respeitar a 

diversidade e 

solidarizar-se com os 

outros; 

- Saber cuidar de
si e 

responsabilizar-se

 pel

a sua 

segurança e bem-estar; 

- Desenvolver

 capacidades 

expressivas e criativas 

através de explorações e 

 

- Respeitar os 

colegas; 

- Manter uma 

postura correta; 

- Promover a 

concentração; 

- Desenvolver a 

socialização; 

- Desenvolver a 

criatividade; 

- Desenvolver o 

raciocínio; 

- Desenvolver a 

linguagem; 

- Adquirir autonomia; 

 

- Saber esperar pela 

sua vez; 

- Partilhar o 

material com os 

colegas; 

- Conhecer novos 

materiais; 

- Contactar com 

novos materiais; 

- Comunicar com os 

colegas; 

- Conhecer novas 

técnicas de pintura; 

 

- Compreender como 

se realiza o processo 

da nova técnica de 

pintura que irão 

aprender; 

 

- Decoração do 

envelope onde se 

irá colocar a 

lembrança para 

oferecer à mãe. As 

crianças irão 

soprar por uma 

palhinha para fazer 

bolhas num copo 

com tinta e com a 

ajuda da aluna 

estagiária irá 

colocar a folha do 

envelope por cima. 

Humanos: 
 

-Professora 

Cooperante

; 
 

-Aluna 

estagiária

; 
 

-Crianças; 
 

Materiais: 
 

- Água; 
 

- Tinta 

guache

; 
 

- Líquido 

da loiça; 
 

- Palhinhas; 
 

Copos de 

plástico. 

Avaliação 

Formativ

a: 

 

Observação 

da 

autonomia, 

independê

nc 

ia

 

e 
 criatividade 

de

 ca

da criança 

 ao 

realizar este 

trabalho 

individualm 

ente. 
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Artística 

 

produções plásticas; 

-     Apreciar         

diferentes 

manifestações de artes 

visuais 

a partir da observação de 

várias modalidades

 expr

essivas (pintura, 

desenho, escultura, 

etc…) expressando a 

sua 

opinião e leitura crítica; 

 

Área de 

Formaçã

o Pessoal 

e Social 

Convivênc

ia 

democrátI

ca e 

cidadania 

 

 

- Desenvolver o respeito 

pelo outro e pelas suas 

opiniões, numa atitude 

de partilha e de 

responsabilidade social; 

- Respeitar a 

diversidade e 

 

- Respeitar os 

colegas; 

- Manter uma 

postura correta; 

- Promover a 

concentração; 

- Desenvolver a 

 

- Saber esperar pela 

sua vez; 

- Partilhar o 

material com os 

colegas; 

- Aperfeiçoar o 

desenho; 

 

- Os alunos irão 

fazer um desenho 

sobre a canção do 

dia da mãe. Irão 

também fazer o 

registo das rimas. 

 

Humanos: 

- Aluna 

estagiária; 

 

- Crianças; 

 

- Professora 

cooperante; 
 

Materiais:  

 

 

Avaliação 

Formativa:  

 

Observar a 

capacidade 

de 

organização 
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Independê

ncia e 

Autonomia 

 

Área de 

Expressão 

e 

Comunicaç

ão 

 

Domínio de 

Educação 

Artística 

solidarizar-se com os 

outros; 

- Saber cuidar de si e 

responsabilizar-se pela 

sua segurança e bem-

estar; 

- Reconhecer e 

mobilizar elementos da 

comunicação visual   

tanto   na   produção   e 

apreciação das suas 

produções como em 

imagens que observa; 

- Apreciar diferentes 

manifestações de artes 

visuais a partir da 

observação de várias 

modalidades expressivas 

(pintura, desenho, 

etc.), expressando a sua 

opinião e leitura crítica; 

socialização; 

- Desenvolver a 

criatividade;  

- Desenvolver o 

raciocínio;  

- Desenvolver a 

linguagem; 

- Desenvolver a 

motricidade 

fina; 

- Adquirir 

autonomia; 

 

 
 

- Melhorar a pintura; 

- Desenvolver a 

organização e 

- Estruturação do 

pensamento e de 

diálogo; 

- Construir frases 

corretamente; 

- Expressar com 

naturalidade e 

facilidade os seus 

pensamentos; 

 

 

 

 
 

- Lápis de 

carvão;  

 

- Lápis de cor;  

 

- Folhas A4; 

e 

estruturação 

de 

pensamento 

e diálogo 

aliada ao 

poder de 

síntese e 

memorização

. Análise 

da 

autonomia, 

independênci

a e 

criatividade 

de cada 

criança ao 

realizar este 

trabalho 

individualm 

ente. 
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Área de 

Formação 

Pessoal e 

Social 

 

Área de 

expressão 

e 

comunicaç

ão 

Domínio da 

linguagem 

oral e 

abordagem 

à escrita 

 

- Desenvolver o respeito 

pelo outro e pelas suas 

opiniões, numa atitude 

de partilha e de 

responsabilidade social; 

Respeitar a diversidade e 
lidarizar-se com os 
outros; 

- Saber cuidar de si e 

responsabilizar-se pela 

sua segurança e bem-

estar; 

- Compreender 

mensagens orais em 

situações diversas de 

comunicação; 

- Usar a linguagem oral 

em contexto, conseguindo 

comunicar eficazmente de 

modo adequado à situação 

 

- Respeitar os 

colegas; 

- Promover a 

concentração; 

- Desenvolver a 

socialização; 

- Desenvolver a 

criatividade; 

- Desenvolver o 

raciocínio; 

- Desenvolver a 

linguagem oral; 

 

- Identificar as 

personagens; 

- Perceber o 

conteúdo da história; 

- Identificar os 

acontecimentos 

mais importantes

 da história; 

- Transmitir a sua 

opinião sobre a 

história; 

- Ter a capacidade de 

recontar a história; 

 
 

 

- A aluna estagiária 

irá ler a história “O 

som das cores”, e, 

no final 

estabelecer-se-á 

um diálogo com as 

crianças sobre a 

história; 

 

Humanos: 

- Aluna 

estagiária

; 

- Crianças; 

- Educadora 

cooperante; 

 

Materiais: 
 

Livro “O som 

das cores”; 

 

Avaliação 

Formativ

a: 
 

Observar: 

 
-como se 

envolvere

m pela 

história; 

 

- como 

relacionam 

a história 

com o 

quotidiano; 

 

- recontar 

os 

acontecime

ntos mais 

importantes. 
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(produção e 

funcionalidade); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
155 

Apêndice X - Planificação n.º 5 

 

 

 
Data: 14 de junho de 2017 

N.º de horas: 5 horas 

Estagiária: Joana Isabel Machado Teixeira n.º 53807 

Docente: Professor Doutor Joaquim Escola 

Educadora Cooperante: Graça Gomes 

 

Quarta-feira, 14 de junho: 

 

- Acolhimento; 

- Leitura e exploração da história “A Carochinha e o João Ratão” de 

Luísa Ducla Soares; 

- Atividades livres; 

- Jogo dos animais; 

 

Áreas de 

conteúdo 

Metas de aprendizagem Objetivos gerais Objetivos específicos Atividades/ 

Estratégias 

Recursos Avaliação 

Área de 

Formação 

- Desenvolver o respeito pelo 

outro e pelas suas opiniões, 

- Respeitar 

colegas; 

os - Identificar as 

personagens; 

- Leitura da história 

“A Carochinha e o 

João Ratão”; 

 

- Diálogo com os 

alunos sobre as 

 

Humanos: 

- Aluna 

 

Avaliação 

Formativa: 
 

Observar: 

 
- a 

capacidade 

Pessoal e numa atitude de partilha e de - Promover a - Perceber o conteúdo 
estagiária; 

Social responsabilidade social; concentração; 
 

da história; 
- Crianças; 

Convivênci - Respeitar a diversidade e - Desenvolver a - Identificar os 
- Educadora 

a solidarizar-se com os outros; socialização; 
 

acontecimentos mais 
cooperante; 
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democrátic 

a e 

cidadania 

Independên 

cia e 

Autonomia 

 

Área de 

expressão e 

comunicaç 

ão 

Domínio da 

linguagem 

oral e 

abordagem 

à escrita 

 
Domínio da 

- Saber cuidar de si e 

responsabilizar-se pela sua 

segurança e bem-estar; 

- Compreender mensagens 

orais em situações diversas de 

comunicação; 

- Usar a linguagem oral em 

contexto, conseguindo 

comunicar eficazmente de 

modo adequado à situação 

(produção e funcionalidade); 

- Compreender mensagens 

orais em situações diversas de 

comunicação; 

– Usar a linguagem oral em 

contexto, conseguindo 

comunicar      eficazmente    de 

modo    adequado    à   situação 

- Desenvolver a 

criatividade; 

- Desenvolver o 

raciocínio; 

- Desenvolver a 

linguagem oral; 

- Desenvolver a 

motricidade fina; 

- Prestar atenção à 

história; 

- Efetuar a divisão 

silábica das 

palavras; 

importantes da 

história; 

- Transmitir a sua 

opinião sobre a 

história; 

- Relacionar o 

conteúdo da história 

ao quotidiano; 

- Trocar e partilhar 

ideias com os colegas; 

- Não perturbar a 

atividade; 

- Participar no diálogo 

em grande grupo; 

- Compreender que a 

palavra é constituída 

por sílabas 

palavras que rimam; 

 
- Realização da 

divisão silábica de 

algumas palavras e 

contagem do número 

de sílabas, batendo 

palmas; 

 

- Diálogo sobre a 

história “A 

Carochinha e o João 

Ratão”; 

 

Materiais: 

 
- Livro “A 

Carochinha 

e o João 

Ratão”; 

que possuem 

de estar 

atentos e de 

se 

envolverem 

pela história; 

 

- a 

capacidade 

que têm  de 

relacionar  a 

história com 

o quotidiano; 

- a autonomia 

e 

independênci 

a; 

- a 
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Matemática (produção e funcionalidade); 

- Tomar consciência gradual 

sobre diferentes segmentos 

orais que constituem as 

palavras (Consciência 

Fonológica); – Identificar 

diferentes palavras numa frase 

(Consciência da Palavra); 

- Identificar quantidades 

através de diferentes formas de 

representação (contagens, 

desenhos, símbolos, escrita de 

números, estimativa, etc.); 

– Resolver problemas do 

quotidiano que envolvam 

pequenas quantidades, com 

recurso à adição e subtração; 

 (bocadinhos); 

 
- Acompanhar o grupo 

na realização da 

divisão silábica; 

 

- Contar o número de 

sílabas batendo 

palmas; 

 

- Saber o que é una 

sílaba; 

  perspicácia 

das crianças; 

- a 

compreensão 

da história; 

- da forma 

como se 

exprimem; 

- a 

capacidade da 

realização da 

divisão 

silábica das 

palavras; 
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Área de 

Formação 

Pessoal e 

Social 

 

Convivênci 

a 

democrátic 

a e 

cidadania 

 

Independên 

cia e 

Autonomia 

 
 

Área do 

Conhecime 

nto do 

Mundo 

 

 

Área de 

expressão e 

 

- Conhecer e aceitar as suas 

características pessoais e a sua 

identidade social e cultural, 

situando-as em relação às de 

outros; 

– Reconhecer e valorizar laços 

de pertença social e cultural; 

- Desenvolver o respeito pelo 

outro e pelas suas opiniões, 

numa atitude de partilha e de 

responsabilidade social; 

- Respeitar a diversidade e 

solidarizar-se com os outros; 

- Saber cuidar de si e 

responsabilizar-se pela sua 

segurança e bem-estar; 

- Ir adquirindo a capacidade de 

 

- Respeitar os 

colegas; 

- Manter uma 

postura correta; 

- Desenvolver a 

socialização; 

- Desenvolver o 

raciocínio; 

- Adquirir 

autonomia; 

- Promover a 

autoestima; 

- Relacionar a 

atividade com o 

quotidiano; 

- Conhecer novos 

animais; 

 

- Saber esperar pela 

sua vez; 

- Mostrar interesse 

pela atividade; 

- Saber trabalhar em 

grupo; 

- Conhecer o habitat, 

revestimento, 

locomoção, entre 

outras características 

dos animais; 

- Distinguir animais 

domésticos e 

selvagens; 

- Compreender o que 

é uma sílaba; 

- Contar o número de 

 

-Jogo dos animais; 
 

Humanos: 

- Crianças; 

- Aluna 

estagiária; 

- Educadora 

cooperante; 

 

 
 

Materiais: 

- Folhas A4; 

- Saco 

preto; 

 

Avaliação 

Formativa: 

 

- Observação 

da 

autonomia, 

independênci 

a, espírito 

crítico; 

- Observar o 

espírito de 

grupo; 

- Observar a 

concentração 

e interesse do 

grupo; 

- Observar a 

capacidade de 
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comunicaç 

ão 

 

 
Domínio da 

linguagem 

oral e 

abordagem 

à escrita 

 

Domínio da 

Matemática 

fazer escolhas, tomar decisões 

e assumir responsabilidades, 

tendo em conta o bem-estar  

dos outros; 

- Compreender e identificar as 

características distintivas dos 

seres vivos e reconhecer 

diferenças e semelhanças entre 

animais e plantas; 

– Compreender e identificar 

diferenças e semelhanças entre 

diversos materiais (metais, 

plásticos, papéis, madeira, 

etc.), relacionando as suas 

propriedades com os objetos 

feitos a partir deles; 

– Descrever e procurar 

explicações para fenómenos e 

 

- Efetuar a divisão 

silábica das 

palavras; 

sílabas das palavras, 

batendo palmas; 

- Saber o que é uma 

sílaba; 

  reconhecer o 

que é uma 

sílaba e 

contar o 

número de 

sílabas de 

palavras; 



 
 

 
160 

 
 transformações que observa no 

meio físico e natural; 

– Demonstrar cuidados com o 

seu corpo e com a sua 

segurança; 

– Manifestar comportamentos 

de preocupação com a 

conservação da natureza e 

respeito pelo ambiente. 

- Compreender mensagens 

orais em situações diversas de 

comunicação; 

- Usar a linguagem oral em 

contexto, conseguindo 

comunicar eficazmente de 

modo adequado à situação 

(produção e funcionalidade); 

- Compreender mensagens 
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 orais em situações diversas de 

comunicação; 

– Usar a linguagem oral em 

contexto, conseguindo 

comunicar eficazmente de 

modo adequado à situação 

(produção e funcionalidade); 

- Tomar consciência gradual 

sobre diferentes segmentos 

orais que constituem as 

palavras (Consciência 

Fonológica); 

– Identificar  diferentes 

palavras numa frase 

(Consciência da Palavra); 

- Identificar quantidades 

através de diferentes formas de 

representação          (contagens, 
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 desenhos, símbolos, escrita de 

números, estimativa, etc.); 

– Resolver problemas do 

quotidiano que envolvam 

pequenas quantidades, com 

recurso à adição e subtração; 

     

\\ 
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ANEXOS 
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Anexo I – Parque de estacionamento 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Mendes, J. (2017): Workshop Consciência Fonológica: Princípios Básicos. 
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Anexo II – Canção “De gotinha em gotinha” 

 

Água é uma gota de chuva 

É uma gota de nuvem 

É uma gota de água p’ra viver 

 

De gotinha em gotinha 

Brilha no orvalho da manhã 

De gotinha em gotinha 

Limpa o oceano de amanhã 

 

Água é uma gota de chuva 

É uma gota de nuvem 

É uma gota de água p’ra viver 

 

De gotinha em gotinha 

Brilha no orvalho da manhã 

De gotinha em gotinha 

Limpa o oceano de amanhã 

É pra cuidar, purificar 

 

Água é uma gota de chuva 

É uma gota de nuvem 

É uma gota de água pra viver 

 

Era uma vez uma gotinha de água 

Redondinha e bonitinha 

Um dia ela estava tomando banho de sol 

E a coitadinha que era pequenininha 

Foi encolhendo, encolhendo até que puf! sumiu" 

 

Fonte: Blogue Palavra Cantada 
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Anexo III – Canção: “O som das cores” 

 

 

Tomás queria ver o arco-íris, 

Queria tanto conhecer o som das cores. 

Não sabia o que fazer, como iria perceber,  

Só queria sentir o som das cores. 

Mariana, sua colega de escola,  

Disse que sabia o que fazer,  

Com o sol e água juntos, como por magia, 

O arco-íris iria aparecer 

 

Refrão: 

São tantas as cores, tantos os sabores, 

É tão bom crescer sempre a sorrir. 

Com amigos de verdade, o mundo tem mais cor. 

Descobrir o som do amor. 

 

Mariana foi mostrar ao seu amigo, 

A cor vermelha com o som do coração. 

O laranja a seguir que é crocante e tão docinho. 

O amarelo que é tão quentinho. 

O verde é a cor das gargalhadas. 

O azul com o som de vento e cor de mar.  

O anil é perfumado, com flores a cantar. 

O violeta é cor de sonho e do luar. 

 

Refrão: 2X 

 

 

Autoria: Paula Teixeira 
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Anexo IV – Canção: “O meu Pai é grande” 

 

 

O meu pai é grande 

Quase chega ao céu 

Tem a força de um gigante 

O meu pai é só meu. 

 

Gosto dele 

E ele gosta de mim 

Gosto dele 

O meu pai é assim. 

 

Gosto dele 

E ele gosta de mim 

Gosto dele 

O meu pai é assim. 

 

O meu pai é grande 

Quase chega ao céu 

Tem a força de um gigante 

O meu pai é só meu. 

 

 

 

 

Autoria: Alda Casqueira Fernandes 
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Anexo V – Canção: “Eu gosto é da mamã” 

 

 

Eu gosto é da mamã 

De andar com ela pela mão 

Correr, sorrir e saltar  

E à noite ver televisão. 

E ao fim do dia, bem abraçados  

A ver o pôr-do-sol  

Até que o dia volte de novo a sorrir. 

 

Eu gosto é da mamã 

De andar com ela pela mão 

Correr, sorrir e saltar  

E à noite ver televisão. 

E ao fim do dia, bem abraçados  

A ver o pôr-do-sol  

Até que o dia volte de novo a sorrir. 

 

 

 

 

Adaptação feita pela Educadora Graça Gomes 
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Anexo VI - Lengalenga “Pim, Pam, Pum” 

 

 

 

Pim, pam, pum, 

Cada bola mataa um,  

P’ra galinha e p’ro perú 

Quem se livra és mesmo tu! 


