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Resumo 
Hoje em dia defende-se que o ensino deve proporcionar uma completa formação dos 

alunos, que passe além das aprendizagens dos conteúdos específicos e que permita 

desenvolver competências sociais que possibilitem uma adequada inserção dos alunos na 

sociedade de que fazem parte. É, assim, pedido aos educadores uma profunda reflexão 

das suas práticas, para que não deixem de envolver ativamente os seus alunos no processo 

de aprendizagem e para que adequem os conteúdos do ensino à realidade que envolve 

cada aluno. Deste modo, os alunos sentir-se-ão mais motivados a participar de forma ativa 

nas atividades propostas, tornando-se mais autónomos e mais responsáveis pelo seu 

próprio processo de aprendizagem. 

Com a aprendizagem cooperativa os alunos trabalham juntos de forma a maximizarem as 

suas aprendizagens e as dos seus colegas (Lopes & Silva, 2009). Esta metodologia 

possibilita que cada aluno desempenhe um papel mais ativo no processo de ensino e 

aprendizagem, pois realiza com alguma autonomia as atividades propostas, juntamente 

com os restantes elementos do seu grupo. Assim sendo, os alunos ajudam-se no processo 

de aprendizagem a nível cognitivo e social. 

Atendendo a esta realidade, tornou-se para nós aliciante compreender como a 

aprendizagem cooperativa possibilita adquirir ou reforçar o desenvolvimento de 

competências sociais num grupo de 17 crianças do ensino pré-escolar. 

Tendo tomado conhecimento de um trabalho que consiste numa proposta de intervenção 

intitulada “A Importância da Aprendizagem Cooperativa para o Desenvolvimento das 

Competências Sociais e da Motivação”, decidimos implementá-la com os seguintes 

objetivos: 

• Investigar a eficácia da aprendizagem cooperativa na aquisição e 

desenvolvimento de competências sociais e da motivação em crianças do ensino 

Pré-escolar. 

• Averiguar a influência da aprendizagem cooperativa no desenvolvimento de 

competências de autoavaliação pelas crianças do ensino Pré-escolar. 

As competências sociais que se pretenderam desenvolver com recurso à aprendizagem 

cooperativa foram: falar em voz baixa; partilhar ideias; escutar atentamente; entreajudar; 

respeitar os objetos/materiais coletivos.  
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A recolha de dados envolveu a utilização dos seguintes instrumentos: grelhas de 

observação do comportamento das crianças; registos diários da avaliação dos alunos a 

nível do cumprimento das competências sociais; aplicação de um questionário para 

“analisar” a motivação dos alunos. A análise dos dados recolhidos fez com que 

pudéssemos verificar que, mesmo com diferentes níveis de evolução, todas as crianças 

desenvolveram as competências sociais em estudo. A evolução verificada permitiu-nos 

concluir que os métodos de aprendizagem cooperativa utilizados se revelaram eficazes na 

aquisição/ desenvolvimento de competências sociais e da motivação.  

 

Palavras-chave: aprendizagem cooperativa; educação pré-escolar; competências sociais; 

motivação. 

  



 
 

VI 
 

 
 
 
 

Abstract 
Nowadays it is defended that the education must provide a complete formation of the 

students, that goes beyond the learning of the specific contents and that allows to develop 

social competences that allow an adequate insertion of the students in the society of which 

they are part. Thus, educators are asked to reflect deeply on their practices so that they do 

not fail to actively involve their students in the learning process and to adapt the content 

of teaching to the reality that envolves each student. In this way, students will feel more 

motivated to participate actively in the proposed activities, becoming more autonomous 

and more responsible for their own learning process. 

With cooperative learning, students work together to maximize their learning and that of 

their peers (Lopes & Silva, 2009). This methodology makes it possible for each student 

to play a more active role in the teaching and learning process, since he / she does with 

some autonomy the proposed activities, along with the other elements of his / her group. 

Thus, students help themselves in the cognitive and social learning process. 

Given this reality, it became fascinating for us to understand how cooperative learning 

makes it possible to acquire or reinforce the development of social skills in a group of 17 

pre-school children. 

Having taken note of a work consisting of an intervention proposal entitled "The 

Importance of Cooperative Learning for the Development of Social Skills and 

Motivation", we decided to implement it with the following objetives: 

• Investigate the effectiveness of cooperative learning in the acquisition and development 

of social skills and motivation in preschool children. 

• To investigate the influence of cooperative learning on the development of self-

assessment skills by pre-school children. 

The social skills that were intended to develop with the use of cooperative learning were: 

to speak in a low voice; share ideas; listen carefully; to help; respect the collective objects 

/ materials. 

The collection of data involved the use of the following instruments: child behavior 

observation grids; daily records of pupils' assessment of achievement of social skills; 

application of a questionnaire to "analyze" the students' motivation. The analysis of the 

collected data made it possible to verify that, even with different levels of evolution, all 
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children developed the social skills under study. The verified evolution allowed us to 

conclude that the cooperative learning methods used proved to be effective in acquiring / 

developing social skills and motivation. 

 

 

Keywords: cooperative learning; pre-school education; social skills; motivation. 

 



 
 

8 
 

 

Índice 

 
Dedicatória ....................................................................................................................... II 

Agradecimentos .............................................................................................................. III 

Resumo ........................................................................................................................... IV 

Abstract …………………………………………………………………………………6 

Capítulo 1- Introdução ................................................................................................... 10 

1.1. Introdução ........................................................................................................... 10 

1.2. Contextualização do estudo ................................................................................... 10 

1.2.1.A aprendizagem cooperativa nas Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar .............................................................................................................. 10 

1.3. Importância do estudo ........................................................................................... 12 

1.4. Objetivos do estudo ............................................................................................... 15 

1.5. Organização do Trabalho ...................................................................................... 15 

Capítulo 2- Revisão da Literatura .................................................................................. 17 

2.1. Introdução……………………………………………………………………….. 17 

2.2. A Cooperação na Educação Pré-Escolar ............................................................... 17 

2.3. Conceito de Aprendizagem Cooperativa .............................................................. 18 

2.3.1. Características dos grupos de Aprendizagem Cooperativa……………...… 22 

2.3.2. Tipos de Grupos Cooperativos: formas de os constituir e papéis a 

desempenhar pelos alunos ....................................................................................... 24 

2.3.3. Papel do professor e do aluno na Aprendizagem Cooperativa………..…….29 

2.3.4. Benefícios e desvantagens da Aprendizagem Cooperativa ........................... 31 

2.3.5. Métodos de Aprendizagem Cooperativa ....................................................... 33 

2.3.5.1. Senhas para falar ........................................................................................ 34 

2.3.5.2. Filas Ordenadas .......................................................................................... 35 

2.3.5.3. Cabeças Numeradas Juntas ........................................................................ 35 

2.3.5.4. Já Podem Mostrar ....................................................................................... 36 

2.3.5.5. Par Gelado .................................................................................................. 37 

2.3.5.6. Mesa Redonda ............................................................................................ 37 

2.4. A importância das competências sociais no processo de ensino e aprendizagem. 38 

2.4.1. Definição do conceito de Competências Sociais …………………………...41 

2.4.2. As competências sociais e a aprendizagem cooperativa ............................... 42 



 
 

9 
 

2.5. Conceito de motivação e sua importância na aprendizagem ................................ 45 

Capítulo III- Metodologia……………………………………………………………... 47 

3.1. Introdução……………………………………………………………………….. 47 

3.2. Caracterização do contexto e dos participantes envolvidos no estudo ............... 47 

3.3. Caracterização e Descrição do Estudo ................................................................ 48 

3.4. Instrumentos de Recolha de Dados ..................................................................... 54 

3.4.1.Grelha de Observação da Sala de Aula .......................................................... 55 

3.4.2.Grelha de Avaliação das Competências Sociais ............................................ 55 

3.4.3. Questionário da Motivação ........................................................................... 55 

3.5. Tratamento de dados ........................................................................................... 61 

Capítulo IV- Apresentação e discussão dos resultados .................................................. 62 

4.1. Introdução……………………………………………………...……………….62 

4.2. Resultados do Estudo .......................................................................................... 63 

4.2.1. Apresentação e análise dos resultados obtidos a partir das grelhas de 

observação das competências sociais ……………………………………………..63 

4.2.2. Apresentação e análise da concordância da avaliação das competências 

sociais entre a investigadora e os alunos ................................................................. 67 

4.2.3. Questionário da Motivação ………………………………………………... 69 

Capítulo V- Conclusões, implicações e sugestões ......................................................... 74 

5.1.Introdução…………………………………………………………………………74 

5.2.Conclusões do Estudo ............................................................................................ 74 

5.3. Limitações do Estudo…………………………………………………………… 77 

5.4. Sugestões para trabalhos futuros ........................................................................... 78 

Referências Bibliográficas ……………………………………………………………..79 

Anexos ............................................................................................................................ 90 

 

  



 
 

10 
 

Capítulo 1- Introdução 
1.1. Introdução 

Neste capítulo, pretendemos contextualizar o estudo realizado (1.2). Fazemos, assim, uma 

breve abordagem à aprendizagem cooperativa (1.2.1), bem como às Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar. Abordamos a importância do estudo (1.3), 

assim como apresentamos os respetivos objetivos (1.4) e a sua organização (1.5).  

 

 
1.2. Contextualização do estudo 

 

1.2.1.A aprendizagem cooperativa nas Orientações Curriculares para a Educação 
Pré-Escolar  

 

As Orientações Curriculares para a Educação de Infância (OCEPE) integram um conjunto 

de princípios pedagógicos gerais e organizativos que servem de apoio à organização do 

processo educativo que se pretende desenvolver com as crianças da Educação Pré-

Escolar. Assim, são consideradas referência para todos os educadores da Rede Nacional 

de Educação Pré-Escolar.  

A definição de metas finais para a educação pré-escolar, considerada “como primeira 

etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida”, contribui para 

esclarecer e explicitar as “condições favoráveis para o sucesso escolar” indicadas nas 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar. Sendo essas aprendizagens 

definidas para cada área de conteúdo, sublinha-se que, na prática dos jardins-de-infância, 

se deve procurar sempre privilegiar o desenvolvimento da criança e a construção 

articulada do saber, numa abordagem integrada e globalizante das diferentes áreas (Metas 

de Aprendizagem para a Educação Pré-Escolar, 2016). 

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar deverão ser uma das 

ferramentas que permitem transformar os objetivos, consignados para este nível do 

sistema educativo, em resultados efetivos. No final da educação pré-escolar, pretende-se 

que a criança participe na planificação de atividades e de projetos individuais e coletivos, 

explicando o que pretende fazer, tendo em conta as escolhas dos outros e contribuindo 

para a elaboração de planos comuns (Ministério da Educação/Direção Geral da Educação, 

2016). 
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A interação e a cooperação entre as crianças permitem que estas aprendam, não só com 

o/a educador/a, mas também umas com as outras. Esta perspetiva supõe que o 

planeamento realizado seja adaptado e diferenciado, em função do grupo e de acordo com 

características individuais, de modo a proporcionar a todas e a cada uma das crianças 

condições estimulantes para o seu desenvolvimento e aprendizagem, promovendo em 

todas um sentido de segurança e um nível elevado de autoestima (OCEPE, 2016). No 

final da educação pré-escolar pretende-se que a criança contribua para o funcionamento 

e aprendizagem do grupo, fazendo propostas, participando na procura de soluções, 

partilhando ideias, perspetivas e saberes e reconhecendo o contributo dos outros 

(Ministério da Educação/ Direção Geral da Educação, 2016).  

Como exposto, e de acordo com as OCEPE (2016) o desenvolvimento e aprendizagem 

da criança ocorrem num contexto de interação social, em que esta desempenha um papel 

dinâmico. O reconhecimento da capacidade da criança para construir o seu 

desenvolvimento e aprendizagem supõe encará-la como sujeito e agente do processo 

educativo, o que significa partir das suas experiências e valorizar os seus saberes e 

competências únicas, de modo a que possa desenvolver todas as suas potencialidades. No 

final da educação pré-escolar, a criança colabora em atividades de pequeno e grande 

grupo, cooperando no desenrolar da atividade e/ou na elaboração do produto final. No 

final da educação pré-escolar, a criança é capaz de avaliar, analisando criticamente os 

seus comportamentos, ações e trabalhos e os dos colegas, dando e pedindo sugestões para 

melhorar (Ministério da Educação/ Direção Geral da Educação, 2016).  

Embora muitas das aprendizagens das crianças aconteçam de forma espontânea, nos 

diversos ambientes sociais em que vivem, num contexto de educação de infância existe 

uma intencionalidade educativa que se concretiza através da disponibilização de um 

ambiente culturalmente rico e estimulante, bem como do desenvolvimento de um 

processo pedagógico coerente e consistente, em que as diferentes experiências e 

oportunidades de aprendizagem têm sentido e ligação entre si. Neste processo, o 

desenvolvimento de relações afetivas estáveis, em que a criança é acolhida e respeitada, 

promove um sentimento de bem-estar e a vontade de interagir com os outros e com o 

mundo.  (OCEPE, 2016).  No final da educação pré-escolar, a criança, perante opiniões e 

perspetivas diferentes da sua, ouve com atenção, interroga e argumenta, querendo chegar 

a soluções ou conclusões negociadas (Ministério da Educação/ Direção Geral da 

Educação, 2016). 
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Cabe ao educador apoiar e estimular esse desenvolvimento e aprendizagem, tirando 

partido do meio social alargado e das interações que os contextos de educação de infância 

possibilitam, de modo a que, progressivamente, as escolhas, opiniões e perspetivas de 

cada criança sejam explicitadas e debatidas. 

A leitura atenta das OCEPE e do documento Metas Curriculares para a Educação de 

Infância (2016), particularmente dos excertos apresentados, permitiu-nos considerar ser 

a aprendizagem cooperativa uma metodologia que permite que o educador crie ambientes 

de aprendizagem ricos e estimulantes, que vão ao encontro do defendido nos documentos 

referidos, dado que a implementação da aprendizagem cooperativa na sala de aula é 

fundamental no processo de aprendizagem em que se valoriza a interação na 

aprendizagem, dado que facilita a ocorrência de situações que conduzam ao 

desenvolvimento de competências cognitivas e, simultaneamente, de competências 

sociais. Isto porque, a aprendizagem cooperativa, metodologia na qual os alunos em 

pequenos e heterogéneos grupos se entreajudam no processo de aprendizagem e avaliam 

a forma como trabalham com vista a conseguir objetivos comuns, é importante não só 

para a melhoria do rendimento escolar, mas também para dotar os alunos de competências 

sociais que os preparem para as situações futuras no ambiente de trabalho (Lopes & Silva, 

2008; 2016). No final da educação pré-escolar, a criança mostra as suas opiniões, 

preferências e análises críticas, indicando alguns critérios ou razões que as justificam…, 

bem como expressa as suas carências, emoções e sentimentos de forma adequada 

(Ministério da Educação/ Direção Geral da Educação, 2016). 

 

 

1.3. Importância do estudo  
 

A aquisição de competências sociais e a compreensão da sua importância na 

aprendizagem é fundamental. Pode referir-se que a maioria dos problemas que surgem 

nos grupos de aprendizagem resultam do pouco domínio ou mesmo da ausência de 

competências sociais (…). Felizmente, as competências sociais podem ser ensinadas (…). 

Uma das metodologias que possibilita fazê-lo é a aprendizagem cooperativa (Lopes & 

Silva, 2015). A aprendizagem cooperativa é uma conceção educacional estudada por 

diversos investigadores e muito bem fundamentada por múltiplos estudos. De acordo com 

Kagan (2006) a aprendizagem cooperativa tem, possivelmente, a maior base de pesquisa 

empírica que qualquer inovação no âmbito educacional.  
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Os efeitos positivos desta metodologia refletem-se não só a nível cognitivo, mas também 

a nível da motivação e da curiosidade, maior compromisso, empenho e persistência no 

trabalho, melhor perspetiva de êxito futuro e nível de aspiração, melhor relacionamento 

interpessoal e apoio social entre alunos e maior maturidade emocional e forte identidade 

pessoal (Johnson, Johnson, e Stanne, 2000). De acordo com Lopes & Silva (2015) a 

utilização dos inúmeros métodos de aprendizagem cooperativa possibilita ao professor 

ensinar e reforçar as competências sociais consideradas importantes para o sucesso 

académico dos alunos em simultâneo com a aprendizagem das matérias escolares. 

Na opinião de Murphy (2011) quando as crianças se integram em grupos cooperativos 

aprendem com maior rapidez os conceitos, armazenando-os na memória de longo prazo, 

renovando, assim, com maior frequência as estratégias de raciocínio. 

Para Harasim, Hiltz, Teles, e Turoff (1995) a aprendizagem cooperativa é explicada como 

qualquer atividade na qual duas ou mais pessoas trabalham em conjunto para criar 

conhecimento, explorar um tópico ou melhorar competências, através da interação, 

avaliação e cooperação, com organização ou supervisão do professor.   

Panitz (1996), Palmer, Peters e Streetman (2003) referem mais de 50 benefícios da 

aprendizagem cooperativa. Estes benefícios podem ser sumariados em quatro grandes 

categorias: sociais, psicológicos, académicos e de avaliação; podendo-se destacar o 

estímulo do pensamento crítico e a ajuda aos alunos a clarificar as ideias através da 

discussão e do debate.  

Vários estudos realizados em Portugal com alunos de diferentes níveis de ensino 

(Azevedo, 2013; Cunha, 2007; Cunha, 2012; Gonçalves, 2010; Guedes, Silva & Lopes, 

2015; Martins, 2017; Moreira, 2011; Ramos, 2008) e com professores de diferentes 

disciplinas e níveis de escolaridade (Pinho, 2012) têm permitido concluir que a 

aprendizagem cooperativa tem um grande impacto na melhoria dos resultados escolares 

dos alunos e nas suas competências sociais. A maioria dos alunos envolvidos nos estudos 

referidos valorizaram a oportunidade de terem trabalhado cooperativamente e mostraram 

vontade de trabalhar em grupo cooperativo nas diferentes disciplinas porque a 

aprendizagem cooperativa lhes trouxe muitos benefícios a nível académico, social e 

psicológico. Na opinião dos alunos, o ter trabalhado em grupos cooperativos permitiu-

lhes: melhorar a aprendizagem e as classificações; compreender melhor a matéria; 

desenvolver a capacidade de discutir as ideias; ter uma visão diferente sobre as 

coisas/certas matérias; envolver-se mais ativamente na realização das tarefas e aumentar 

a motivação para aprender.      
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Com base na investigação educativa, Freitas & Freitas (2003) mencionam que na 

aprendizagem cooperativa, entre outras aquisições, os alunos evidenciam uma melhoria 

nas aprendizagens cognitivas, sociais e afetivas e das competências de pensamento 

crítico, o que, no seu conjunto, aumenta a motivação para a aprendizagem e o gosto pelo 

conhecimento, o que, consequentemente, melhora o seu sucesso académico.     

De acordo com Stahl (1996) e Lopes e Silva (2008, 2009 e 2015) nos grupos cooperativos, 

os alunos constroem ativamente competências, pois têm possibilidade de as praticar. 

Desta forma, quando se incentiva a prática das competências científicas, os alunos 

adquirem também competências sociais, as quais desempenham um papel crucial no 

desenvolvimento dos indivíduos em geral, e especificamente no seu comportamento em 

contexto escolar.     

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) recomenda 

aos pais, professores e decisores políticos que deem mais importância ao 

desenvolvimento psíquico das crianças e dos jovens dado que os que tiverem níveis mais 

elevados de competências sociais e emocionais (ex: autoconfiança e perseverança) terão 

maior capacidade para beneficiarem de investimentos em competências cognitivas. As 

conclusões constam do relatório Skills for Social Progress: The Power of Social and 

Emotional Skills, apresentado pela organização internacional em março de 2015. 

Apontam as competências sociais e emocionais como essenciais para o futuro dos jovens.   

Foi determinante, para a realização deste trabalho, o desejo de melhorar a prática docente, 

adotando metodologias que envolvam ativamente os alunos no seu processo de 

aprendizagem como é o caso da aprendizagem cooperativa. Pretendemos proporcionar às 

crianças participantes do estudo um desenvolvimento integral em que, desenvolvam 

competências sociais e a motivação, de modo a tornarem-se capazes de construírem a sua 

aprendizagem, possibilitando desenvolver as competências preconizadas pelas OCEPE 

(2016) e igualmente valorizadas no perfil de competências à saída da escolaridade 

obrigatória. 

O aprender a conhecer tem explícita a necessidade de exercitar a memória, o pensamento, 

implicando que o professor tenha o papel de estimular a curiosidade do aluno e o prazer 

de conhecer. O aprender a fazer, combina a capacidade de realizar uma tarefa com o 

comportamento social, criando a aptidão para o trabalho em equipa.  

A utilização de técnicas de aprendizagem cooperativa na educação formal é importante 

não só para a obtenção de proveitos em relação ao próprio processo de ensino- 

aprendizagem, mas também na preparação dos indivíduos para situações futuras no 
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ambiente de trabalho, onde cada vez mais atividades exigem pessoas aptas para trabalhar 

em grupo.  

Neste sentido, percebendo a importância dada às competências cognitivas, afetivas e 

sociais, sabe-se que o desenvolvimento é mais que um simples conjunto de aprendizagens 

e mais do que uma transição de um estado para outro pois implica integração e 

transformação, estando primeiro associado à mudança e só depois à idade (Lourenço, 

2002).     

 

1.4. Objetivos do estudo 
 
A investigação educativa aponta, como referido, que as competências sociais e a 

motivação são facilitadoras da aprendizagem, não devendo a escola limitar-se ao ensino 

dos conteúdos curriculares. A sala de aula deve, assim, ser um espaço privilegiado para o 

desenvolvimento social dos alunos dando-lhes oportunidades de estabelecerem, de forma 

estruturada e consistente, relações sociais e cooperativas tanto ao nível do grande grupo 

como do pequeno grupo e, por outro lado, ser um ambiente que implique uma participação 

ativa e organizada para que os alunos interajam de forma eficaz e se motivem pela 

aprendizagem. 

 Assim, atendendo o exposto nos pontos anteriores, propusemo-nos atingir os seguintes 

objetivos com este estudo: 

-  Investigar a eficácia da aprendizagem cooperativa na aquisição e desenvolvimento de 

competências sociais e da motivação em crianças do ensino Pré-escolar. 

De uma forma complementar pretendemos ainda:  

- Averiguar a influência da aprendizagem cooperativa no desenvolvimento de 

competências de autoavaliação pelas crianças do ensino Pré-escolar.  

 

 

1.5. Organização do Trabalho 
 
Este trabalho encontra-se organizado em cinco capítulos: 

No capítulo I- Introdução/ Contextualização do estudo- após uma breve introdução, faz-

se a contextualização do estudo realizado, fazendo também referência à sua importância 

e aos seus objetivos.   

No capítulo II- Revisão da Literatura- apresenta-se o suporte teórico que guia a 

investigação e onde se reveem diversos estudos relacionados com a metodologia 
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cooperativa no desenvolvimento das competências sociais e da motivação. Salienta-se a 

importância e os benefícios da aprendizagem cooperativa na Educação Pré-Escolar, 

abordam-se as características da cooperação e os valores a ela inerentes e também o papel 

de cooperação entre crianças e educadores. Descrevem-se, ainda, os métodos 

cooperativos utilizados na intervenção realizada.  

No capítulo III- Metodologia- é feita uma descrição da metodologia utilizada com vista 

ao alcance dos objetivos que nos propusemos atingir. Apresentam-se algumas 

considerações sobre os participantes, descreve-se o estudo realizado e apresentam-se os 

instrumentos usados para a recolha de dados. Explica-se, ainda, todo o processo de 

recolha, tratamento e análise dos mesmos. 

No capítulo IV- Apresentação e discussão dos resultados- apresentam-se e analisam-se 

os resultados obtidos, organizados por pontos fundamentais para a melhor organização e 

compreensão dos mesmos.  

No capítulo V- Conclusões, implicações e sugestões- são apresentadas as principais 

conclusões do trabalho, bem como as suas limitações. Apresentam-se, por fim, algumas 

sugestões e aspetos a serem, no nosso ponto de vista, contemplados em futuras 

investigações.  
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Capítulo 2- Revisão da Literatura 

2.1. Introdução 
 

Neste capítulo é feita uma revisão da literatura sobre aprendizagem cooperativa, 

elaborada com base nas contribuições de diversos autores considerados de referência 

nesta área e também sobre a motivação na aprendizagem. 

Incluímos uma abordagem à cooperação na Educação Pré-Escolar (2.2), o conceito de 

aprendizagem cooperativa (2.3), uma abordagem às características dos grupos 

cooperativos (2.3.1), aos tipos de grupos cooperativos, formas de os constituir e papéis a 

desempenhar pelos alunos (2.3.2). Falamos também do papel do professor e do aluno na 

aprendizagem cooperativa (2.3.3), dos benefícios e desvantagens da aprendizagem 

cooperativa (2.3.4), e descrevemos os métodos de aprendizagem cooperativa usados no 

estudo (2.3.5). Segue-se a abordagem da importância das competências sociais no 

processo de ensino e aprendizagem (2.4), a definição do construto de competências 

sociais (2.4.1) e as competências sociais e a aprendizagem cooperativa (2.4.2). Por fim, 

descreve-se o conceito de motivação e sua importância na aprendizagem (2.5).  

 

 
2.2. A Cooperação na Educação Pré-Escolar 
 

A idade em que as crianças frequentam o Ensino Pré-Escolar é muito importante para o 

desenvolvimento da independência e da capacidade de trabalhar em cooperação. Nesta 

idade as crianças desenvolvem as competências sociais: aprendem a partilhar, aprendem 

o sentido da entreajuda, criam empatias, e utilizam na prática, as competências referidas. 

No final do ensino Pré-escolar, a criança deve ser capaz, ao nível do comportamento, de 

assimilar e aplicar uma série de competências sociais que lhe proporcionarão uma 

convivência social harmoniosa. Assim, as crianças da Educação Pré-escolar possuem 

características que favorecem a aplicação da metodologia cooperativa pelo educador de 

infância. Se o educador conhecer as características que facilitam ou inibem a participação 

das crianças nas atividades cooperativas pode adaptar as tarefas ao seu grupo de crianças 

e, desta forma possibilitar a sua aquisição/desenvolvimento (Lopes & Silva, 2008).  

A resposta que a Educação Pré-Escolar deve dar a todas as crianças é a sua plena inserção 

na sociedade como seres autónomos, livres e solidários. Esta afirmação, baseada no 

princípio geral que orienta a Educação Pré-Escolar, relaciona-se diretamente com o 
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desenvolvimento pessoal e social das crianças, baseado em experiências de vida 

democrática, as quais possibilitam que estas adquiram uma progressiva consciência de si 

mesmas como membros da sociedade. De forma a apoiar a aprendizagem e a dar resposta 

às necessidades individuais das crianças, a Educação Pré-Escolar deve delinear uma 

prática onde se verifique uma pedagogia diferenciada, centrada na cooperação (Lopes & 

Silva,2008).  

A Educação Pré-Escolar supõe um contexto de socialização e, desta forma, é legítimo que 

se estruture o ambiente educativo de modo a favorecer o trabalho entre pares e em 

pequenos grupos, proporcionando momentos de confronto de ideias e de entreajuda na 

resolução dos problemas (OCEPE,1997). 

Segundo Chambres (1997) na Educação Pré-Escolar as estratégias cooperativas a utilizar 

não podem ser as mesmas que se utilizam com alunos mais crescidos. As crianças do pré-

escolar possuem características que facilitam a participação ativa nas atividades 

cooperativas e outras que impossibilitam essa participação. O conhecimento destas 

características pode permitir às educadoras uma melhor adaptação às atividades de 

aprendizagem, incluindo os princípios da aprendizagem cooperativa, de modo a melhorar 

os resultados pretendidos (Lopes & Silva,2008). 

Assim, é importante salientar as características inibidoras e favoráveis para que se 

alcancem os objetivos pretendidos. Como características inibidoras referimos o 

egocentrismo, as competências sociais pouco desenvolvidas, a atenção de curta duração, 

a necessidade de gratificação imediata, as competências linguísticas limitadas, a 

impulsividade e a capacidade restrita de leitura. Características favoráveis são a facilidade 

de ultrapassar as inibições detetadas, a curiosidade pela novidade, a necessidade de 

movimento constante, a necessidade e facilidade de socialização, a fácil convivência entre 

rapazes e raparigas e a inexistência de pré-conceitos negativos acerca da escola (Lopes & 

Silva, 2008).  

 

 

 
2.3. Conceito de Aprendizagem Cooperativa 
 

Segundo Lopes e Silva (2009, p.4), “a aprendizagem cooperativa é uma metodologia com 

a qual os alunos se ajudam no processo de aprendizagem, atuando como parceiros entre 

si e com o professor, visando adquirir conhecimentos sobre um dado objeto”. 

“Caracteriza-se pela divisão das turmas em pequenos grupos, constituídos de forma a 
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existir uma heterogeneidade de competências no seu interior. É no seio desses grupos 

heterogéneos que os alunos desenvolvem alguma forma de atividade conjunta” (Bessa & 

Fontaine, 2002, p.44). De modo a que a organização da aula crie estruturas de socialização 

positivas, a aprendizagem cooperativa torna-se uma alternativa eficaz ao ensino 

tradicional, que se baseia fundamentalmente em formas de aprendizagem individual e/ou 

competitiva (Diaz-Aguado, 2000).     

Slavin (1980) define a aprendizagem cooperativa como um conjunto de técnicas de sala 

de aula em que os alunos trabalham em pequenos grupos, com atividades de 

aprendizagem e recebem prémios de incentivo com base nos resultados alcançados pelo 

grupo. O autor considera, ainda, que os prémios atribuídos aos grupos que obtenham 

melhor rendimento são importantes, pois fomentam a possibilidade de sucesso em tarefas 

futuras aumentando a eficácia do trabalho cooperativo. 

Para Harasim, Hiltz, Teles e Turoff (1995) a aprendizagem cooperativa é definida como 

qualquer atividade na qual duas ou mais pessoas trabalham em conjunto para criar 

conhecimento, explorar um tópico ou melhorar competências, através de interação, 

avaliação e cooperação, com alguma coordenação ou monitorização por parte do 

professor. Para Putman (1998) a aprendizagem cooperativa é um método muito eficaz, 

dada a diversidade que se apresenta na escola de hoje. Segundo o autor, quando é aplicada 

de forma correta, proporciona um aumento das aprendizagens académicas, bem como das 

competências sociais, ensinando os alunos a valorizar e a respeitar o outro. Tarim e 

Akdeniz (2008), na mesma linha de pensamento, referem as principais razões para o 

aumento da importância da aprendizagem cooperativa como metodologia de ensino- 

aprendizagem. Segundo o autor, podem ser atribuídas aos efeitos positivos que esta 

acarreta no campo académico aos alunos, bem como no bom relacionamento com os 

colegas de turma, aumento da autoestima, desenvolvimento de atitudes e controlo da 

ansiedade.  

Para Niquini (1997, p.15), “a aprendizagem cooperativa consiste em estudar e aprender 

em cooperação, sendo um método didático-educativo de aprendizagem em que a parte 

mais significativa é a cooperação entre os alunos”. Balkcom (1992) define a 

aprendizagem cooperativa como uma estratégia de ensino em que grupos pequenos, cada 

um com alunos de níveis diferentes de capacidades, usam uma variedade de atividades de 

aprendizagem para melhorar a compreensão de um assunto. Cada membro do grupo é 

responsável não somente por aprender o que está a ser ensinado, mas também por ajudar 

os colegas a aprender, criando uma atmosfera de realização. 
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A Aprendizagem Cooperativa é uma metodologia na qual os alunos em pequenos grupos 

heterogéneos se entreajudam no processo de aprendizagem e avaliam a forma como 

trabalham com vista a conseguir objetivos comuns. A utilização dos variadíssimos 

métodos de Aprendizagem Cooperativa é importante não só para a melhoria do 

rendimento escolar, mas também para dotar os alunos de competências sociais que os 

preparem para situações futuras no ambiente de trabalho, onde cada vez mais atividades 

exigem pessoas aptas para trabalhar colaborativamente (Lopes & Silva, 2016). 

Contudo, Johnson, Johnson e Stanne (2000) recordam que a aprendizagem cooperativa é 

um termo genérico com o qual se faz referência a um bom número de métodos para 

organizar e conduzir o ensino na aula. Em concreto, referem que a aprendizagem 

cooperativa deve ser entendida como um conjunto de métodos desde o mais direto 

(técnicas) até ao mais conceptual (macroestratégias). Sharan (1999), um dos autores mais 

reconhecidos no campo da aprendizagem cooperativa, admite que a aprendizagem 

cooperativa se tornou num termo guarda-chuva, que frequentemente tanto encobre como 

revela, porque significa coisas muito diferentes para diferentes pessoas.  

Apesar de ser uma metodologia de ensino e aprendizagem ainda pouco usada pela maioria 

dos professores, é reconhecida por diversos autores (Johnson & Johnson, 1999; Putman 

1998; Slavin, 1990) como um meio para a aquisição de competências cognitivas e sociais, 

fundamentais para que sejam realizadas aprendizagens significativas, dado ser uma 

metodologia de ensino e aprendizagem baseada na interação social e na estruturação de 

objetivos.  

A aprendizagem cooperativa é, também, valorizada por Fathman e Kessler (1993) que a 

caracterizam como uma metodologia que assenta no trabalho em grupo, que se estrutura 

cuidadosamente, para que todos os alunos interajam, troquem informações e possam ser 

avaliados de forma individual pelo seu desempenho. Schmuck (1985) afirma que a 

aprendizagem cooperativa propõe metodologias alternativas de ensino e aprendizagem, 

baseadas na promoção e no desenvolvimento de competências. Contudo, a cooperação 

não é apenas estar fisicamente perto dos colegas a discutir a matéria, a ajudarem-se, ou a 

partilhar materiais, é muito mais (Lopes & Silva, 2009). Kaye (1991) resume os seis 

elementos mais importantes na definição do campo da aprendizagem cooperativa: 

1. A aprendizagem é um processo individual, não coletivo, é influenciado por uma 

variedade de fatores externos e inclui as interações em grupo e interpessoais. 
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2. As interações em grupo e interpessoais envolvem um processo social na reorganização 

e na modificação dos entendimentos e das estruturas de conhecimentos individuais e, 

portanto, a aprendizagem é simultaneamente um fenómeno privado e social. 

3. Aprender cooperativamente implica que na troca entre pares, na interação entre iguais 

e no intercâmbio de papéis, diferentes membros de um grupo ou comunidade possam 

assumir diferentes papéis (aprendiz, professor, pesquisador de informação, facilitador) 

em momentos diferentes, dependendo das necessidades. 

4. A cooperação envolve sinergia e assume que, de alguma maneira, o todo é maior do 

que a soma das partes individuais, de modo que aprender, desenvolvendo um trabalho 

cooperativamente, pode produzir ganhos superiores à aprendizagem solitária.  

5. Nem todas as tentativas de aprender cooperativamente serão bem-sucedidas, já que 

certas circunstâncias podem levar à perda do processo. Falta de iniciativa, mal-

entendidos, conflitos e descrédito conduzem a que nem sempre os objetivos sejam 

alcançados.  

6. Aprendizagem cooperativa não significa necessariamente aprender em grupo 

implicando a possibilidade de poder contar com outras pessoas para apoiar a sua 

aprendizagem e dar retorno se e quando necessário, no contexto de um ambiente não 

competitivo. 

Slavin (1995) considera existirem quatro perspetivas teóricas principais, responsáveis por 

explicar os efeitos produzidos pela aprendizagem cooperativa: perspetivas de motivação, 

perspetivas de coesão social, perspetivas cognitivas de desenvolvimento e perspetivas 

cognitivas de elaboração (Lopes & Silva, 2009). 

As perspetivas de motivação colocam o enfoque numa situação onde os membros do 

grupo só conseguem realizar os objetivos pessoais se o grupo for bem-sucedido. Desta 

forma, cada membro do grupo deve ajudar os outros e incentivá-los a esforçarem-se ao 

máximo para conseguirem juntos os objetivos pretendidos (Lopes & Silva, 2009). 

As perspetivas de coesão social defendem que os efeitos da aprendizagem cooperativa 

acontecem devido à união do grupo, isto é, os alunos ajudam os outros porque desejam o 

sucesso (Lopes & Silva, 2009). 

Segundo as perspetivas cognitivas, as interações entre os alunos irão, por si só, melhorar 

a aprendizagem do indivíduo por razões relacionadas com os seus processos mentais 

(Lopes & Silva, 2009). 

Para Bessa e Fontaine (2002) a aprendizagem cooperativa, até aos anos setenta ocupou 

um lugar secundário nos sistemas educativos. Atualmente, apesar de uma crescente 
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atenção, não conseguiu ainda assumir um lugar de destaque, estando longe de ter uma 

posição dominante, apesar de, de acordo com Kagan (2006) ser a metodologia com 

possivelmente a maior base de pesquisa empírica no âmbito educacional.  

A escola encontra-se em constante mudança e sabe-se que a utilização da aprendizagem 

cooperativa pode contribuir grandemente para o sucesso dos alunos, pois ao cooperar o 

aluno tornar-se-á um profissional cooperante, contribuindo para uma sociedade mais 

sensata, razoável e equilibrada (Johnson & Johnson, 2014,2016; Slavin, 2015).  

 

2.3.1. Caraterísticas dos grupos de aprendizagem cooperativa   

 

Há um conjunto de condições inseparáveis que potenciam a aprendizagem e determinam 

que os grupos de aprendizagem sejam verdadeiros grupos cooperativos.  

Os irmãos Johnson, em colaboração com outros autores, definiram cinco elementos 

essenciais que proporcionam a cooperação entre os alunos no seio dos grupos 

cooperativos: interdependência positiva; responsabilidade individual e de grupo; 

interação positiva preferencialmente face a face; competências sociais e avaliação do 

processo de trabalho de grupo (Johnson, Johnson & Smith, 1998). 

“A interdependência positiva é a consciência que cada aluno deve ter, de que a sua 

atuação é fundamental não só para si, mas para todo o grupo” (Freitas & Freitas, 2003, 

p.26) e que tem mais sucesso se os colegas do seu grupo também o tiverem (Lopes & 

Silva, 2009). Assim, o êxito de cada aluno está ligado ao dos outros elementos do grupo 

e vice-versa (Monereo & Gisbert, 2002). Um aspeto fundamental em relação à 

responsabilidade de cada aluno é a avaliação individual. É-o de tal forma que autores 

como Freitas e Freitas (2003) e Lopes e Silva (2009) julgam que esta apenas existe quando 

se avalia o desempenho de cada aluno e os resultados da avaliação são transmitidos ao 

grupo e ao indivíduo. Esta avaliação possibilita que cada aluno verifique o resultado do 

seu trabalho, mas também permite que o grupo e o professor determinem quem necessita 

de mais apoio e ajuda (Lopes & Silva, 2009). Isto implica que todos os elementos do 

grupo devem ter tarefas da sua responsabilidade e serem responsáveis por elas e que 

devem compreender que se fracassarem não são só eles que fracassam, mas sim todo o 

grupo” (Freitas & Freitas, 2003). De acordo com esta característica dos grupos 

cooperativos a única forma de alcançar o sucesso individual é através do sucesso da 

equipa. Isso leva a que a aprendizagem e o esforço para aprender sejam muito mais 

valorizados, aumentando a motivação geral pela aprendizagem, bem como as atitudes de 
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colaboração e ajuda que se proporcionam mutuamente nesse sentido (Díaz-Aguado, 

2000).   

Todos os elementos de um grupo cooperativo dependem positivamente uns dos outros. 

Se a interdependência positiva é bem estruturada num grupo, os seus membros vão sentir 

maior responsabilidade pessoal para contribuir para o esforço comum, havendo menos 

probabilidades de existirem aproveitadores do trabalho dos colegas (Gillies, 2007). Outro 

dos elementos essenciais da aprendizagem cooperativa é a interação positiva, 

preferencialmente face a face. Na aprendizagem cooperativa, a interação positiva está 

sobretudo ligada ao apoio, à assistência e à ajuda efetiva e eficiente que cada elemento 

do grupo fornece aos restantes (Freitas & Freitas, 2003; Monereo & Gisbert, 2005). 

Assim, torna-se importante a forma como os alunos promovem o sucesso uns dos outros, 

o que remete para a ajuda, o apoio, o encorajamento e o elogio dos esforços que todos 

realizam para aprender (Lopes & Silva, 2009). 

No entanto, a interdependência positiva não se desenvolve naturalmente. Deve ser 

estimulada pelo professor através de diferentes estratégias, nomeadamente: definição de 

objetivos comuns de aprendizagem; por atribuições de recompensas de grupo; partilha de 

recursos; atribuição de papéis complementares, designadamente, verificador, 

harmonizador, facilitador, porta-voz, supervisor do tom de voz, entre outros. Johnson, 

Johnson & Holubec (1992) afirmam que a interdependência positiva é muito importante 

na aprendizagem cooperativa. A tal ponto que “sem interdependência positiva, não há 

cooperação. Assim, a interdependência positiva é considerada o núcleo central da 

aprendizagem cooperativa” (Lopes & Silva, 2009, p.16).  

A responsabilidade individual, outro dos elementos que caraterizam os grupos de 

aprendizagem cooperativa, refere-se ao desempenho e ao contributo que cada elemento 

dá para o trabalho do grupo (Freitas & Freitas, 2003). Tal implica não apenas ser 

responsável por completar uma tarefa individualmente, mas também garantir que os 

colegas completem as deles (Gillies, 2007).     

Para alguns autores esta componente é tão ou mais importante do que a interdependência 

positiva, pois enquanto esta última cria as condições necessárias para que os alunos 

trabalhem juntos, é a interação positiva, preferencialmente face a face, que possibilita o 

trabalho em conjunto, que promove o sucesso dos todos os alunos e permite a colaboração 

e o estabelecimento de relações pessoais estáveis (Lopes & Silva, 2009).    

É necessário, também, que os alunos adquiram competências que lhe permitam trabalhar 

em grupo. Para que haja, verdadeiramente, cooperação deve levar-se os alunos a 
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desenvolver práticas interpessoais e grupais indispensáveis para que possam trabalhar em 

grupo. Por exemplo: participação igual, aceitação dos outros, resolução de conflitos e 

comunicação apropriada (Monereo & Gisbert, 2005). Se as competências sociais básicas 

ao trabalho eficaz em grupo não são dominadas pelos alunos, o professor tem de lhas 

ensinar, tal como faz com as restantes aprendizagens (Lopes & Silva, 2009).     

Avaliação do processo de trabalho de grupo, outro dos elementos essenciais da 

aprendizagem cooperativa, tem como base a autorreflexão do grupo sobre o trabalho 

realizado. Os seus membros dedicam tempo para refletirem conjuntamente sobre o 

processo de trabalho e tomam decisões de reajuste e melhoria em função dos objetivos e 

das relações de trabalho que desenvolvem (Monereo & Gisbert, 2005). Na aprendizagem 

cooperativa acredita-se que os alunos devem habituar-se a analisar os resultados do seu 

trabalho, “refletindo e avaliando em permanência os objetivos que vão sendo atingidos, 

bem como o produto que conseguem realizar” (Freitas & Freitas, 2003, p.34). Pretende-

se que os alunos analisem em que medida estão a alcançar as metas, determinem quais as 

ações positivas e/ou negativas dos diferentes membros, verifiquem se as relações de 

trabalho que mantêm são eficazes e tomem decisões sobre as condutas a manter ou a 

alterar, com o objetivo de analisarem como podem aumentar a eficácia do grupo (Lopes 

& Silva, 2009). Este tipo de avaliação, permite que os grupos de aprendizagem se 

concentrem na preservação do grupo, facilita a aprendizagem de competências sociais, 

assegura que os membros do grupo recebam feedback pela sua participação e lembra aos 

alunos que têm de praticar, de forma consistente, as competências colaborativas ou de 

cooperação. (Lopes & Silva, 2009).  

Assim, considerando todas estas cinco caraterísticas dos grupos cooperativos implica que 

cooperar seja atuar junto, de forma coordenada, no trabalho ou nas relações sociais para 

atingir metas comuns, seja pelo prazer de repartir atividades ou para obter benefícios 

mútuos (Argyle,1991). 

 

 

2.3.2. Tipos de Grupos Cooperativos: formas de os constituir e papéis a 

desempenhar pelos alunos 

 

Qualquer tarefa, de qualquer matéria e de qualquer programa de estudos, pode organizar-

se de forma cooperativa e, da mesma forma, qualquer conteúdo do curso pode ser 

reformulado para se adequar à aprendizagem cooperativa. 
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Johnson, Johnson e Holubec (1998) identificaram três tipos de grupos de aprendizagem 

cooperativa: grupos formais, informais e de base. 

Os grupos formais funcionam durante um período de tempo que pode ir de uma hora a 

várias semanas de aulas. Nestes grupos, os alunos trabalham juntos para conseguir 

objetivos comuns, assegurando-se de que eles próprios e os seus colegas de grupo 

completam a tarefa de aprendizagem atribuída. Quando se utilizam grupos formais de 

aprendizagem cooperativa, o professor deve: tomar uma série de decisões antes de dar a 

aula, especificar os objetivos da lição, explicar a tarefa e a interdependência positiva aos 

alunos, supervisionar a aprendizagem e intervir junto dos grupos para dar apoio à tarefa 

ou para melhorar o desempenho interpessoal e grupal e, ainda ajudá-los a determinar o 

nível de eficácia com que o grupo funcionou. Os grupos formais de aprendizagem 

cooperativa garantem a participação ativa dos alunos nas tarefas em que têm de organizar 

a matéria, explicá-la, resumi-la e integrá-la nas suas estruturas conceptuais. Os grupos 

informais de aprendizagem cooperativa funcionam durante um prazo de tempo muito 

curto, de poucos minutos até uma aula inteira. O professor pode utilizá-los durante uma 

atividade de ensino direto para: centrar a atenção dos alunos na matéria em questão, 

promover um clima propício à aprendizagem, criar expectativas acerca do conteúdo da 

aula, se assegurar de que os alunos processam cognitivamente a matéria que se lhes está 

a ensinar e encerrar uma lição. A atividade dos grupos informais pode consistir numa 

conversa de 3 a 5 minutos entre pares de alunos antes e depois de uma aula, ou em 

diálogos de 2 a 3 minutos durante o decorrer de uma aula magistral. Do mesmo modo que 

os grupos formais, os grupos informais servem para o professor se certificar, durante as 

atividades de ensino direto de que os alunos efetuam o trabalho intelectual de organizar, 

explicar, resumir e integrar o conhecimento nas suas estruturas conceptuais. Os grupos 

cooperativos de base têm um funcionamento de longa duração que pode ser de 

aproximadamente um ano. São grupos de aprendizagem heterogéneos com membros 

permanentes, cujo principal objetivo é possibilitar que os seus integrantes deem uns aos 

outros o apoio, a ajuda, o estímulo e o auxílio que cada um necessita para ter um bom 

desempenho escolar. Os grupos de base permitem que os alunos estabeleçam 

relacionamentos responsáveis e duradouros que os motivarão a esforçar-se nas suas 

tarefas, a progredir no cumprimento das suas obrigações escolares e a ter um bom 

desenvolvimento cognitivo e social (Johnson, Johnson e Holubec, 1992; Johnson, 

Johnson, Lopes & Silva, 2009; Smith, 1991).  
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O grande objetivo dos grupos de aprendizagem cooperativa é fortalecer académica e 

afetivamente os seus membros, dando-se especial destaque à interação entre os alunos e 

os seus professores. Como referido anteriormente, a aprendizagem cooperativa dá 

destaque à responsabilidade individual e à aprendizagem individual e grupal, 

promovendo igualmente um sentimento de interdependência entre os vários membros dos 

grupos (Gilles, 2006).      

Existem várias formas de organizar os grupos cooperativos. As cartas de jogar permitem 

formar grupos de diferentes dimensões: grupos de quatro crianças (cartas do mesmo 

valor), de duas crianças (cartas do mesmo valor e da mesma cor) ou grupos mais 

numerosos (cartas da mesma série). Podem também ser usadas fotografias de revistas que 

se cortam em dois ou três pedaços e dar um pedaço a cada aluno. Os alunos que têm as 

diferentes partes de uma mesma fotografia formam um grupo. Para formar grupos através 

de números, estabelece-se o número de grupos a constituir e pede-se aos alunos para 

dizerem um número. Podem ainda formar-se grupos cooperativos com base na cor dos 

olhos, tamanho dos sapatos, cor das roupas, número de irmãos e de irmãs, números de 

botões nas peças de vestuário, animais domésticos, animal ou prato preferido, cor 

preferida, etc. Os grupos devem ser heterogéneos no que diz respeito ao sexo (Lopes & 

Silva, 2008).   

Para realizar certas atividades, particularmente as mais complexas, pode ser preferível 

utilizar outros procedimentos para formar grupos heterogéneos. O professor deverá 

conhecer bem as competências das suas crianças, bem como ter presente as competências 

que a realização da atividade exige. Ou seja, deve analisar o tipo de competências 

requeridas para realizar a tarefa e dividir os alunos de modo a que cada grupo integre os 

que tenham as competências necessárias para trabalhar juntos e realizar a tarefa com 

sucesso. Se a turma trabalha em grupos de dois, deve juntar uma criança que domina a 

competência necessária a uma outra que começa a dominá-la (Lopes & Silva, 2008).  

Os grupos cooperativos mais adequados às crianças do pré-escolar são os grupos de três 

elementos, com alunos de 3, 4 e 5 anos. Havendo crianças com idades diferentes em cada 

grupo, os mais novos sentem-se impulsionados a querer fazer/ser como os mais velhos.  

Os professores devem constituir os grupos em vez de permitir que sejam os alunos a 

escolher com quem vão trabalhar. Quando são os alunos a escolher os melhores alunos 

tendem a juntar-se e a deixar de fora os mais fracos e a escolher os amigos. Recomendam-

se os seguintes critérios para a formação dos grupos de aprendizagem cooperativa: 
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1. Formar grupos de 3-4 alunos para a maioria das tarefas. Quando os alunos 

trabalham em pares, pode não existir a diversidade de ideias e perspetivas que leva 

a muitos dos benefícios da aprendizagem cooperativa. Nos grupos constituídos 

por cinco ou mais elementos, há a probabilidade de alguns se tornarem passivos, 

a menos que as tarefas tenham papéis distintos e bem definidos para cada membro 

do grupo (Lopes & Silva, 2009). 

2. Formar grupos heterogéneos a nível de capacidades e rendimento escolar. Nos 

grupos heterógenos, os alunos mais fracos ganham em ver como os melhores 

alunos abordam os problemas e os melhores alunos obtêm uma compreensão mais 

profunda da matéria quando ensinam os outros. 

3. Se a tarefa é para durar algum tempo os grupos devem ser cuidadosamente 

estruturados. Quando os grupos permanecem por períodos mais longos (4 a 6 

semanas) formam laços mais fortes, desenvolvem competências de colaboração 

mais complexas e podem enfrentar tarefas mais difíceis. Devem ainda permanecer 

juntos o tempo suficiente para se sentirem bem-sucedidos, mas não tanto tempo 

que os laços se tornam contraproducentes.  

Após organizar os grupos, o professor pode atribuir diferentes papéis aos diferentes 

elementos. Quando o faz deve atender a três grandes regras: cada membro da equipa deve 

desempenhar um papel; todos os papéis são igualmente importantes, nenhum papel é mais 

importante que o outro; as crianças devem compreender que terão oportunidade de 

desempenhar todos os papéis (Lopes & Silva, 2008). 

Com o objetivo de se conseguir um bom funcionamento do grupo, os alunos podem 

desempenhar, entre outros, os seguintes papéis: 

- Responsável pelo material; 

- Controlador do tempo; 

- Harmonizador; 

- Construtor; 

- Relator de tesouros e de ideias. 

O responsável pelo material procura o material necessário antes do início da atividade, 

recolhe o material no final da atividade e verifica se os colegas manipulam o material 

com cuidado. O controlador do tempo põe o cronómetro a funcionar e avisa o grupo 

quando a atividade acaba e verifica o tempo que falta. O harmonizador verifica se todos 

participam na sua vez, assegura-se que todos têm a possibilidade de participar, utiliza os 

instrumentos que ajudam a solucionar os conflitos, encoraja e felicita. O construtor 
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divide, cola e junta; gere os materiais e substitui, se necessário. O relator de tesouros e de 

ideias ocupa-se do feedback para relatar as experiências da equipa; para responder às 

questões e para apresentar os objetos encontrados pela equipa (Lopes & Silva, 2008). 

Mais do que um dever, o desempenho dos papéis pode representar para a criança um 

prazer, tornando-a num elemento importante do grupo. Atribuir papéis ligados às 

atividades diárias que as pessoas desempenham na sociedade, ajuda as crianças a 

compreender a interdependência dos seres humanos no exercício da cidadania e na 

construção de uma sociedade mais solidária e harmoniosa (Lopes & Silva, 2009). 

 O professor deve ensinar aos alunos em que consiste desempenhar papéis e os como 

desempenhar antes de iniciar a utilização da aprendizagem cooperativa. A maneira mais 

fácil é fazer a analogia com uma equipa de futebol. Depois, informa-se os alunos que se 

vão organizar grupos cooperativos e que cada um vai ter um papel importante a 

desempenhar. O professor explica o papel aos alunos e pratica-o com eles antes do grupo 

começar a trabalhar. De tempos a tempos, o professor deve voltar a ensinar os papéis que 

foram primeiramente ensinados e atribuídos aos alunos para que não os esqueçam (Lopes 

& Silva, 2009).   

 É ainda importante que os diferentes papéis sejam apresentados aos alunos de forma 

gradual, à medida que trabalham em grupos de aprendizagem cooperativa. Um processo 

que se tem mostrado útil é o seguinte: 

• Fazer com que os alunos se reúnam em pequenos grupos de aprendizagem 

cooperativa algumas vezes, sem lhes atribuir papéis, para que se acostumem a 

trabalhar juntos; 

• No início, atribuir apenas papéis muito simples, como os de leitor, encarregado de 

fazer registos e encarregado de fomentar a participação. Podem atribuir-se papéis 

formativos (como os de supervisionar o tom de voz e os turnos), até que os alunos 

estejam em condições de trabalhar cooperativamente de uma forma sustentada; 

• Rotação de papéis para que cada membro do grupo desempenhe várias vezes cada 

um dos papéis; 

• Introduzir periodicamente um novo papel, um pouco mais complexo, começando 

com um, como o de encarregado, e verificar a compreensão. Considerá-lo na 

rotação de papéis; 

• Atribuir papéis referentes ao funcionamento; 
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• Com o tempo, juntar papéis referentes à formulação e ao incentivo, o que não 

acontece espontaneamente no grupo (Lopes & Silva, 2009).   

Uma outra forma de apresentar os papéis é através, de fichas de papéis. Estas fichas 

ilustram e explicam em que consiste cada um dos papéis para ajudar os alunos a exercitar 

certas práticas sociais, a entender como podem cumprir os seus papéis e a saber o que 

dizer quando desempenham um determinado papel. As fichas de papéis são muito úteis 

quando se apresenta um novo papel aos alunos. O professor pode elaborar um conjunto 

de fichas com os papéis que os alunos podem desempenhar em cada grupo, de acordo 

com as atividades propostas. Num dos lados da ficha deve existir, de preferência, um 

desenho alusivo ao papel (lado que fica virado para o grupo) e do outro lado (lado virado 

para o aluno que está a desempenhar o papel) devem constar exemplos de 

comportamentos adequados a um bom desempenho do papel.  Ao distribuir as fichas de 

papéis, no início da aula, o professor pode atribuir deliberadamente um papel a um 

determinado aluno ou fazê-lo ao acaso, tomando como base, por exemplo, a cor da roupa 

dos alunos ou o lugar que ocupam no grupo. Deve haver uma rotação de papéis para que 

os alunos adquiram as competências necessárias ao desempenho de cada um deles (Lopes 

& Silva, 2009).   

A relação que se estabelece entre a educadora e as crianças é, por vezes, determinante na 

sua vida escolar e se os papéis de cada um na relação que se estabelece não são explícitos, 

conduzirão a vários mal-entendidos e a dúvida na relação é por vezes fonte de desconforto 

para as crianças.  

 

2.3.3. Papel do professor e do aluno na Aprendizagem Cooperativa  

 

Na aprendizagem cooperativa o professor/educador tem toda a vantagem em falar com as 

crianças acerca da relação entre ele e as crianças. Deve ajudar cada criança a compreender 

que tem o papel principal nas suas aprendizagens e que ele apenas as ajuda nas suas 

descobertas sobre o mundo. As frases seguintes podem ajudar as crianças a perceberem 

que consiste em o papel de cada um: 

- Estás na escola para aprender e eu vou ajudar-te.  

- Preparei para ti muitas atividades que vais fazer com os teus colegas. Nós vamos 

aprender o que já sabem os grandes (Lopes & Silva, 2008).  

As crianças têm necessidade de se sentir importantes e de tomar iniciativas, embora 

alguns adultos acreditem que é necessário que elas tenham uma rotina excessivamente 
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intransigente. As crianças têm necessidade de palavras e de gestos que exprimam o 

interesse por aquilo que são e pelo que fazem. Têm necessidade de segurança, prazer, 

liberdade de descobrir por elas próprias e de se relacionar com outras crianças. Os adultos 

deverão perceber que todos estes aspetos são positivos e que serão fonte de motivação 

por excelência para a aprendizagem. Assim, tornar-se-ão pessoas importantes aos olhos 

das crianças (Lopes& Silva, 2008). 

Quando se pretende iniciar a implementação da aprendizagem cooperativa, há vários 

aspetos que devem ser considerados. Para Lopes e Silva, 2009 para além do domínio dos 

aspetos relacionados com esta metodologia de ensino-aprendizagem, torna-se importante, 

observar a prática de um professor com experiência na metodologia e trocar impressões 

de forma a esclarecer dúvidas e receios. De acordo com Johnson, Johnson e Smith (1991), 

há várias tarefas a realizar quando se pretende implementar a aprendizagem cooperativa 

na sala de aula. Os autores relacionam essas tarefas com três fases distintas do processo: 

pré- implementação, implementação e pós-implementação e que implicam a consideração 

dos seguintes aspetos: 

- Formar os grupos e treinar competências sociais; 

- Ensinar os papéis a desempenhar e verificar a sua compreensão; 

- Preparar as atividades e prever uma organização que possibilite uma grande autonomia 

às crianças; 

- Apresentar a atividade, atribuir as responsabilidades, explicar a tarefa, precisar os 

comportamentos esperados; 

- Enunciar os critérios de sucesso que a educadora observará durante a realização da 

atividade; 

- Avaliar os comportamentos sociais esperados e as aprendizagens realizadas. No final da 

realização das atividades, é importante para o professor ter um momento para uma 

reflexão pessoal sobre as atividades realizadas com as crianças, a partir da resposta a 

questões como:   

- Consegui os objetivos fixados? 

- A atividade adequava-se ao estádio de desenvolvimento das crianças? 

- As crianças conseguiram terminar a tarefa sem dificuldades? 

- Pareceram interessadas durante a atividade? 

- Possuíam as competências sociais exigidas para interagir?” (Lopes & Silva, 2008) 

Os alunos devem, da mesma forma, refletir sobre a forma como o seu grupo desenvolveu 

as tarefas envolvidas no mesmo, respondendo a questões como: O que foi, ou não, 
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trabalhado? O que devemos manter e o que devemos alterar da próxima vez que 

trabalharmos juntos? Seguidamente, devem informar o professor, por escrito ou em 

discussão na turma, sobre os aspetos mais positivos e menos positivos do trabalho 

desenvolvido na lição/unidade. O conhecimento destes aspetos é importante para fornecer 

indicações ao professor sobre a necessidade de ensinar ou voltar a ensinar as 

competências de trabalho em grupo (sociais) ou de ajustar os procedimentos para a 

próxima aula de trabalho cooperativo (Fontes & Freixo, 2004). 

 

2.3.4. Benefícios e desvantagens da Aprendizagem Cooperativa  

 

Para Johnson, Johnson e Holubec (1998) a aprendizagem cooperativa é o uso instrucional 

de pequenos grupos, para que os alunos trabalhem juntos para maximizar a sua 

aprendizagem e a dos colegas. Ou seja, os alunos que integram grupos cooperativos 

devem aprender os conteúdos através da realização de tarefas atribuídas e certificar-se de 

que todos os restantes membros do seu grupo aprendem, de modo a que o resultado seja 

o mais positivo para todos. 

A Aprendizagem Cooperativa pretende promover o desempenho dos alunos nas tarefas 

escolares; aumentar o valor atribuído à aprendizagem escolar; modificar as normas 

associadas à realização escolar e desenvolver nos alunos competências fundamentais ao 

exercício da cidadania. Todas estas competências são consideradas cada vez mais 

importantes, uma vez que o trabalho adulto é realizado em organizações amplas e 

interdependentes e as comunidades estão a tornar-se mais globais na sua orientação 

(Arends, 1995). 

Panitz (1996), Palmer, Peters e Streetman (2003) referem mais de 50 benefícios da 

aprendizagem cooperativa. Estes benefícios podem ser sintetizados em quatro grandes 

categorias: sociais, psicológicos, académicos e de avaliação. Destacam-se, entre outros, 

os seguintes: 

• Maior rendimento escolar, aumento da retenção da informação. 

• Maior capacidade para ver as situações segundo as perspetivas dos outros. 

• Maior motivação intrínseca. 

• Melhor relacionamento com o grupo de pares no que respeita às diferenças 

étnicas, sexuais, capacidade, classe social ou deficiências. 
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• Atitudes mais positivas em relação às matérias, colegas, à aprendizagem e à 

escola. 

• Atitudes mais positivas em relação aos professores. 

• Autoestima e autoaceitação mais elevadas. 

• Maior apoio social. 

• Ajustamento e saúde psicológica mais positivos. 

• Menos problemas disciplinares, dado existirem mais tentativas de resolução dos 

problemas motivados por conflitos pessoais e mais comportamento de 

envolvimento na tarefa. 

• Menor tendência para faltar à escola. 

• Maiores competências e atitudes de colaboração, 

• Estimula o pensamento crítico e ajuda os alunos a clarificar as ideias através da 

discussão e do debate. 

• Desenvolve as competências de comunicação oral. 

• Proporciona formas de avaliação alternativas tais como observação de grupos, 

avaliação do espírito de grupo e avaliações individuais escritas curtas. 

• Proporciona feedback imediato aos alunos e ao professor sobre a eficácia de cada 

turma e sobre o progresso dos alunos, a partir da observação do trabalho individual 

e em grupo. 

Apesar das inúmeras vantagens da aprendizagem cooperativa também na literatura são 

identificadas desvantagens. Mary McCaslin e Tom Good (1996), Battistich, Solomon e 

Delucci (1993) e Cohen (1986) referem:  

Os alunos valorizam muitas vezes o processo ou os procedimentos em detrimento da 

aprendizagem. O fazer depressa e o acabar a tarefa sobrepõem-se à reflexão e à 

aprendizagem; 

• Em vez de reestruturarem as conceções alternativas, os alunos podem reforça-las; 

• A socialização e as relações interpessoais podem ter primazia sobre a 

aprendizagem conceptual; 

• Os alunos podem simplesmente mudar a dependência do professor para a 

dependência do “perito” do grupo- a aprendizagem é igualmente passiva e o que 

é aprendido pode não ser correto; 

• Pode haver um aumento, em vez de uma diminuição, dos estatutos dentro do 

grupo. Alguns alunos aprendem a “andar à pala dos outros”, porque o grupo 
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progride com ou sem as suas contribuições. Outros chegam mesmo a convencer-

se que não são capazes de compreender as coisas sem o apoio do grupo (Lopes & 

Silva, 2009).  

Ainda de acordo com estes autores, se não houver um planeamento e controle cuidadosos 

por parte do professor, as interações do grupo podem ser um obstáculo à aprendizagem e 

arruinar, em vez de melhorar, as relações sociais na turma. Por exemplo, se há uma 

pressão no grupo para a conformidade- talvez porque as recompensas estão a ser mal-

usadas ou porque um aluno domina os outros- as interações podem ser improdutivas e/ou 

irrefletidas.  

 Apesar destas possíveis desvantagens, os efeitos positivos desta metodologia no 

desempenho escolar, no desenvolvimento social e emocional, no desenvolvimento 

cognitivo e no gosto pela escola e pelas aulas foram demonstrados por múltiplos estudos. 

Bem como o foram os efeitos positivos não só ao nível cognitivo, mas também a nível da 

motivação e da curiosidade, maior compromisso, empenho e persistência no trabalho, 

melhor perspetiva de êxito futuro e nível de aspiração, melhor relacionamento 

interpessoal e apoio social entre alunos e maior maturidade emocional e forte identidade 

pessoal (Johnson, Johnson, & Stanne, 2000). 

As suas múltiplas vantagens levam a que autores como Lopes e Silva (2000) considerem 

a aprendizagem cooperativa como uma “metodologia capaz de permitir ultrapassar as 

limitações da metodologia tradicional a nível de coesão de grupos e da partilha intra e 

intergrupos tão necessária a uma aprendizagem de qualidade” (p.10).  

 

 

 

2.3.5. Métodos de Aprendizagem Cooperativa  

 

A utilização dos variadíssimos métodos de aprendizagem cooperativa é importante não 

só para a melhoria do rendimento escolar, mas também para dotar os alunos de 

competências sociais que os preparem para situações futuras no ambiente de trabalho, 

onde cada vez mais atividades exigem pessoas aptas para trabalhar colaborativamente.  

(Lopes & Silva, 2016). 
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Os professores eficientes “dominam um conjunto de estratégias que utilizam conforme as 

situações exigem” (Arends, 2008, p. 172), devem ter o espírito aberto e devem ser 

criativos (Doyle, 1986).     

Existem mais de 100 métodos de aprendizagem cooperativa sendo, na sua maioria, 

suscetíveis de se adaptarem à generalidade dos conteúdos curriculares (Lopes & Silva, 

2009). Apesar de não ser objetivo que os professores ponham em prática todos os métodos 

de aprendizagem cooperativa existentes, estes não devem limitar-se ao uso de um 

conjunto restrito de práticas. Antes devem adotar o uso de estratégias diversificadas, 

atendendo aos objetivos de aprendizagem pretendidos e às características dos alunos 

(Arends, 2008). 

Segundo Monereo e Gisbert (2002) os métodos de aprendizagem cooperativa tiram 

partido das diferenças entre os alunos e, muitas vezes precisam delas, uma vez que a 

diversidade, inclusive a de níveis de conhecimento é entendida como um fator positivo 

que favorece o trabalho do professor. 

Apesar da grande diversidade de métodos de aprendizagem cooperativa, neste trabalho 

apresentaremos os métodos cooperativos usados na implementação das atividades de 

aprendizagem cooperativa.   

 

 

2.3.5.1. Senhas para falar  

 

De acordo com Lopes e Silva (2008) no método de aprendizagem cooperativa Senhas 

para Falar, a educadora indica, ou em grupo as crianças escolhem, um tópico para discutir 

um tema e distribui um conjunto de senhas para falar. As senhas para falar que podem ser 

pequenos objetos permitem às crianças participar na discussão do assunto em causa. As 

senhas vão organizando discussão das crianças no grupo e assegurando uma participação 

igual. Todos os alunos têm de esgotar as suas senhas para falar e nenhum pode usar, por 

exemplo, a segunda senha sem que todos os colegas tenham usado a primeira. 

Assim, ainda que as crianças mais faladoras sejam as primeiras a intervir, não podem 

voltar a ter a palavra sem que todas as outras o tenham, também, feito. As crianças menos 

faladoras acabam por participar, pois todas as que já participaram ficam em silêncio, se 

faltar no centro da mesa uma senha de um dos colegas. 
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Este método permite para além de uma participação igual de todos os alunos, o 

desenvolvimento da linguagem oral e do pensamento criativo.  

 

 

2.3.5.2. Filas Ordenadas  

 

“O método Filas Ordenadas também é um método de aplicação simples, no qual as 

crianças se organizam fisicamente seguindo uma ordem específica. Por exemplo, podem 

colocar-se numa fila segundo a ordem alfabética do seu nome próprio e apelido, o seu 

peso, a sua data de nascimento, a altura, ou segundo a sua opinião sobre um tópico em 

discussão. Uma criança inicia e todas as outras vão, voluntariamente e através de um 

diálogo constante, relembrando o que já sabem, colocar-se na fila” (Lopes & Silva, 2008).  

De acordo com Lopes e Silva (2008) uma mais valia do método é proporcionar 

simultaneamente o desenvolvimento de competências sociais e académicas. O método 

ocupa apenas alguns minutos do tempo da atividade, mas reforça o espírito da turma 

permitindo que as crianças trabalhem em conjunto para atingirem um objetivo comum. 

Este método também proporciona movimento quando as crianças se mantêm sentadas 

muito tempo e é indicado que realizem sequências de figuras, palavras ou objetos.  

De acordo com os autores, as competências que o método “Filas Ordenadas” permitem 

desenvolver são: aprendizagem e consolidação de conceitos, desenvolvimento da 

linguagem, partilha de informação, escuta ativa, deslocar-se de forma ordeira, falar em 

voz baixa, desenvolvimento do espírito de turma e da responsabilidade individual. 

Para se aplicar este método é necessário atravessar várias fases. A educadora começa por 

distribuir cartões às crianças, as crianças movimentam-se na sala com os seus cartões na 

mão, a educadora diz STOP ou GELO e as crianças param de se movimentar e organizam-

se em fila e, por fim, as crianças olham para os seus cartões e procedem de acordo com a 

indicação dada pela educadora. 

 

2.3.5.3. Cabeças Numeradas Juntas  

 

O método Cabeças Numeradas Juntas foi criado por Spencer Kagan. É um método que 

torna as crianças mais dispostas a assumir riscos e a sugerir ideias para a turma. Esse 

método tem implícito o conceito de tempo de espera, o que permite que todas as crianças 
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desenvolvam as respostas para as questões propostas e implica que todas revelem os 

raciocínios que foram pensados e discutidos para a sua obtenção (Lopes & Silva, 2008). 

De acordo com os autores a aplicação deste método, desenvolve as seguintes 

competências: processamento da informação, comunicação, desenvolvimento do 

pensamento, revisão da matéria, verificação dos conhecimentos anteriores, escuta ativa, 

falar num tom de voz baixo.   

São as seguintes as etapas de aplicação do método: primeiro atribuir um número a cada 

uma das crianças, de 1 a 4. Se um grupo é mais pequeno que outro, o nº. 3 é também o 

n.º 4. A educadora pode atribuir os números ou as crianças podem atribui-los a elas 

próprias. O segundo passo é a educadora colocar uma pergunta às crianças referindo que 

todos têm de participar e responder à questão. O terceiro passo é dar tempo suficiente de 

espera para o grupo realizar a tarefa. E o quarto e último passo é a educadora pedir uma 

resposta à pergunta, chamando um número. Isto pode ser feito ao acaso ou pode ser 

decidido, no início, pela educadora para que o processo tenha êxito, de acordo com os 

objetivos pretendidos (Lopes & Silva, 2008). 

 

2.3.5.4. Já Podem Mostrar  

 

O Já Podem Mostrar é um método que permite fazer atividades nas quais as crianças 

pensam por si próprias antes de debaterem as respostas com os seus colegas de grupo 

(Lopes & Silva, 2008).   

Este método é importante para promover a participação ativa na atividade e estimula as 

crianças a tentarem resolver os problemas por si próprias, em vez de esperarem que os 

colegas façam o trabalho. Com a aplicação deste método as crianças sentem-se mais à 

vontade errando, dado que o fazem no próprio grupo e dele recebem feedback imediato, 

antes de apresentarem a resolução a toda à turma e à educadora. O método de 

aprendizagem cooperativa “Já podem mostrar”, permite que as crianças desenvolvam 

competências, tais como: participar ativamente na atividade, partilhar informação, 

resolver problemas (Lopes & Silva, 2008). 

Para por em prática este método é preciso passar por várias etapas. Numa primeira etapa 

a educadora numera as crianças de 1 a 4, depois designa quem será o primeiro líder, 

dizendo um número (o papel de líder roda em cada ronda). De seguida, a educadora coloca 

um montinho de cartões com as tarefas, no centro das mesas, de cada um dos grupos.  
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Sem falar com as outras, cada criança tenta resolver a tarefa indicada pela educadora no 

seu próprio quadro de melanina ou de cartolina. Após isto, as crianças viram os quadros 

para baixo para mostrarem que terminaram; quando todos os quadros estão sobre o tampo 

da mesa do grupo, o líder ou a educadora, diz: mostrar! Todos mostram os seus quadros. 

Se coincidem e a resposta é correta, o líder cumprimenta a equipa e/ou a equipa saúda-se 

mutuamente, cumprimentando-se uns aos outros. Se as respostas são diferentes, os 

membros da mesma equipa discutem como chegaram à resposta e tentam chegar a um 

consenso sobre a resposta correta (Lopes & Silva, 2008).  

 

2.3.5.5. Par Gelado  

 

O Par Gelado é um método cooperativo que pode ser útil em atividades que implicam a 

discussão de vários assuntos, para além de harmonizar o relacionamento entre todos os 

alunos de uma turma. Ao circular repetidamente pela sala e ao formar pares, as crianças 

estão a interagir com outros colegas, para além dos que habitualmente são da sua equipa. 

A par gelado é também um método muito adequado para ser usado quando as crianças 

estiverem sentadas ou concentradas durante um longo período de tempo. Permite 

desenvolver competências, como: a partilha de conhecimentos, o desenvolvimento do 

espírito criativo, a entreajuda e a constituição do espírito de turma (Lopes & Silva, 2008). 

Para a aplicação do método e de acordo com os mesmos autores, é necessário passar por 

várias etapas. A educadora começa por dizer misturar e as crianças circulam pela sala. 

Depois, diz GELO ou STOP e as crianças param. De seguida, diz pares e as crianças 

formam um par com o colega que se encontra mais próximo de si. Finalmente, anuncia o 

assunto de discussão ou a tarefa para ser feita em pares, indicando quanto tempo têm para 

a realização da mesma. Os pares discutem o assunto ou realizam a tarefa. As crianças 

misturam-se, ficam imóveis e formam novos pares para discutirem um novo assunto ou 

realizarem uma nova tarefa. 

  

 

2.3.5.6. Mesa Redonda  

 

A Mesa Redonda é um método de aprendizagem cooperativa divertido e fácil de aplicar. 

Possibilita variadas aprendizagens benéficas em todos os níveis de ensino. Os (as) 
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educadores (as), podem usar este método em diversas atividades, tais como, assinalar 

fonemas, números, completar imagens e em atividades de expressão plástica. Permite que 

os alunos desenvolvam competências, como: incentivar a interdependência positiva, 

desenvolver a criatividade, consolidar conhecimentos e partilhar informação (Lopes & 

Silva, 2008). 

Para aplicar o método de aprendizagem cooperativa Mesa Redonda é necessário respeitar 

os passos do mesmo: organizar grupos de três ou quatro elementos e distribuir um lápis e 

uma folha de papel por grupo. De seguida, a educadora apresenta uma tarefa que requeira 

mais do que uma resposta; estipula o tempo para a realização da atividade e um tempo 

para cada criança escrever uma resposta ou alguma ideia sobre o assunto. Depois de 

escrever, a criança passa o lápis e o papel, no sentido dos ponteiros do relógio, ao colega 

seguinte. Dá-se por finda a atividade quando o tempo terminar. Após isso, cada grupo 

tem de partilhar o produto final do seu trabalho com toda a turma (Lopes & Silva, 2008). 

 

  
2.4. A importância das competências sociais no processo de ensino e aprendizagem  
 

Para Lemos e Meneses (2002) a competência social é um constructo multidimensional e 

interativo que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do ser humano de 

um modo geral e no funcionamento e adaptação do sujeito em contextos específicos.  

As mudanças recentes na vida familiar tornam cada vez menos favorável a aprendizagem 

das competências sociais. Hoje em dia, as crianças, estão cada vez menos em interação, 

como anteriormente acontecia com os seus pais, avós, irmãos e outros membros da 

família. A interação entre irmãos é também menor porque os casais têm menos filhos e 

aquela que existe entre pais e filhos é igualmente reduzida devido ao aumento da taxa de 

divórcio e da presença dos pais (pai e mãe) no mercado de trabalho. Finalmente, constata-

se que as crianças têm pouco contacto com os avós, tios, tias, primos, porque os membros 

das famílias alargadas moram muitas vezes longe uns dos outros. Perante esta situação, a 

escola deve assumir a responsabilidade de ensinar as competências sociais e proporcionar 

ocasiões de interação entre pares através da utilização da aprendizagem cooperativa 

(Lopes & Silva, 2008). 

A aprendizagem das competências sociais começa logo no início da vida e continua pela 

vida fora acontecendo, em geral, como um processo natural de imitação no qual é 

determinante o papel dos modelos sociais disponíveis no envolvimento do indivíduo 
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(Bandura, 1976). Joseph e Strain (2003) partilham a mesma linha de pensamento, 

afirmando que as competências sociais e emocionais não se desenvolvem de forma 

automática, sendo adquiridas pelas crianças em ambientes de aprendizagem precoce.  

A competência social desempenha um papel crucial no desenvolvimento dos indivíduos 

em geral, e, especificamente, no seu funcionamento na escola (Lemos & Meneses, 2002). 

Para além da família, a escola parece assumir um papel importante como meio de 

socialização da criança, uma vez que é na escola que experimentam novas formas de se 

relacionarem com os outros, novas aprendizagens cognitivas, emocionais e sociais que 

lhes permitem ir construindo a sua identidade (Schaffer, 1999). A escola é um meio mais 

abrangente do que a família, pois é um ambiente desconhecido da criança e que a afasta 

da sua zona de conforto. Porém é nesse espaço que reorganiza e desenvolve novos 

comportamentos sociais que lhe permitirão construir um percurso de vida (Dias, 2004). 

A escola é um local privilegiado para o desenvolvimento de competências que ajudem as 

crianças/jovens na utilização de estratégias de adaptação no contacto com diversas 

situações e desafios, nomeadamente na relação com o insucesso escolar, com as 

dificuldades de adaptação à escola e com as dificuldades de regulação do comportamento 

pessoal e social (Matos & Sampaio, 2009). A prática diária na escola desenvolve, por um 

lado, qualidades individuais, como a iniciativa, o espírito de investigação, o entusiasmo, 

o sentido de responsabilidade, o autocontrolo, e, por outro lado, qualidades sociais, como 

espírito de equipa, solidariedade e generosidade coletiva (Holper,1982). O mesmo autor, 

acrescenta que a vida na escola implica enfatizar o papel do professor como potenciador 

do desenvolvimento integral da criança. O professor deve ser uma referência para os 

alunos, um modelo pelo seu exemplo. Deve ser bastante observador e deve dinamizar 

práticas e estratégias de socialização e aceitabilidade entre os alunos.  

É no ambiente escolar que se encontra um contexto favorável para a implementação de 

programas que promovam o desenvolvimento de competências sociais que impulsionem 

a diminuição de conflitos interpessoais e valorizem a escola e o professor, aumentando 

as relações interpessoais afetivas adequadas, tão importantes para a integração no grupo 

(Del Prette & Del Prette, 2006).     

A transição para o primeiro ciclo determina a primeira importante fase da vida dos alunos, 

afigurando-se como requisito capital que a criança tenha chegado a um determinado nível 

de desenvolvimento, não só cognitivo, mas também sócio emocional. Nesta fase, segundo 

Erickson (1971), a criança desenvolve confiança, autonomia e iniciativa.  
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A elaboração de programas de competências sociais tem vindo a direcionar-se do 

contexto individual para o contexto grupal. Estes programas em grupo têm demonstrado 

a potencialidade da estratégia da promoção das competências sociais, destacando o 

envolvimento dos participantes nas atividades, desenvolvendo junto destes as várias 

competências, dando e recebendo feedback do grupo de forma imediata, maximizando as 

condições de ocorrência de aprendizagem por observação e treino e criando a 

possibilidade do planeamento de apoio extra sessão, de forma a tornar mais provável a 

generalização das competências sociais adquiridas no contexto grupal (Del Prette & Del 

Prette, 1996). Por estes motivos, as escolas deveriam pensar em formas de integrar 

estratégias que trabalhem de maneira mais focalizada as competências sociais, tendo em 

conta a influência recíproca que estas exercem, por exemplo nos problemas de 

comportamento e na realização escolar (Cia & Barham, 2009). A investigação na área do 

desenvolvimento das competências sociais tem demonstrado que a competência social se 

relaciona fortemente com a realização académica (Lemos & Meneses, 2002). Parker e 

Asher (1987) afirmam que o desenvolvimento destas competências é um dos mais 

importantes resultados do processo escolar. Defendem que as crianças que possuem 

défice de competências sociais correm o risco de ter dificuldades a nível social e 

emocional e baixo rendimento escolar. É de mencionar, ainda, a importância decisiva que 

as competências sociais assumem ao longo do desenvolvimento humano, pois estão 

relacionadas não só com as relações entre pares, mas também com o sucesso académico 

e profissional e com o ajustamento psicossocial adaptativo (Baptista et al, 2011). Além 

disso, acredita-se ser possível apostar numa abordagem preventiva de comportamentos 

disruptivos entre pares incitando o desenvolvimento de competências, tais como: 

aprender a escutar, aceitar e respeitar opiniões diferentes da sua e, ainda, auxiliar as 

crianças na regulação de emoções que estão muitas vezes presentes nos conflitos entre 

pares (Amado & Freire, 2009; Caldeira, 2007). O professor deve promover vivências e 

atividades que promovam competências sócio afetivas. Por exemplo, estimular os alunos 

a participar, a desenvolver trabalhos a pares ou em grupo, encorajar a colaboração, 

estimular o espírito de partilha, incentivar a resolução de conflitos e o reconhecimento do 

outro e saber ouvi-lo, assim como realçar a importância dos valores e regras sociais (Cruz, 

2000).  
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 2.4.1. Definição do conceito de competências sociais  

 

O constructo competência social diz respeito à capacidade de articular, organizar e 

integrar pensamentos, sentimentos e comportamentos em função dos objetivos 

individuais, da adaptação a diferentes situações e dos mais variados requisitos sociais, 

com o intuito de obter um desempenho positivo para o indivíduo e gerando consequências 

positivas nas relações com os outros (Cia & Barham, 2009). Para Gresham e Elliot (1990, 

p.1), “são comportamentos aprendidos que permitem interagir adequadamente com os 

outros e evitar problemas que resultam de interações sociais negativas".   

Casares (2009) e Spence (2003) definem competência social como a capacidade prática 

ou desenvoltura no desempenho nas relações interpessoais, ou seja, a capacidade para 

alcançar resultados positivos a partir das interações interpessoais. No campo de ação das 

relações interpessoais, Moreira (2004) assegura que as competências sociais podem ser 

também denominadas de capacidades de comunicação interpessoal, na medida em que 

estas capacidades incluem condutas, atitudes, pensamentos e afetos, que quando 

corretamente postos em prática possibilitam ao indivíduo agir de forma ajustada em 

situações sociais dos diferentes contextos da sua vida.  

A competência social pode ser entendida como a capacidade de estabelecer relações 

interpessoais e de desenvolver interações positivas através de estilos de comunicação 

adequados, diálogo e debate; da empatia; da participação; do autocontrolo e 

conformidade; da responsabilidade; do respeito pelas regras sociais e pelos outros; da 

iniciativa e assertividade; da cooperação e entreajuda; da partilha; da argumentação, 

negociação e cedência; da resolução de conflitos; do respeito mútuo e reciprocidade, entre 

outros (Lopes et al, 2006). Défices nestas competências podem levar a dificuldades na 

aceitação social, dificuldades escolares, desajustes psicológicos na infância, problemas 

de saúde mental na adolescência e idade adulta, dificuldades de aprendizagem, maior 

risco de desenvolvimento de comportamentos antissociais, agressivos, podendo ainda 

conduzir à delinquência e ao consumo de substâncias (Baptista, Monteiro, Silva, Santos, 

& Sousa, 2011; Casares, 2009; Elliott, Malecki & Demaray, 2001; Lopes et al., 2011; 

Spence, 2003).  

Pelo anteriormente apresentado, pode concluir-se que a interação social é fundamental no 

desenvolvimento de competências sociais. Portanto, faz sentido perceber porquê e como 
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as relações entre pares são relevantes para o desenvolvimento das diversas competências 

sociais. 

As competências sociais são um elemento básico dos grupos cooperativos e a ausência 

delas nos alunos é possivelmente o fator que mais contribui para a falta de sucesso escolar 

verificado quando se utiliza esta metodologia de trabalho (Lopes & Silva, 2009). 

Os comportamentos sociais, quando executados de uma forma adequada, tornam-se 

capacidades sociais que bem desempenhadas conduzem à competência social geral 

(Rutherford, Chipman, DeGangi, & Anderson, 1992). Assim, para que uma pessoa seja 

socialmente competente, necessita de desenvolver capacidades sociais, como a 

proatividade, a empatia e a resolução de problemas (Vaughn & Hogan, 1994).   

Apesar do contributo de numerosos autores a definição do conceito de competência social 

está ainda envolvido em muitas dúvidas e discordâncias que se devem ao facto de 

existirem várias nomenclaturas para o conceito, nomeadamente, habilidade social, 

aptidão social, comportamento social e, também, devido à existência de diversas 

dimensões que este contempla e que se interrelacionam (Alves, 2006; Elliott, Malecki & 

Demaray, 2001; Lopes, Rutherford, Cruz, Mathur, & Quinn, 2011).   

 

2.4.2. As competências sociais e a aprendizagem cooperativa  

 

Na aprendizagem cooperativa acredita-se que os alunos devem habituar-se a analisar os 

resultados do seu trabalho, “refletindo e avaliando em permanência os objetivos que vão 

sendo atingidos, bem como o produto que conseguem realizar” (Freitas & Freitas, 2003, 

p.34). Através da avaliação do processo de grupo, um dos elementos chave dos grupos 

cooperativos, pretende-se que os alunos analisem em que medida estão a alcançar as 

metas, determinem quais as ações positivas e/ou negativas dos diferentes membros, 

verifiquem se as relações de trabalho que mantêm são eficazes e tomem decisões sobre 

as condutas a manter ou a alterar, com o objetivo de analisarem como podem aumentar a 

eficácia do grupo. Esta avaliação, permite que os grupos de aprendizagem se concentrem 

na preservação do grupo, facilita a aprendizagem de competências sociais, assegura que 

os membros do grupo recebam feedback pela sua participação e lembra aos alunos que 

têm de praticar de forma consistente as competências colaborativas ou de cooperação. 

(Lopes & Silva, 2009). 
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As atividades de aprendizagem cooperativa permitem às crianças adquirir e desenvolver, 

simultaneamente, competências cognitivas e sociais. A aprendizagem cooperativa foi 

desenvolvida para alcançar pelo menos três objetivos importantes do ensino: o 

desempenho escolar; a melhoria das relações interpessoais e o desenvolvimento de 

competências sociais (Arends,1995).        

As competências sociais são as competências necessárias para realizar eficazmente uma 

tarefa em grupo. São exemplos de competências sociais: escutar atentamente os outros, 

desempenhar um papel, partilhar materiais e ideias, entreajudar-se, entre outros. Por 

último, o feedback sobre a atividade obriga os membros do grupo a avaliar o seu grau de 

eficácia e a fixar-se nos objetivos a atingir, a fim de melhorar o seu funcionamento em 

grupo em próximas atividades (Lopes & Silva, 2008).  

As competências sociais estão intimamente associadas à aprendizagem cooperativa pois 

para que haja verdadeiramente cooperação, os alunos têm de dominar competências 

sociais básicas. Devem saber esperar pela sua vez de falar, ouvir os outros, serem capazes 

de ajudar e de ser ajudados, falar num tom de voz baixo, aceitar as diferenças, ter 

capacidade de resolução de conflitos e ainda partilhar os materiais e os sucessos (Lopes 

& Silva, 2009). A aprendizagem cooperativa ao potenciar o estabelecimento de interações 

sociais positivas entre os alunos, irá facilitar amizades entre crianças de grupos étnicos e 

contextos culturais diferentes o que acabará por reduzir preconceitos, discriminação e 

estereótipos (Slavin & Cooper,1999).    

A aprendizagem cooperativa, para além dos resultados académicos que possibilita 

desenvolver, estimula a existência de uma constante interação e favorece as relações entre 

os alunos, possibilitando-lhes melhorar as suas competências sociais. Quanto melhor for 

a interação estabelecida, maiores serão os ganhos a este nível (Koçak, 2008).  

A aquisição de competências sociais é considerada por Lemos e Meneses (2002) como 

um dos elementos básicos para assegurar o trabalho eficaz em cooperação, com vista a 

que os alunos, mais tarde, utilizem estas competências na vida em sociedade. Neste 

sentido, considera-se que ao aprender a cooperar, a questionar e a negociar, o aluno vai 

adquirindo competências sociais mais complexas e que são necessárias para alcançar os 

objetivos fundamentais da educação para o exercício da cidadania.   

A escola deve assumir a responsabilidade de ensinar competências sociais e proporcionar 

ocasiões de interação entre pares através da utilização da aprendizagem cooperativa 

(Lopes & Silva, 2008, 2009).   
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“Desta forma, um dos principais requisitos, quando o professor pretende implementar o 

trabalho em grupo cooperativo, é o diagnóstico do domínio de competências sociais 

básicas pelos alunos, com vista a decidir sobre a pertinência do seu ensino” (Lopes & 

Silva, 2009). 

O grande objetivo dos grupos de aprendizagem cooperativa é fortalecer académica e 

afetivamente os seus membros, dando-se especial destaque à interação entre os alunos e 

à interação entre estes e os seus professores. A aprendizagem cooperativa dá ênfase à 

responsabilidade individual e à aprendizagem individual e grupal, promovendo 

igualmente um sentimento de interdependência entre os vários membros da equipa 

(Gilles, 2006).  A aprendizagem cooperativa, para além dos resultados académicos que 

possibilita incrementar, estimula a existência de uma constante interação e fomenta as 

relações entre os alunos, possibilitando-lhes melhorar as suas competências sociais. 

Quanto melhor for a interação estabelecida, maiores serão os ganhos a este nível (Koçak, 

2008). O modelo de aprendizagem cooperativa foi desenvolvido para alcançar pelo menos 

três objetivos importantes do ensino: o desempenho escolar; a melhoria das relações 

interpessoais e o desenvolvimento de competências sociais (Arends,1995).       

De acordo com Lopes e Silva (2009), o ensino das competências sociais ocorre em seis 

etapas: discutir a necessidade das competências sociais, selecionar uma competência 

social, ensinar a competência, praticar a competência, pausa e reflexão e revisão e 

reflexão. 

Estas fases implicam que o professor ajude os alunos a compreender a razão da 

importância das competências sociais. Pode-se referir que a maioria dos problemas que 

surgem nos grupos de aprendizagem cooperativa resultam das fracas ou mesmo da 

ausência de “competências sociais”, às vezes conhecidas como “competências pessoais”.  

Deve escolher a competência, ou ser a turma a sugerir, qual a competência social que 

precisam de trabalhar primeiro e quando observa que os grupos utilizam essa competência 

deve partilhar as suas observações com a turma e desafiar os alunos a continuarem a 

trabalhar no uso da competência social, enquanto completam as atividades.  

Depois disso, deve discutir os comportamentos e a forma como são interpretados e 

proporcionar uma oportunidade imediata de praticar a competência. A melhor forma de 

o fazer é planear uma atividade de aprendizagem (Lopes & Silva, 2009).  
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2.5. Conceito de motivação e sua importância na aprendizagem  
 

Um indivíduo motivado possui um comportamento ativo e empenhado no processo de 

aprendizagem e, desta forma, aprende melhor. Assim é muito importante que as tarefas 

escolares tenham em consideração este aspeto. O mesmo autor refere, ainda, que as 

tarefas maçadoras, rotineiras e sem apelo à motivação, isto é, que não têm em conta os 

desejos dos alunos, tendem a ser assimiladas com mais dificuldade. Por outro lado, as que 

vão de encontro aos seus interesses, ou atendem à sua realidade, são consideradas 

interessantes levando-os a realizar as tarefas, a participarem de uma forma motivada e, 

consequentemente, possibilitam uma aprendizagem efetiva (Loureço & Paiva, 2010).   

No entender de Vygotsky (1991) a Escola deve concentrar esforços na motivação dos 

alunos, o que estimula e ativa recursos cognitivos. A motivação deverá ser tida como 

essencial no processo de aprendizagem, salvaguardando os casos em que se observem 

excessos já que em excesso acarreta danos para os alunos.  

Uma estratégia importante para o desenvolvimento da motivação é o feedback dado pelo 

professor aos alunos, na sequência do desenvolvimento das várias tarefas de 

aprendizagem. Este deve ser formativo, assinalando o problema de aprendizagem 

detetado e indicar também orientações claras para o resolver, a fim de alcançar a meta 

estabelecida (Silva & Lopes, 2016). Os professores necessitam de aprender a monitorizar 

o grau de dificuldade da tarefa, desenvolvendo a cultura da qualidade. Se o professor faz 

transparecer ao aluno que algo não é exequível, certamente vai desmotivá-lo. Uma tarefa 

demasiado fácil é identicamente desmotivante. Deve ser demonstrado ao aluno que o 

desafio proposto é suscetível de ser efetivado, mas que para isso é necessário empenho e 

dispêndio de esforço (Rosário, 2002).  

As técnicas de incentivo que buscam as causas para o aluno se tornar motivado garantem 

uma aula mais produtiva por parte do professor, pois ensinar está relacionado com a 

comunicação. O ensino só tem sentido quando interfere na aprendizagem, por isso é 

necessário conhecer como o professor ensina e entender como o aluno aprende (Paiva, 

2008), só assim o processo educativo poderá resultar e o aluno conseguirá aprender a 

pensar, a sentir e a agir. Não há aprendizagem sem motivação, assim um aluno está 

motivado quando sente necessidade de aprender e atribui significado ao aprendido. Por 

último, a motivação no contexto escolar tem sido avaliada como um determinante crítico 

do nível e da qualidade da aprendizagem e do desempenho. Um aluno motivado revela-

se ativamente envolvido no processo de aprendizagem, insistindo em tarefas desafiadoras, 
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despendendo esforços, utilizando estratégias apropriadas e procurando desenvolver novas 

capacidades de compreensão e de domínio. Manifesta entusiasmo na execução das tarefas 

e brio relativamente aos seus desempenhos e resultados. Criar esta cultura de atuação na 

escola poderá ser o pilar essencial para a ação de aprender (Loureço & Paiva, 2010). 

Segundo Pintrich (2000) a planificação da motivação e a ativação da mesma implica 

adotar metas, de acordo com o tipo de tarefas a realizar, bem como a estimulação de um 

conjunto de crenças motivacionais, tais como as crenças de autoeficácia, os interesses 

pessoais nas tarefas propostas e as crenças sobre a importância dessas mesmas tarefas.  

Ou seja, a motivação dos alunos tem implicações diretas na qualidade do envolvimento 

do aluno com o processo de ensino e aprendizagem.  É uma variável relevante do processo 

ensino e aprendizagem, na medida em que o rendimento escolar não pode ser explicado 

unicamente por conceitos como inteligência, contexto familiar e condição 

socioeconómica (Lourenço & Paiva, 2010). Muitos são os autores interessados no estudo 

da motivação (Balancho e Coelho, 1996; Boruchovitch, 2009; Brophy, 1983; Bzuneck, 

2002; Deci e Ryan, 1985, 2002; Garrido, 1990; Murray, 1986; Pintrich e Schunk, 2002). 

Segundo Murray (1986: 20), a motivação representaria "um fator interno que dá inicio, 

dirige e integra o comportamento de uma pessoa". Esta perspetiva que relaciona a 

motivação com uma energia interna é também defendida por outros teóricos. Para Garrido 

(1990), a motivação é um processo psicológico, uma força que tem origem no interior do 

sujeito e que o impulsiona a uma ação. Segundo Balancho e Coelho (1996: 17) a 

motivação é “tudo o que desperta, dirige e condiciona a conduta”. Com efeito, a 

motivação é tida como um elemento fundamental no uso de recursos do indivíduo, de 

modo a se alcançar um objetivo. Estas características reforçam a justificação da 

importância que é atribuída à motivação na aprendizagem escolar. Por esse motivo, os 

autores sublinham que através da motivação, consegue-se que o aluno encontre razões 

para aprender, para melhorar e para descobrir e rentabilizar competências (Lourenço & 

Paiva, 2010). Assim, a motivação é primordial no desempenho académico dos alunos e 

na apropriação total das solicitações do ambiente escolar.  

De acordo com Garrido (1990) e Lens (1994) a questão motivacional pode possibilitar 

esclarecer a razão de alguns estudantes gostarem e aproveitarem a vida escolar, revelando 

comportamentos adequados, alcançando novas capacidades e desenvolvendo todo o seu 

potencial e de outros demonstram pouco interesse nas atividades, muitas vezes fazendo-

as por obrigação, ou de forma pouco responsável e, até, desprezando uma grande parte da 

vida escolar.  
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Capítulo III- Metodologia 

3.1. Introdução 

Neste capítulo, apresentamos a metodologia utilizada no estudo, a qual nos possibilitou 

alcançar os objetivos a que nos propusemos. Começamos com a caracterização do 

contexto e dos participantes envolvidos no estudo (3.2), seguindo-se a caracterização e 

descrição do estudo (3.3) e, por fim, os instrumentos que permitiram a recolha de dados 

(3.4) e a forma como os dados foram tratados (3.5).  

 

3.2.  Caracterização do contexto e dos participantes envolvidos no estudo  

 

O contexto onde o estudo decorreu foi o Jardim de Infância. As salas de jardim de 

infância encontram-se divididas em várias áreas: Área de desenho, recorte e colagem; 

Área da pintura e da modelagem; Área da Biblioteca; Área da casinha; Área dos jogos 

de chão e construções; Área dos jogos de mesa; Área do computador (áreas interiores) 

e ainda a Área de recreio ao ar livre (área exterior).  

Cada espaço que as crianças/adultos frequentam deve estar organizado e apresentar 

qualidade de modo a que seja visto como espaço de bem-estar sobretudo para eles, mas 

também para os adultos. Devem ser espaços desafiadores e estimulantes que permitam 

que as crianças se libertem e realizem aprendizagens. Devem criar um ambiente de vida 

que, de acordo com Labo (1988) “responda de modo particular às necessidades das 

crianças segundo a sua maturidade e o seu desenvolvimento” (p.19).  A qualidade desse 

espaço é assim um aspeto muito importante a ter em conta em todo o processo de ensino 

e aprendizagem. 

Quando se fala em qualidade quer-se dizer que os espaços disponíveis devem ser 

seguros, bem equipados e devem corresponder aos interesses e necessidades das 

crianças. De acordo com Forneiro (1998) “a forma de organização do espaço e a 

dinâmica que for gerada na relação entre os seus diversos componentes irão definir o 

cenário das aprendizagens (p.237). 

Relativamente às condições físicas do jardim de infância onde se desenvolveu o estudo, 

encontram-se em bom estado de conservação, sendo agradáveis, confortáveis e de 

segurança para as crianças. A sala de atividades encontra-se organizada para que as 

crianças realizem atividades diversificadas, em diferentes modalidades de trabalho. 
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Todo o material e mobiliário da sala está organizado de forma acessível às crianças. Os 

materiais são muito diversificados, suficientes e de boa qualidade o que reflete a sua 

durabilidade, seguros, atraentes e de fácil manuseamento. 

 O grupo que frequenta este Jardim de Infância, do concelho de Vila Real no ano letivo 

2016-2017 é constituído por 18 crianças.  O número de crianças que integrou este estudo 

como participantes   foi de 17 dado que uma não participou no estudo devido ao seu défice 

de concentração (este aluno tem uma variante do autismo).  

Trata-se de um grupo heterogéneo em idade e género. No que respeita à idade, as crianças 

tinham entre os 3 e os 5 anos de idade, sendo que 7 crianças tinham 3 anos, 5 crianças 

tinham 4 anos, 6 crianças tinham 5 anos. Quanto ao género, 8 crianças eram do sexo 

feminino e 10 do sexo masculino.  

Não podemos perder de vista o potencial educativo que resulta do facto de crianças com 

idades e interesses diferentes em criar experiências educativas e sociais em que haja as 

diferenças possam constituir uma mais-valia para a aprendizagem de todo o grupo, pois 

permite aos mais novos aprender com os mais velhos, imitá-los, ajudá-los, entre outros., 

e permite uma interação entre iguais que poderá ser muito positiva para todos. Na relação 

com crianças mais novas, as mais velhas aprendem a colocar-se no lugar do outro, 

protegem e desenvolvem os níveis de competência, aprendendo competências de relação 

que se estimulam pela convivência. 

O grupo participante no estudo manifesta interesse e entusiasmo nas atividades diárias, 

sendo, no geral, um grupo carinhoso e afetivo. Contudo há alunos que apresentam 

problemas de socialização, de linguagem e de cumprimento das regras da sala de aula 

(comportamento).   

O facto de as idades variarem entre os três e os cinco anos justifica a razão de muitas 

vezes, as atividades serem realizadas em pequenos grupos, dado que necessitam de um 

apoio diferente. Apesar disso, é importante por vezes formar grupos heterogéneos ao nível 

da idade pois os mais novos sentem-se mais motivados e os mais velhos gostam de ajudar 

os mais novos. Neste grupo existem 8 crianças de três anos e nota-se uma entreajuda da 

parte dos mais velhos para com os mais novos.   

 

3.3. Caracterização e Descrição do Estudo 
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O papel do educador é potenciar o processo de desenvolvimento e de crescimento das 

crianças. Num mundo em constante mudança e cada vez mais multicultural, é 

fundamental criar um contexto educativo estimulante e possibilitador da aprendizagem 

de conhecimentos e competências sociais.  

Neste estudo, temos como objetivos o desenvolvimento de competências sociais e da 

motivação e, para isso, optamos pela utilização da aprendizagem cooperativa, para 

podermos verificar a sua influência quer no desenvolvimento de competências sociais, 

quer da motivação dos participantes no mesmo. 

Uma condição essencial para um bom trabalho em Educação de Infância (EI) é a 

qualidade do contexto que deve “…responder às características e necessidades das 

crianças.” (Portugal, 2000, p.86). Assim, desenvolvemos um estudo que partiu do 

diagnóstico das competências sociais necessárias a uma boa aprendizagem em interação 

e foram implementadas atividades de aprendizagem cooperativa que permitissem o 

desenvolvimento das competências sociais em falta, bem como permitissem melhorar a 

motivação dos alunos para a aprendizagem. 

O estudo decorreu ao longo dos quatro meses da Unidade Curricular Prática de Ensino 

Supervisionada e envolveu a planificação e implementação de vinte atividades 

cooperativas.  

A investigação-ação foi considerada a metodologia mais adequada a este tipo de projeto 

uma vez que permite partir de uma situação problemática e refletir sobre o que vai sendo 

feito para dar resposta às dificuldades que vão surgindo, na tentativa de resolver a situação 

inicialmente diagnosticada. A investigação-ação pressupõe várias etapas (Elliot, 1993; 

Silva & Lopes (2015): a) Planificação; b) Ação; c) Observação e d) Reflexão sobre os 

resultados da ação. Para Coutinho et al. (2009), fazer investigação implica planear, atuar, 

observar e refletir mais cuidadosamente do que habitualmente se faz no dia-a-dia, no 

sentido de induzir melhorias e maior conhecimento sobre as práticas. Portanto, a 

investigação-ação tem como propósito compreender, melhorar e reformular práticas; 

fazer uma intervenção em pequena escala no funcionamento de entidades reais e 

apresentar uma análise detalhada dos efeitos dessas práticas.  

A adoção desta metodologia possibilitou-nos agir como investigadores da própria prática 

e assim resolver os problemas dos nossos alunos através da planificação e reformulação 

das atividades planificadas, sempre que necessário e/ ou com o reforço de atividades de 

consolidação/remediação das aprendizagens. Isto é, a reflexão sobre os resultados da 

prática, constante realizada, possibilitou-nos adequar a forma de atuar na sala de aula, 
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repensando e adequando as atividades de aprendizagem às necessidades de aprendizagem 

dos alunos.  

A investigação poderá ser perspetivada com uma possibilidade de se 

estabelecer uma síntese entre teoria e prática. De facto, o contacto com o real 

exige essa síntese: a teoria é sujeita à prova da realidade e resulta desta como 

modelo explicativo dos fenómenos e das suas relações. O que equivalerá a dizer 

que a articulação entre teoria e prática se processará através de um movimento 

dialético entre um discurso paralelo ao real, na medida em que o transtorna 

num instrumento de análise e de interpretação desse real (Estrela, 2015, p.27).  

“O professor, para poder intervir no real de modo fundamentado, terá de saber observar 

e problematizar (ou seja, interrogar a realidade e construir hipóteses explicativas). Intervir 

e avaliar serão ações consequentes das etapas precedentes” (Estrela, 2015, p. 26). 

De seguida, procedemos à descrição das atividades realizadas nas diferentes fases da 

implementação do estudo, de acordo com as etapas da investigação-ação, consideradas 

por autores como Elliot (1993) e Silva & Lopes (2015). 

A- Fase de observação 

Nesta fase, após uma observação prolongada do comportamento das crianças durante a 

realização das atividades, registamos numa Grelha de Observação da Sala de Aula (anexo 

1), as competências sociais por elas evidenciadas. A análise dos registos efetuados 

permitiu-nos verificar quais as competências sociais que necessitavam de desenvolver 

para assegurar um trabalho em grupo eficaz e planificar as atividades de aprendizagem, 

tendo em conta o desenvolvimento dessas competências e também os interesses das 

crianças.  

As competências sociais diagnosticadas como em défice foram: falar em voz baixa, 

partilhar ideias, escutar atentamente, entreajudar e respeitar os objetos/materiais 

coletivos. 

Nesta fase foi ainda aplicada a seis crianças a escala Young Children´s Feelings About 

School (FAZ) proposta por Stipek e colaboradores (Stipek, Feiler, & Daniels, 1995; 

Stipek & Ryan, 1997), que será descrita no ponto 3.4.  A escala voltou a ser aplicada no 

final do estudo.  

B- Fase de Planificação  

A complexidade do processo de ensino e de aprendizagem pressupõe que sejam tomadas 

decisões didáticas antes da própria ação, antecipando a ação a ser desenvolvida, no 
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sentido de estabelecer uma linha condutora para a ação educativa que, posteriormente, 

será realizada. Esta antecipação ou previsão da ação educativa remete-nos para o conceito 

de planificação do ensino e da aprendizagem. A planificação do ensino, enquanto tomada 

de decisões didáticas pré-ativas (Pacheco, 1996) requer do principal ator educativo, o 

professor, um trabalho complexo e exigente para o qual são necessárias competências 

profissionais (Arends, 1995). 

Como refere Arends (2008) “[e]nsinar é mais do que falar. As aulas (…) requerem uma 

extensa preparação para serem bem-sucedidas” (p. 266) 

A planificação das aulas ocupa uma parte significativa do tempo do professor, com vista 

à organização do processo de ensino e de aprendizagem. Isto porque ao planificar o 

processo de ensino, o professor toma decisões no intuito da resposta às questões inerentes 

a esse ato e que são estabelecidas por Zabalza (1994): o que vou ensinar? -  tem a ver com 

a seleção dos conteúdos; o que pretendo que os alunos apendam? - refere-se à formulação 

dos objetivos de aprendizagem que os alunos deverão atingir; como fazer para que os 

alunos realizem as aprendizagens? - implica a seleção de estratégias, de atividades e de 

recursos; onde? - refere-se ao espaço onde acontecerá a aula; quando e quanto? - 

corresponde à previsão da data e do tempo estabelecido para o desenvolvimento da aula 

que está a ser planificada; e, por último, a verificação das aprendizagens e o 

correspondente feedback dado aos alunos.  

É com as decisões didáticas que estão subjacentes ao ato de planificar que Roldão (2005) 

refere a relevância da planificação de aulas para o professor, porque lhe permite organizar 

e refletir sobre o processo de ensino e de aprendizagem e, assim, diminuir as situações de 

incerteza e insegurança na implementação do processo, bem como, diminuir o número de 

imprevistos. Planificar o ensino contribui para a diminuição de ocorrências inesperadas e 

para uma melhor gestão da sala de aula, embora se reconheça que não é de todo possível 

prever tudo o que pode ocorrer durante a aula (Arends, 1995). 

A planificação refere-se à ação de planificar, isto é, organizar algo de acordo com um 

plano. Implica organizar planos de aula com um ou vários objetivos a cumprir, juntamente 

com as ações requeridas para que esses objetivos possam ser alcançados. Os planos de 

aula, para serem eficazes não são obrigatoriamente um documento exaustivo, onde tudo 

é programado tal qual se pretende que aconteça na sala de aula. Não podem ser rígidos, 

ao ponto de bloquearem a criatividade dos alunos e do professor, para que a sua 

implementação possa permitir que se aproveitem situações que possam ocorrer, 

enriquecendo, deste modo, o plano traçado e otimizando os resultados pretendidos. 
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O plano inicial tem de atender aos objetivos de aprendizagem, metas curriculares e 

descritores de desempenho, e às atividades a realizar para os atingir. É uma orientação do 

que se pretende levar a efeito, para que os alunos aprendam os conteúdos e desenvolvam 

as suas competências (Silva & Lopes, 2015). 

Uma aula bem estruturada deve possuir três momentos com diferentes tempos de duração 

e diferentes objetivos, os quais devem ser bem claros para os alunos (Silva & Lopes, 

2015). 

Abertura: esta etapa tem por objetivo principal apresentar o plano de aula, dar a conhecer 

aos alunos o que vão aprender e como vão aprender, descrevendo-lhes as 

tarefas/atividades que vão realizar na aula, a ajuda permanente que têm do professor, de 

forma a mantê-los envolvidos e focados nos objetivos de aprendizagem pretendidos e a 

evitar dispersões. A sua duração deve corresponder a cerca de 10% do tempo total da 

aula. 

Corpo principal da aula: esta fase deve ocupar cerca de 80% do tempo total da aula, que 

deve ser distribuído essencialmente por atividades de aprendizagem e de consolidação da 

aprendizagem, retirando dúvidas e, provocando a intervenção dos alunos no 

esclarecimento destas. O tempo destinado a estas atividades depende dos objetivos da 

aula. 

Encerramento: esta fase deve ocupar cerca de 10 % do tempo total da aula. Um plano 

de aula pode não funcionar tão bem quanto se esperava, devido a uma série de 

circunstâncias. No final da aula deve-se dedicar uns minutos para reflexão do que correu 

bem e do que correu menos bem, e porquê e o que se poderia ter feito de diferente. Isto 

permite adaptar o próximo plano de aula, de forma a remediar os aspetos menos positivos. 

O feedback recebido dos alunos é um elemento importante, nesta fase, dado que permite 

decidir sobre as atividades a manter, as modificações a fazer e a introdução de novas 

atividades.   

Para a realização deste estudo foram planificadas 20 atividades de aprendizagem 

cooperativa e foram escolhidos os métodos de aprendizagem cooperativa: Senhas para 

falar, Filas Ordenadas, Cabeças Numeradas Juntas, Já Podem Mostrar, Par Gelado e Mesa 

Redonda, dado que se adaptavam às caraterísticas das crianças e possibilitavam trabalhar 

as competências sociais diagnosticadas como em falta.   

Uma vez que numa primeira fase do estudo a investigadora ainda não conhecia os alunos, 

formou pequenos grupos heterogéneos e utilizou métodos de aprendizagem cooperativa, 

para que pudesse observar as crianças em interação e diagnosticar o domínio das 
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competências sociais. Cada grupo era constituído por um aluno de três anos, um aluno de 

quatro e um aluno de cinco anos e estavam representados ambos os sexos. Verificamos 

que os alunos de cinco anos ficavam motivados por ajudarem os mais novos e os alunos 

mais novos ficavam motivados porque estavam em interação com os colegas e não só 

com a educadora/investigadora.  

Contudo, a nossa decisão não foi apenas norteada por esse motivo. O conceito de grupos 

heterogéneos não é novo. A organização de turmas em grupos homogéneos com base na 

idade tem subjacente o princípio que todas as crianças na sala têm o mesmo 

desenvolvimento e que, por isso, estarão disponíveis para as mesmas aprendizagens 

(Rasmussen, 2005). No entanto, em 1959, Goodlad e Anderson publicaram o livro “The 

Non-Graded Elementary School” (Katz, Evangelou, & Hartman, 1990), onde realçam que 

a idade não é um indicador perfeito das aquisições que uma criança deve fazer em 

determinada altura. Crianças da mesma idade podem variar mais de dois anos no seu 

desenvolvimento individual (Rasmussen, 2005). Segundo (Teixeira, Jorge, Guardiano, 

Viana, & Guimarães, 2011), “não se deve esperar que as crianças da mesma idade 

adquiram as mesmas competências, da mesma forma, no mesmo dia e ao mesmo tempo” 

(p.58). Outra das razões para constituir grupos heterogéneos relaciona-se com o facto de, 

atualmente, os contextos em que ocorrem interações entre as crianças serem as escolas, 

em substituição das famílias e dos vizinhos (Katz Evangelou & Hartman (1990); 

Rasmussen, 2005; Teixeira, Jorge, Guardiano, Viana & Guimarães (2011).). Katz e 

colegas (1990) colocam a questão se as crianças estariam a perder algo valioso por terem 

poucas oportunidades de interagirem quer com crianças mais velhas quer com crianças 

mais novas.   

Tomando tudo isto em consideração, os grupos foram constituídos pelas idades das 

crianças e pelo sexo.  

Em suma, a fase de planificação envolveu a realização das seguintes atividades:  

a) Planificação de atividades de aprendizagem. As atividades foram planificadas de 

acordo com os gostos/ interesses dos alunos; mediante aquilo que os alunos 

mostravam interesse por aprender, foram planificadas estas atividades com os 

temas que os alunos sugeriram (para que assim se sentissem motivados). 

Escolheram-se os métodos de aprendizagem cooperativa anteriormente referidos 

(para aplicação das vinte atividades de aprendizagem cooperativa), porque eram 

aqueles que permitiam trabalhar as competências sociais em défice.  
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b) Formação dos grupos cooperativos. Os grupos foram formados de modo a que 

fossem heterógenos em sexo e idades; contudo com o passar do tempo eles foram 

reajustados. Quando os grupos não funcionavam bem, não havia a entreajuda 

necessária ao desenvolvimento das competências sociais, então houve 

ajustamentos, ou seja, os grupos foram mudando no sentido de melhorar a 

aquisição das competências sociais de todos os elementos do grupo. Também com 

o reajustamento dos grupos pretendia-se que os alunos melhorassem a nível de 

motivação (por exemplo, os mais velhos quando ajudavam os mais novos ficavam 

motivados, pois sentiam-se crescidos, sentiam que tinham conhecimentos; e os 

alunos mais novos ficavam motivados por não estarem a ouvir a educadora e sim 

por poderem estar em discussão/diálogo com os colegas mais crescidos).  

Foi construída também uma Grelha de Avaliação das Competências Sociais para 

avaliação da aquisição das competências sociais que os alunos tinham em falta e 

possíveis de serem desenvolvidas com recurso à aprendizagem cooperativa. 

C- Fase de Ação e Observação. Foram implementadas 20 atividades de 

aprendizagem cooperativa, com a aplicação dos métodos de aprendizagem 

cooperativa para o jardim-de-infância. Ao longo da implementação destas 20 

atividades, a investigadora observou e registou o comportamento dos alunos, na 

grelha de avaliação das competências sociais; os alunos faziam também a 

autoavaliação do seu desempenho, no que respeitava à utilização das 

competências sociais.  

D- Fase de Reflexão sobre os resultados da ação. À medida que decorria a 

realização das atividades, foram reajustados alguns grupos e algumas das 

atividades inicialmente planificadas (na fase de planificação) foram também 

reajustadas; de acordo com as observações que foram sendo realizadas, tal como 

anteriormente referido.  

 

 

3.4. Instrumentos de Recolha de Dados 

 

A recolha de dados é o processo de organização de registos de campo e de outros materiais 

recolhidos durante toda a investigação, para tornar possível uma maior compreensão dos 

mesmos pelo investigador (Bogdan & Biklen, 1994).    
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A seleção ou elaboração de técnicas ou instrumentos para a recolha de dados é essencial 

na recolha de informação durante o processo de ensino e aprendizagem. Na recolha de 

dados, foram usados os seguintes instrumentos: Grelha de Observação da Sala de Aula, 

Grelha de Avaliação das Competências Sociais e Questionário da Motivação (Stipek, 

1997), pois possibilitaram dar resposta aos objetivos do estudo. A Grelha de Observação 

da Sala de Aula e a Grelha de Avaliação das Competências Sociais foram construídas 

pela autora do estudo. 

 

3.4.1. Grelha de Observação da Sala de Aula 

 

Esta grelha (Anexo 1) foi construída com base nas observações feitas ao trabalho 

desenvolvido pelos alunos na fase de observação do estudo como anteriormente referido.  

Dela constavam as competências sociais observadas em falta (Fase de observação) e tinha 

por objetivo ser usada no final das 20 atividades cooperativas implementadas para registo 

das competências sociais, evidenciadas pelas diferentes crianças. Contudo, apenas se 

usou nove vezes (nas atividades intituladas: A História da Velhinha e das Raposas, Regras 

da Biblioteca, A História dos Três Porquinhos, Os animais e os seus habitats, Atividade 

de culinária “Gelatina”, Experiência da Germinação, Qual a minha metade? A Branca de 

Neve e o seu guarda-roupa e vamos recontar com a Branca de Neve), porque nem sempre 

a investigadora conseguia monitorizar os alunos e preencher a grelha ao mesmo tempo.  

 

3.4.2. Grelha de Avaliação das Competências Sociais 

 

Esta grelha decorre da Grelha de Observação da Sala de Aula, anteriormente mencionada 

(Anexo 2).  

Para preencher esta grelha a investigadora preencheu a coluna relativa à avaliação e 

colocava vermelho, verde ou amarelo consoante as competências sociais que os alunos 

punham em prática. Os alunos também participaram no preenchimento desta grelha, mas 

eles levantavam um cartão verde, vermelho ou amarelo consoante a autoavaliação que 

realizavam sobre o uso das competências sociais.  

 

3.4.3. Questionário da Motivação 
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O instrumento de avaliação da motivação para a aprendizagem em crianças pequenas que 

apresentamos (retirado: motivação para a aprendizagem em crianças do 1.º ano de 

escolaridade, p.66 a p.76) é uma adaptação do FAS (Young Children´s Feelings About 

School) proposto por Stipek e colaboradores (Stipek, Feiler & Daniels, 1995; Stipek & 

Ryan, 1997) (Anexo 3). 

É uma escala destinada a ser aplicada a crianças de idade Pré-Escolar e 1.º ciclo do Ensino 

Básico. O objetivo geral deste instrumento é explorar como a criança se sente face à 

escola e às aprendizagens e é composto por um conjunto de itens referentes a variáveis 

motivacionais que se revelaram relacionadas com o comportamento e a aprendizagem em 

contextos educativos (Stipek, 1996). 

Segundo Ramos, A. (2014). A Aprendizagem Cooperativa no 1º ciclo do Ensino Básico 

Efeitos a nível do autoconceito e na aquisição de competências sociais (Dissertação de 

Mestrado). Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro esta escala contempla seis 

domínios, operacionalizados em seis subescalas específicas (sendo que, neste estudo, se 

aplicaram atividades que abrangem apenas quatro domínios): 

1. Perceção de Competências em Leitura/Escrita; Matemática e Expressão Plástica.  

2. Atitudes face à escola/ Satisfação relativamente às tarefas escolares e à professora. 

3. Emoções/ Ansiedade relativamente às tarefas escolares e à professora. 

4. Expectativas de Sucesso relativamente a 2 tarefas. 

5. Preferência pelo desafio incluindo comportamento face ao sucesso e insucesso. 

6. Dependência relativamente ao adulto na realização de tarefas.  

O questionário foi aplicado duas vezes, antes da aplicação das atividades cooperativas e 

após a aplicação das mesmas, versando os quatro domínios que se clarificam de seguida: 

 

Perceção de competências 

Esta subescala é composta por três itens que pretendem avaliar a forma como a criança 

perceciona a sua competência em três domínios específicos: escrita (letras), matemática 

(números) e expressão plástica (desenho). 

Apresenta-se à criança um cartão com cinco círculos de dimensões crescentes, e explica-

se que o círculo maior indica que os (as) meninos (as) são muito bons (boas), outros são 

bons (boas), outros não são assim tão bons (boas), a fazer qualquer coisa. 

Num primeiro momento é perguntado à criança: 

- “Agora vais tu dizer-me como achas que és bom (boa) a andar de bicicleta”. 

- “Agora vais dizer-me como achas que és bom (boa) a correr”. 
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Conversa-se com a criança sobre a resposta que deu, para perceber que esta percebeu as 

instruções e, no caso de a criança ter indicado o mesmo círculo para as duas questões 

anteriores, perguntar se anda mesmo tão bem de bicicleta como a fazer a corrida e porquê. 

Depois de nos certificarmos que a criança compreendeu as questões e a forma de resposta, 

perguntar: 

1- “Diz-me como achas que és bom (boa) na escrita (ou a fazer trabalhos com letras 

para as crianças mais pequenas)”. 

2- “Diz-me como achas que és bom (boa) na matemática (ou a fazer trabalhos com 

números para as crianças mais pequenas)”. 

3- “Diz-me como achas que és bom (boa) a fazer desenhos”. 

Procedimentos de cotação: 

As respostas das crianças a cada questão são cotadas numa escala de 1 a 5. Ao círculo 

mais pequeno, que significa que a criança não é nada boa, atribui-se 1 ponto, e assim 

sucessivamente até 5 pontos que é o círculo maior, que significa que a criança se 

considera muito boa. 

Em suma, os scores vão de 1 (pouco competente) a 5 (muito competente) para cada item, 

e o score global é o resultado da média dos 3 itens. 

 

Atitudes face à escola (satisfação) 

Esta subescala pretende avaliar as atitudes das crianças em relação à escola, às atividades 

escolares e à professora. Esta subescala é composta por sete itens. Para as questões que 

se referem às atitudes face à escola e às tarefas escolares, apresenta-se à criança um cartão 

com cinco expressões de crianças. Essas expressões variam desde uma expressão de 

grande desagrado até a um grande sorriso. 

Antes de questionar as crianças acerca dos itens referentes a este cartão, deve-se explicar 

que aquelas caras mostram quanto os meninos (as) gostam ou não de uma coisa (gostam 

muito ou até não gostam mesmo nada). Deve-se em seguida questionar a criança com 

alguns exemplos: 

- “Diz-me quanto gostas de ir ao dentista”. 

- “Diz-me quanto gostas de brincar com os teus amigos (as)”.   

Deve-se falar com a criança sobre a resposta que deu, para confirmar que esta percebeu 

as instruções e no caso dela ter indicado a mesma expressão para as duas questões 

anteriores, perguntar se acha que é mesmo igual e porquê. À criança é perguntado: 
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1. “Quando estás na escola como é que ficas?” 

2. “Quando estás com a tua professora, como é que te sentes?” 

3. “Quando pensas em ir para a escola, como é que te sentes?” 

4. “Quando fazes as coisas na escola, como é que te sentes?”  

 

Procedimento de cotação: 

As respostas das crianças são cotadas de 1 a 5, sendo que à cara mais aborrecida 

corresponde o 1 e à cara mais satisfeita corresponde o 5. 

Para as duas questões seguintes desta subescala e que se referem às atitudes das crianças 

face à professora, utiliza-se outra sequência de cinco caras, organizadas segundo a mesma 

lógica anteriormente descrita, mas cuja expressão facial reenvia claramente uma figura 

do sexo feminino, ou seja, a professora. 

Ao apresentar-se à criança o cartão com as cinco expressões da educadora, desde uma 

expressão de grande desagrado até um grande sorriso. 

Deve-se explicar que aquelas caras mostram quanto a educadora gosta muito de uma 

coisa, até não gostar nada. 

De seguida questiona-se a criança com alguns exemplos. 

- “Quanto achas que a tua professora gosta de livros?” 

- “Quanto achas que a tua professora gosta de bonecas?”  

Deve conversar-se com a criança sobre a resposta que deu, para confirmar que esta 

percebeu as instruções. Se a criança indicar a mesma expressão para as duas questões 

anteriores, perguntar se “acha” que é mesmo igual, e porquê. Posteriormente colocam-se 

as seguintes questões: 

1. “Como é que tu achas que a tua educadora gosta de ti?” 

2. “Como é que a tua educadora é simpática?” 

Procedimento de cotação: 

As respostas das crianças a cada questão são cotadas numa escala de 1 a 5, sendo que à 

cara mais aborrecida corresponde o 1 e à cara mais satisfeita corresponde o 5. 

Para a última questão desta subescala, referente às atitudes face ao trabalho escolar 

apresenta-se à criança novamente o cartão com cinco círculos de dimensões crescentes, 

explicando que o círculo mais pequeno indica que são nada, mesmo nada divertidas, o 

outro a seguir, até ao círculo maior, que indica que as coisas são muito divertidas. Deve-

se colocar a seguinte questão: 
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1- “Como é que achas divertido aquilo que fazes na escola?” 

Procedimento de cotação: 

Os procedimentos de cotação são semelhantes aos já descritos anteriormente, utilizando-

se uma escala de 1 a 5, sendo que ao círculo mais pequeno, se atribui 1 ponto, e assim 

sucessivamente até 5 pontos para o círculo maior.  

Da utilização desta subescala podem obter-se quatro resultados diferentes, 

correspondendo à:  

- Satisfação face à escola 

- Satisfação face à professora 

- Satisfação face às atividades escolares 

- Satisfação geral  

 

Emoções (ansiedade) 

Esta subescala é composta por quatro questões que pretendem avaliar o nível de ansiedade 

e preocupação (tensão) da criança face à escola. Apresenta-se à criança o cartão com as 

cinco expressões, explicando que mostram o nível de preocupação, desde muito 

preocupado até nada preocupado, um grande sorriso. Tal como anteriormente, devemos 

certificar-nos de que a criança compreende as questões e a forma de resposta. Deve-se 

em seguida questionar a criança com alguns exemplos: 

- “Quanto é que ficas preocupado (inquieto, ansioso) quando queres fazer bem um 

puzzle?” 

- “Quanto é que ficas preocupado quando chegas tarde a uma festa?” 

- “E diz lá uma coisa que não te preocupa mesmo nada. Porquê? Qual era a cara que 

escolhias?” 

Deve-se conversar com a criança sobre a resposta que deu, para confirmar que esta 

percebeu as instruções. Seguidamente, colocam-se as questões desta subescala, pedindo 

à criança que indique: 

1. “Quando te esforças em fazer as coisas bem-feitas na escola, como te sentes?” 

2. “Quando estás preocupado porque fizeste as coisas mal na escola, como é que te 

sentes?” 

3. “Como é que te sentes quando pensas que a professora pode ficar zangada 

contigo?” 

4. “Como é que te sentes quando achas que podes arranjar confusões (chatices) na 

escola?” 
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Procedimento de cotação: 

Os procedimentos de cotação, são os já descritos anteriormente, sendo que as respostas 

das crianças a cada questão são cotadas de 1 a 5, sendo que à cara mais aborrecida 

corresponde o 1 e à cara mais satisfeita corresponde o 5. 

Da utilização desta subescala podem obter-se três resultados diferentes, correspondendo 

à: 

- Ansiedade face à professora 

- Ansiedade face à escola 

-Ansiedade geral 

 

Expectativas de sucesso  

Esta subescala pretende avaliar as expectativas para o sucesso, das crianças, através do 

seu grau de desempenho estimado. Foram utilizadas duas tarefas distintas para avaliar as 

expectativas de sucesso das crianças. 

Numa primeira fase são mostrados às crianças seis desenhos, com diferentes graus de 

complexidade. O objetivo desta tarefa é levar a criança a escolher o desenho mais difícil 

que ela acha que é capaz de copiar. Assim os labirintos são apresentados às crianças por 

ordem de dificuldade, chamando-lhes a atenção para este facto (os labirintos estão 

numerados de 1 a 6, no verso).  

“Estão aqui estes desenhos. Este é mais fácil (apontando), a seguir este é mais difícil, este 

é ainda mais difícil… e este é o mais difícil de todos. Qual é o mais difícil que tu achas 

que eras capaz de copiar. Atenção que só podes escolher um, que é o mais difícil que tu 

achas que és capaz de resolver”. 

A criança não tem que copiar o desenho, mas se quiser, poderá fazê-lo, mas após a escolha 

ter sido feita. A criança deve indicar apenas um dos desenhos. Se a criança indicar todos, 

retomar a instrução e acentuar que deve indicar apenas um (“o mais difícil que consegues 

copiar”). Devemos certificar-nos de que a criança identifica o mais difícil que consegue 

fazer e não o mais difícil de todos.  

 

Procedimentos de cotação: 

Os procedimentos de cotação, seguem a lógica dos já descritos anteriormente, sendo que 

neste caso as respostas das crianças a cada questão são cotadas numa escala de 0 a 6 sendo 

que: 
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- 0 corresponde à ausência de escolha. 

- A pontuação 1 corresponde à escolha do desenho mais fácil e assim sucessivamente, 

correspondendo a pontuação máxima de 6 à escolha do desenho mais difícil.  

Numa segunda tarefa, são mostrados às crianças seis labirintos com diferentes graus de 

dificuldade.  

À semelhança do verificado na tarefa anterior, o objetivo final desta criança é levar a 

criança a escolher o labirinto mais difícil que ela acha que é capaz de resolver. Assim, os 

labirintos são apresentados às crianças por ordem de dificuldade, chamando-lhes a 

atenção para este facto (os labirintos encontram-se numerados de 1 a 6 no verso).  

Às crianças é-lhes dada a seguinte instrução: 

“Estão aqui estes labirintos. Este é o mais fácil (apontando), a seguir este é mais difícil, 

este é ainda mais difícil…, e este é o mais difícil de todos. Qual é o mais difícil que tu 

achas que eras capaz de copiar. Atenção que só podes escolher um, que é o mais difícil 

que tu achas que és capaz de resolver”. A criança não tem que resolver o labirinto, mas 

se quiser, poderá fazê-lo somente após a escolha ter sido feita. A criança deve indicar 

apenas um dos labirintos. Se a criança indicar todos, retomar a instrução e acentuar que 

deve indicar apenas um (“o mais difícil que consegues fazer”). Devemos certificar-nos 

que a criança identifica o mais difícil que consegue fazer e não o mais difícil de todos. 

Os procedimentos de cotações, são iguais aos da tarefa anterior, sendo que: 

- 0 corresponde à ausência de escolha.  

- A pontuação 1 corresponde à escolha do desenho mais fácil e assim sucessivamente, 

correspondendo a pontuação máxima de 6 à escolha do desenho mais difícil. 

No final calcula-se um score global para esta subescala, resultante da média dos scores 

atribuídos às duas tarefas. 

 

3.5. Tratamento de dados 
 

Depois de recolhida toda a informação, é necessário fazer um tratamento dos dados. 

O tratamento e análise de dados é o processo de organização de registos de campo e de 

outros materiais recolhidos durante toda a investigação, para tornar possível uma maior 

compreensão dos mesmos pelo investigador (Bogdan & Biklen, 1994).      

Para a análise dos dados obtidos com a utilização da Grelha de Observação da Sala de 

Aula e a Grelha Avaliação das Competências Sociais, analisamos a evolução do uso das 

competências sociais por parte das crianças ao longo do tempo da intervenção, a partir 
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dos diferentes registos efetuados na Grelha de Observação da Sala de Aula e na Grelha 

de Avaliação das Competências Sociais. 

Para a análise dos dados obtidos, usou-se também a escala da motivação; o objetivo geral 

deste instrumento é explorar como a criança se sente face à escola e às aprendizagens e é 

composto por um conjunto de itens referentes a variáveis motivacionais que se revelaram 

relacionadas com o comportamento e aprendizagem em contextos educativos (Stipek, 

1996). 
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Capítulo IV- Apresentação e discussão dos resultados 

4.1. Introdução 

 

Neste capítulo procedemos à apresentação dos resultados do estudo (4.2). A sua 

apresentação e análise realizou-se a partir dos dados das grelhas de observação da sala de 

aula (4.2.1), da concordância da avaliação das competências sociais entre a investigadora 

e os alunos (4.2.2) e do questionário de motivação (4.2.3).  

 

 

4.2. Resultados do Estudo 

 

Através dos resultados obtidos e da sua análise, queremos dar resposta aos objetivos que 

orientaram esta investigação e que foram enunciados no capítulo I.  

 

4.2.1. Apresentação e análise dos resultados obtidos a partir das grelhas de 

observação das competências sociais 

 

Com o objetivo de avaliar a aquisição/desenvolvimento das competências sociais em 

estudo: escutar atentamente, falar em voz baixa, partilhar ideias, entreajudar, respeitar os 

objetos/materiais coletivos, recorremos aos dados obtidos pelas grelhas de observação e 

organizamos os resultados obtidos, para cada uma das competências, em gráficos.  
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ESCUTAR ATENTAMENTE

Gráfico 1- Aquisição da competência social “Escutar Atentamente” 

N=17 
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A análise do gráfico 1 revela que a competência social “escutar atentamente” era uma 

competência que apenas 29% dos alunos dominavam na primeira atividade cooperativa 

realizada. Nas três atividades seguintes houve um aumento da sua utilização, sendo que 

a partir da quinta atividade mais de 90% dos alunos usam a competência, e na última 

atividade realizada, todos os alunos a usaram. Ou seja, os resultados apontam para que a 

partir da 5ª atividade cooperativa (dia 23.05.17), os alunos adquiriram a competência de 

escutar atentamente os seus colegas, quando intervinham com sugestões para a realização 

do trabalho .Ou seja todas as crianças que participaram neste trabalho de investigação 

escutavam atentamente os seus colegas a quando da realização do trabalho em grupo 

cooperativo, tendo havido uma grande evolução desde a aplicação da primeira atividade 

até à última atividade implementada.  

 

 

 

A competência social “falar em voz baixa” é uma competência que os alunos inicialmente 

já punham em prática, pois pelo que podemos verificar (Gráfico 2) na primeira atividade 

7 em cada 10 alunos conseguiram pôr em prática esta competência. Contudo, a partir da 

quinta atividade, o número de alunos que a utilizaram foi aumentando. Na oitava atividade 

todos os alunos trabalharam de acordo com esta competência.  

Ou seja, relativamente à aquisição/desenvolvimento da competência cooperativa “falar 

em voz baixa”, os dados do gráfico 2 mostram uma evolução da sua utilização desde a 

aplicação da primeira atividade até à última atividade implementada. Na realização da 

primeira atividade já a maioria dos alunos conseguiam trabalhar com os seus colegas 

falando em tom de voz baixo.  
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FALAR EM VOZ BAIXA

Gráfico 2- Aquisição da competência social “Falar em Voz Baixa” 
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A competência social “partilhar ideias” (Gráfico3) é uma competência, que ̀ a semelhança 

do que aconteceu com a competência escutar atentamente, menos de metade dos alunos 

(29%) a punham em prática durante a realização do trabalho de grupo e nas três atividades 

cooperativas seguintes a sua utilização não foi consistente. É, à semelhança do que 

aconteceu com as competências anteriormente analisadas, a partir da 5ª atividade que os 

alunos começaram a utilizar a competência de uma forma sistemática. Ou seja, a aquisição 

desta competência consolidou-se a partir da realização da 5ª atividade cooperativa (dia 

23.05.17), tendo na última atividade sido utilizada pela totalidade dos alunos. Todas as 

crianças que participaram neste trabalho de investigação partilhavam ideias com os seus 

colegas de grupo. 
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08.05.17 09.05.17 15.05.17 22.05.17 23.05.17 06.06.17 07.06.17 14.06.17

41%

87%
100%

71%

100%
88%

93%
100%

ENTREAJUDAR

Gráfico 3- Aquisição da competência social “Partilhar Ideias” 

 

Gráfico 4- Aquisição da competência social “Entreajudar” 

 

N=17 

N=17 
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A competência social “entreajudar” é uma competência que 41% dos alunos já usavam 

no início do estudo (Gráfico 4). Ou seja, 4 em cada 10 crianças punham em prática esta 

competência, e o seu uso com ligeiras oscilações, foi aumentando até que na 

implementação da última atividade, todas as crianças que participaram neste estudo se 

entreajudavam na realização das atividades cooperativas.  

 

 

 

Segundo a análise do gráfico 5, podemos verificar que a competência respeitar os 

objetos/materiais coletivos foi a competência social mais utilizada pelos alunos, na 

realização da primeira atividade (8 em cada 10 alunos a utilizaram). Nas restantes 

atividades mais de 90% dos alunos trabalharam cooperativamente com utilização desta 

competência (Gráfico 5). 
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EVOLUÇÃO DO USO DAS COMPETÊNCIAS SOCIAIS

ESCUTAR ATENTAMENTE FALAR EM VOZ BAIXA

PARTILHAR IDEIAS ENTREAJUDAR

RESPEITAR OS OBJETOS/MATERIAIS COLETIVOS

Gráfico 6- Evolução do uso das competências sociais  

 

Gráfico 5- Aquisição da competência social “Respeitar os Objetos/Materiais Coletivos” 
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Ao analisarmos os dados do gráfico 6, verificamos que as competências sociais escutar  

atentamente, entreajudar e partilhar ideias são aquelas em que inicialmente há menos 

alunos a utilizar e simultaneamente são, também, as competências que os alunos 

utilizaram ao longo da implementação das atividades de uma forma não tão consistente. 

Contudo, aquando da implementação da última atividade, 100% dos alunos, as utilizaram 

revelando terem adquirido essas competências.  

As competências falar em voz baixa e respeitar os objetos/materiais coletivos, são as 

competências que inicialmente mais os alunos utilizaram e que ao longo da aplicação das 

atividades de aprendizagem cooperativa mais alunos punham em prática de uma forma 

consistente.  

A análise conjunta dos resultados obtidos para cada uma das competências sociais em 

estudo, revela que os alunos trabalharam cooperativamente utilizando todas as 

competências sociais em estudo. Mostra ainda que, embora com percentagens iniciais de 

utilização diferentes, é a partir da 5ª atividade que os alunos utilizam de uma forma mais 

regular e consistente as competências cooperativas em estudo. Exceção é a competência 

“Respeitar os objetos / materiais que desde o início do estudo mais de 80% das crianças 

a utilizaram. Na última atividade cooperativa todas as crianças utilizam todas as 

competências sociais em estudo. Estes resultados parecem indicar que as atividades 

cooperativas implementadas foram bem estruturadas e que os alunos trabalharam 

efetivamente de uma forma cooperativa.  

Taveira (2011) e Ventura (2015) realizaram estudos semelhantes no âmbito da aquisição 

de competências sociais com recurso a métodos cooperativos, por acrianças do pré-

escolar e, à semelhança do que ocorreu com as crianças que participaram neste estudo, 

verificaram que a aprendizagem cooperativa contribuiu para promover a aprendizagem 

das competências sociais.  

  

4.2.2. Apresentação e análise da concordância da avaliação das competências 

sociais entre a investigadora e os alunos 
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Gráfico 7- Concordância da avaliação das competências sociais entre a investigadora e 

os alunos  

A Grelha de Avaliação das Competências Sociais, preenchida pela investigadora e pelos 

alunos no final de cada atividade, avalia as competências sociais evidenciadas pelos 

alunos com base nas observações das atividades cooperativas realizadas. Este instrumento 

de recolha de dados foi usado com o objetivo de avaliar o domínio, pelos alunos, das 

competências sociais em estudo e a capacidade de os alunos se autoavaliarem.  Para isso, 

foi calculada a percentagem de concordância entre a avaliação realizada pela educadora 

e pelas crianças, nas diversas atividades cooperativas realizadas (Gráfico 7). A análise do 

Gráfico 7 permite verificar que, com exceção da avaliação da atividade do dia 22 de maio, 

a percentagem de concordância entre a avaliação das competências sociais feita pela 

educadora e pelas crianças é muito elevada, atingindo em cinco das atividades 100% de 

concordância. Estes resultados apontam para que, desde o início do estudo, as crianças 

evidenciaram a capacidade de autoavaliarem o seu desempenho no que respeita às 

competências sociais em estudo. Ou seja, tinham competência para refletir sobre o seu 

desempenho, o que evidência utilização de competências metacognitivas. Estes dados 

são, ainda reveladores de que os alunos, ao longo do estudo, consolidaram essas 

competências, já que, a partir da quinta atividade, a percentagem de concordância entre a 

avaliação da investigadora e das crianças é sempre superior a 90%, atingindo em três 

avaliações os 100% de concordância.    

Contrariamente ao obtido por Martins (2016), num estudo que envolveu crianças do 1º 

ano do 1º Ciclo do ensino Básico, no qual a autora verificou uma evolução progressiva 

na capacidade de os alunos realizarem a autoavaliação de acordo com a avaliação da 
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36%
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93%

100%

CONCORDÂNCIA DA AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS 

SOCIAIS ENTRE A INVESTIGADORA E OS ALUNOS

N=17 
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professora, as crianças que participaram no nosso estudo revelaram desde o início 

competências de autoavaliação das suas aprendizagens.  

 

4.2.3. Questionário da Motivação 

Com a aplicação deste questionário pretendeu-se comparar a motivação dos alunos antes 

e após a implementação das atividades de aprendizagem cooperativa. Isto é, verificar se 

a realização de atividades cooperativas, com recurso aos métodos Senhas para falar, 

Cabeças numeradas juntas, Filas ordenadas, Mesa redonda, Par gelado e Já podem 

mostrar se refletiu no aumento da motivação de seis das crianças participantes (as que 

tinham 4 e 5 anos de idade), que responderam ao questionário em pré e pós-teste.  

A subescala 1- perceção de competências é constituída por três questões que pretendem 

saber quais os níveis de competência (de 1 a 5, sendo um, fraco e 5, muito bom) 

percecionados pelas crianças relativamente a três áreas curriculares: Leitura e Escrita, 

Matemática e Desenho e Pintura.   

Tabela 1- Média e Desvio Padrão da Perceção Global dos participantes no estudo, em 

pré e pós-intervenção 

N=6 

SUBESCALA 1 

PERCEPÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

  PRÉ-INTERVENÇÃO  PÓS -INTERVENÇÃO  

MÉDIA 4.2 4.4 

DESVIO PADRÃO 1.06 1.04 

 

Na Tabela 1 estão representados os resultados obtidos com a aplicação da escala de 

motivação em pré e pós ensino. Podemos verificar que as crianças se percecionam de uma 

forma bastante favorável, no que respeita às três áreas curriculares em análise, apesar de 

haver alguma heterogeneidade entre elas mas que diminuiu de pré para pós-ensino (desvio 

padrão 1.06 e 1.04, respetivamente). 

 

     

Tabela 2- Percentagens de respostas aos diferentes itens da Subescala Perceção de Competências 

N=6 

N=6 
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COMPETÊNCIAS  MUITO 

FRACO 

FRACO MÉDIO BOM MUITO 

BOM 

Diz-me como achas que és 

bom (boa) nos trabalhos 

com letras. 

PRÉ -ENSINO    16.6% 83.4% 

PÓS- ENSINO      100% 

Diz-me como achas que és 

bom nos trabalhos com 

números. 

PRÉ- ENSINO  33.4% 33.4% 16.6% 16.6% 

PÓS- ENSINO 16.6%  16.6% 33.4% 33.4% 

Diz-me como achas que és 

bom a fazer desenhos. 

PRÉ- ENSINO    16.6% 83.4% 

PÓS- ENSINO    33.4% 66.6% 

 

A análise da Tabela 2 permite verificar-se como evoluiu a perceção das competências das 

crianças nas diferentes áreas curriculares, ao longo do estudo. Constata-se que à exceção 

da Matemática em pré-ensino as perceções são bastante favoráveis. Todas as crianças se 

percecionam como tendo boas ou muito boas competências. Em pós-ensino a perceção 

das crianças, no que respeita às competências de Leitura e Escrita e Matemática 

melhoram. A perceção de competências é semelhante em pré e pós-ensino no que respeita 

à área de desenho e pintura (Tabela 2). 

 

 

 

 

SUBESCALA 2 

ATITUDES FACE À ESCOLA- Satisfação 

                                                                                                         Média 

 

PROFESSORA 

PRÉ - ENSINO 4.2 

PÓS- ENSINO 4.6 

 

ESCOLA 

PRÉ- ENSINO 4.6 

PÓS-ENSINO 3.8 

ATIVIDADE 
ESCOLAR 

PRÉ- ENSINO 4.5 

PÓS- ENSINO 3.8 

 Tabela 3- Médias das respostas aos itens da subescala 2 “Atitudes face à Escola” – Satisfação 

N=6 

 

N=6 

N=6 
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A subescala Satisfação é composta por seis questões que permitem calcular três tipos de 

satisfação distintos: satisfação face à escola, satisfação face ao professor e satisfação face 

às atividades escolares.  

A tabela 3 apresenta as diferenças das médias em pré e pós-ensino. Na subescala relativa 

à satisfação face à escola, a média das respostas relativamente à professora aumentou. O 

contrário se verificou em relação à escola e à atividade escolar. 

 

Tabela 4- Percentagens de respostas aos diferentes itens da Subescala 2- Atitudes face 

à Escola  

N=6 

COMPETÊNCIAS  

     

Diz-me quanto gostas 

de estar na escola. 

PRÉ-ENSINO   17%  83% 

PÓS-ENSINO 17%   17% 66% 

Diz-me quanto gostas 

da tua professora. 

PRÉ-ENSINO    50% 50% 

PÓS-ENSINO   17% 33% 50% 

Diz-me quanto gostas 

de ir para a escola. 

PRÉ-ENSINO   17% 17% 66% 

PÓS-ENSINO 17%  17%  66% 

Diz-me quanto gostas 

das coisas que fazes 

na escola. 

PRÉ-ENSINO  17%  17% 66% 

PÓS-ENSINO  17%  33% 50% 

Diz-me quanto tu 

“achas” que a 

professora gosta de ti.  

PRÉ-ENSINO 17%   50% 33% 

PÓS-ENSINO    17% 83% 

Diz-me quanto a tua 

professora é 

simpática. 

PRÉ-ENSINO    67% 33% 

PÓS- ENSINO    50% 50% 

Diz-me quanto 

“achas” divertido o 

que fazes na escola.  

PRÉ-ENSINO    33% 67% 

PÓS- ENSINO  16% 17% 17% 50% 
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A análise da tabela 4 permite verificar que os resultados do pré- enino e do pós-ensino no 

que respeita às atitudes face à escola praticamente não variam, considerando que dos seis 

alunos apenas um (17%) altera a sua atitude para mais negativa relativamente a todos os 

itens. Relativamente às atitudes de satisfação face à professora verifica-se o contrário. Há 

um aluno que altera positivamente a sua atitude perante esta. 

 

Tabela 5 - Médias das respostas relativas aos itens da Subescala 3 - “Emoções - 

Ansiedade” 

N=6 

 

 

No que respeita à subescala 3 – Emoções –Ansiedade foram colocadas às crianças quatro 

questões, em pré e pós-ensino, relativas aos sentimentos que experienciam perante várias 

situações referentes à escola e ao professor (Tabela 5).  A análise da tabela permite 

verificar que as crianças tendem a manifestar sentimentos positivos relativamente à escola 

e às tarefas que executam na escola. Os valores mais elevados, em pós-ensino estão 

presentes no item “Como te sentes quando te esforças em fazer as coisas bem-feitas na 

escola?” (X=4,8). Quando questionados acerca da possibilidade de fazerem coisas 

malfeitas na escola ou perante a possibilidade de a professora ficar zangada, as crianças 

apresentam médias mais baixas, sendo a mais baixa referente ao item “como te sentes 

SUBESCALA 3 
EMOÇÕES- ANSIEDADE 

                                                                                                                 MÉDIA 

Como te sentes quando te esforças 
em fazer as coisas bem-feitas na 

escola? 

PRÉ -ENSINO  3.16  

PÓS- ENSINO 4.8 

Como te sentes quando fazes as 
coisas malfeitas na escola? 

PRÉ- ENSINO 2.16  

 

PÓS- ENSINO 2.6 

Como te sentes quando pensas que 
a professora pode ficar zangada 

contigo? 
 

 

PRÉ-ENSINO 

 

2.3 
 
 
 

 
PÓS- ENSINO 2.16  

Como te sentes que achas que podes 
arranjar confusões ou chatices na 

escola? 
 

PRÉ- ENSINO 2.5 

PÓS- ENSINO 2.3 
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quando pensas que a professora pode ficar zangada contigo?” (X=2.16). Estes resultados 

podem evidenciar que as crianças começam a tomar mais consciência do impacto nos 

outros daquilo que fazem.  Ou seja, tem a ver com a necessidade de aceitação social 

sentida pelas crianças. Aumento da consciência da aceitação social (Fontaine, 1991). 

Ao analisarmos os processos psicológicos implícitos aos vários comportamentos 

analisados, surgem variadíssimos fatores que devemos considerar: o desejo de sucesso, o 

medo de fracasso, a ansiedade, a necessidade de aceitação social, a procura de 

estimulação e as expectativas de sucesso (Barata, 2006). Ou seja, o conceito de motivação 

é multifacetado e abrange um conjunto de fatores relativamente heterogéneos (Fontaine, 

1985). São esses fatores que influenciam a motivação intrínseca do ser humano para 

aprender, com consequências diretas nas crenças acerca das suas competências, no valor 

das tarefas e nas expectativas acerca dos resultados escolares (Deci & Ryan, 1992). 

O facto de não haver diferença notórias nas médias em pré e pós ensino nos diferentes 

itens avaliados pode encontrar justificação quer no facto da intervenção ter integrado um 

número muito pequeno de crianças, quer no facto de ter ocorrido durante um curto período 

de tempo. Como refere Harter (1998) só com o prosseguimento do percurso escolar é que 

se verificam alterações significativas ao nível desenvolvimento cognitivo, fazendo com 

que a perceção que as crianças têm acerca de si próprias seja menos fantasiada, mais 

ponderada e realista.  

As crianças mais pequenas têm um conceito de competência muito ampliado que associa 

concretizações, capacidades e esforço e só mais tarde começam a distinguir estas 

dimensões e a fazer autoavaliações mais realistas, baseadas na informação que ocorre da 

comparação social, dos juízos normativos e da realização académica, nomeadamente pela 

realização das tarefas escolares e práticas de avaliação (Stipek, 2000). 
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Capítulo V- Conclusões, implicações e sugestões 

 
5.1. Introdução 
 

Tendo em conta os objetivos definidos para o presente trabalho de investigação, 

apresentamos, neste capítulo, as conclusões obtidas (5.2), partindo da análise dos 

resultados apresentados e discutidos no capítulo anterior. Fazemos, ainda, referência às 

suas limitações (5.3). 

Por último, indicaremos algumas sugestões para trabalhos estudos (5.4) nesta área que 

possam complementar o que foi por nós desenvolvido e superar as limitações que o 

condicionaram.  

 
 
 
 

 

 

5.2.  Conclusões do Estudo 
 

Com base nos objetivos delineados no capítulo I, na revisão da literatura apresentada no 

capítulo II e na análise dos resultados apresentados no Capítulo IV, apresentam-se as 

conclusões obtidas com o estudo desenvolvido. 

Relativamente à eficácia da aprendizagem cooperativa na aquisição de competências 

sociais verifica-se que os alunos no início do estudo tinham um défice de competências 

sociais. As competências falar em voz baixa e respeitar os objetos/materiais coletivos 

foram aquelas em que um maior número de alunos conseguiu atingir um nível de 

desempenho mais elevado. Partilhar ideias e escutar atentamente, foram as competências 

nas quais os alunos evidenciaram mais dificuldade em conseguir alcançar esse nível.  
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A análise dos resultados obtidos com esta investigação indica que no final da 

implementação do estudo se verificou um aumento do uso das competências sociais que 

tinham sido diagnosticadas como em défice.  

São vários os investigadores que mostram a eficácia da aprendizagem cooperativa na 

aquisição/desenvolvimento das competências sociais, como Lopes e Silva (2008) e Koçak 

(2008) quando referem que a aprendizagem cooperativa fomenta a 

aquisição/desenvolvimento das competências sociais. Koçak (2008) considera que a 

aprendizagem cooperativa, estimula a existência de uma constante interação e fomenta as 

relações entre pares, possibilitando-lhes melhorar as suas competências sociais.  

Também, os estudos realizados por Azevedo (2013), Cunha (2012), Lopes, Silva e Rocha 

(2014), Ramos (2014), Ribeiro (2012) e Vieira (2014) concluíram que a aprendizagem 

cooperativa é um método de ensino e aprendizagem que bem estruturado e organizado, 

influencia de forma positiva vários domínios, como o rendimento escolar dos alunos, as 

competências sociais, a autoestima, o autoconceito, entre outros. Del Prette e Del Prette 

(1996) consideram que para a promoção das competências sociais é mais vantajoso 

realizar a aprendizagem em contexto grupal e envolver os participantes nas atividades 

porque essa interação lhes permite, a partir da prática, desenvolver essas competências.   

No que respeita aos resultados relativos às competências de autoavaliação dos alunos, não 

se verificou uma evolução idêntica, já que a autoavaliação que faziam sobre o seu 

desempenho, no que respeita à utilização das competências sociais, se revelou, desde o 

início da utilização da Aprendizagem cooperativa, com exceção da avaliação numa das 

atividades, muito semelhante à realizada pela autora do estudo. Os resultados obtidos a 

este nível, parecem, contudo, evidenciar que a aprendizagem cooperativa pode ter 

ajudado a consolidar as competências de autoavaliação dos alunos, já que nas últimas 

atividades realizadas os graus de concordância entre a avaliação da investigadora e das 

crianças atingem os 100%.   

Relativamente à influência da aprendizagem cooperativa na motivação não se verificaram 

diferenças notórias antes e após a intervenção, no que respeita aos diversos fatores 

analisados. Podemos considerar, dado que as diferenças obtidas se devem a apenas um 

aluno, que a motivação dos alunos pela escola e pela aprendizagem se manteve mais ou 

menos constante, considerando o início e o fim da intervenção. Um facto que pode 

explicar estes resultados é o elevado nível de motivação que caraterizava os alunos 

envolvidos neste estudo, na fase de pré-implementação.   
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Estas conclusões encontram apoio em autores como, por exemplo, Joseph e Strain (2003) 

quando referem que as competências emocionais não se desenvolvem de forma 

automática, mas são adquiridas pelo envolvimento continuado das crianças nas atividades 

de aprendizagem.  

Neste estudo, pretendemos desenvolver, simultaneamente, competências sociais, de 

autoavaliação e a motivação com recurso à aprendizagem cooperativa. 

Os resultados mais notórios, obtidos no estudo dizem respeito `a aquisição das 

competências sociais pelas crianças participantes, o que está em consonância com o 

obtido em estudos semelhantes e o referido por diversos autores, como também já 

referido, que consideram a aprendizagem cooperativa como uma metodologia altamente 

eficaz no desenvolvimento de competências sociais.  

No que respeita a estudos desenvolvidos, à semelhança do que ocorreu no nosso estudo, 

Taveira (2011) conseguiu, através da utilização de atividades de aprendizagem 

cooperativa, que crianças com idades próximas das dos participantes deste estudo 

desenvolvessem competências sociais. Os resultados que obteve permitiram verificar que 

as crianças evoluíram e obtiveram sucessos na aquisição e desenvolvimento de 

competências sociais e que a aprendizagem cooperativa teve um papel fundamental nesse 

processo. Também Ventura (2015) realizou uma investigação que mostra a eficácia da 

aprendizagem cooperativa ao nível da aquisição de competências sociais em crianças do 

pré-escolar. A investigadora afirma que a maioria das crianças da amostra alcançou 

elevados níveis de sucesso na aquisição de competências sociais sinalizadas como 

deficitárias. 

No que respeita ao defendido por autores que trabalham nesta temática, Lopes e Silva 

(2009) consideram que as competências sociais estão intrinsecamente associadas à 

aprendizagem cooperativa. Arends (1995) afirma que o modelo de aprendizagem 

cooperativa foi desenvolvido para melhorar, para além do desempenho escolar, as 

relações interpessoais. Gilles (2006) defende que um dos grandes objetivos dos grupos de 

aprendizagem cooperativa é fortalecer afetivamente os seus membros. Assim, a 

aprendizagem cooperativa revela-se uma metodologia essencial no sentido de dar 

resposta, no que respeita às competências de relacionamento interpessoal, tão valorizadas 

no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória (Ministério da Educação, 2017). 

O desenvolvimento deste estudo, permitiu-nos ainda refletir sobre a nossa prática 

pedagógica, de forma a utilizar novas estratégias ou reformular aquelas que tínhamos 

implementado, sempre com o propósito de melhorar a aprendizagem dos alunos.  
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Tendo este estudo como metodologia a investigação-ação, foi desenvolvido em várias 

etapas cíclicas de acordo com os autores Elliot (1993) e Lopes e Silva (2015): 

planificação, ação, observação, reflexão sobre os resultados da ação. Cumprir os 

diferentes ciclos de ação- investigação-  reflexão permitiu-nos crescer profissionalmente. 

Possibilitou-nos agir como investigadores da própria prática e assim resolver dificuldades 

de aprendizagem diagnosticadas nos nossos alunos, através da reformulação das 

atividades planificadas, sempre que necessário e/ ou o reforço de atividades de 

consolidação/remediação das aprendizagens. Este procedimento permitiu-nos agir de 

uma forma mais eficaz, isto é, a reflexão constante realizada possibilitou-nos adequar a 

forma de atuar na sala de aula, repensando e adequando as atividades de aprendizagem às 

necessidades de aprendizagem dos alunos. Para Coutinho et al. (2009), fazer investigação 

implica planear, atuar, observar e refletir mais cuidadosamente do que habitualmente se 

faz no dia-a-dia, no sentido de induzir melhorias e maior conhecimento dos práticos sobre 

as suas práticas. Portanto, a investigação-ação tem como propósito compreender, 

melhorar e reformular práticas; fazer uma intervenção em pequena escala no 

funcionamento de entidades reais e apresentar uma análise detalhada dos efeitos dessa 

intervenção.   

 

 

5.3. Limitações do estudo 

 

De entre as limitações que se sentiram na realização deste estudo, as que mais se 

destacaram foram o facto de haver um número reduzido de participantes (alguns alunos 

de apenas uma escola) e o facto de os alunos nunca terem trabalhado com os métodos de 

aprendizagem cooperativa. Houve, por isso, necessidade de realizar um período de 

adaptação dos alunos a esta metodologia. Estes aspetos poderão ter influência nos 

resultados e no efeito desejado na concretização dos objetivos propostos. 

O tempo destinado à aplicação do estudo, podia ser mais alargado de modo a poder aplicar 

mais atividades cooperativas, que proporcionariam maior oportunidade de 

desenvolvimento da motivação.  

A assiduidade das crianças não foi constante ao longo do desenvolvimento do estudo, o 

que se revelou, a nosso ver, uma das maiores limitações do mesmo dado que impediu que 

algumas atividades pudessem ser consideradas no estudo.  
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5.4. Sugestões para trabalhos futuros 
 

 

O desenvolvimento do presente estudo sobre o tema “A importância da Aprendizagem 

Cooperativa no Desenvolvimento das Competências Sociais e da Motivação”, levou a 

que surgisse as seguintes sugestões para futuros trabalhos:  

- Aplicação de atividades cooperativas, a mais crianças do mesmo nível de ensino e em 

contextos diferentes de forma a haver validar os resultados por nós obtidos.  

- Estudos em que envolvam um período de tempo mais prolongado, de forma a obter 

resultados mais consistentes a nível da influência da aprendizagem cooperativa na 

motivação para a aprendizagem, neste nível de ensino.  
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Anexos 

Anexo 1 

Grelha de Observação das Competências Sociais 

 

 

Anexo 2 

Concordância entre a avaliação das competências sociais entre a investigadora e os 
alunos 

 

 

Atividade A 

História 

da 

Velhinha 

e das 

Raposas 

Regras da 

Biblioteca 

A História 

dos três 

porquinhos 

Os 

animais 

e os 

seus 

habitats 

Atividade 

de 

Culinária 

“Gelatina” 

Experiência 

da 

Germinação 

Qual a 

minha 

metade? 

Vamos 

recontar 

com a 

Branca de 

Neve 

Data 08.05.17 09.05.17 15.05.17 22.05.17 23.05.17 06.06.17 07.06.17 14.06.17 

Falar em voz 
baixa 

        

Partilhar ideias         
Escutar 

atentamente 
        

Interajuda         
Respeitar os 

objetos/materiais 
coletivos 

        

Alunos  Avaliação Autoavaliação 
Aluno 1    

Aluno 2    

Aluno 4   

Aluno 5   

Aluno 6   

Aluno 7   

Aluno 8   

Aluno 9   

Aluno 10   

Aluno 11   

Aluno 12   

Aluno 13   

Aluno 14   

Aluno 15   

Aluno 16   

Aluno 17   

Aluno 18   
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Anexo 3 

Planificações das atividades implementadas  

 

Plano de atividade: Pré-Escolar 

Atividade: se eu fosse mãe… 

Método: senhas para falar 

Área: formação pessoal e social 

Data: 24.04.2017 

 

Objetivos (Orientações curriculares 
pré-escolar) 

Descritores de desempenho  

Domínio cognitivo 
 
- Interpretar diferentes papéis; 

 

-Desenvolver a capacidade de comunicação 

oral.  

 

 

 

No final da atividade, as crianças 
devem ser capazes de: 
 

- Expressar afetos e ideias; 

 

- Manifestar de forma socialmente 

aceite vivências afetivas   

 

- Comunicar afetos 

 
Domínio afetivo 
 
- Cooperar na atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Falar em voz baixa; 

- Partilhar ideias; 

- Escutar atentamente; 

- Entreajudar; 

-Respeitar os objetos/materiais 

coletivos.  

 

 

Principais conceitos: Mãe, sociedade, relação. 

 
 

Tempo Abertura/Motivação/Questão-
problema/Avaliação inicial 

Notas do educador 
(a) 

10 

Minutos 

Abertura/Motivação: 
 

Motivação- Diálogo com as crianças para as 

motivar para o tema 
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Questão-problema  
 
Se cada um de vós fosse mãe, o que faria? 

As crianças ouvem uma música alusiva ao 

tema e pensam nas suas respostas. Depois de 

cantada a música, os alunos dizem como o que 

faziam se fossem mães.  
 

 

 

 

Grande grupo. 

 

 

20 

Minutos 

 

 

 

 

 

Corpo principal da atividade: 
Estratégia de aprendizagem: 
Método: Senhas para falar 

 

As crianças reúnem-se em grupos de quatro e 

discutem a questão problema.  

 

Depois de esgotado o tempo estipulado, todas 

as crianças vão para a área de acolhimento. 

A educadora retira um coração da caixa e a 

criança cujo nome está lá escrito fala sobre o 

tema, justificando as suas afirmações.  

A atividade acaba quando a caixa estiver vazia, 

ou seja, depois de todas as crianças terem 

falado 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos cooperativos de 

três elementos, um aluno 

de 3 anos, um de 4 e um 

de 5 em cada grupo. 

 
 
 

5 

Minutos 

Encerramento/Avaliação 
Estratégia de avaliação/reflexão sobre a 

aprendizagem: 

No final da atividade os alunos fazem a sua 

autoavaliação relativamente ao seu 

comportamento ao longo da atividade e a 

educadora, justificadamente, diz aos alunos se 

concorda ou não com as avaliações que eles 

fizeram. 

 

 
 
 
 

Grande grupo. 

Recursos/Materiais: 
Uma caixa 

Corações em cartolina com o nome de cada criança 

Tipos de avaliação: 
Observação direta durante a atividade e registos através do preenchimento de uma grelha 

de observação. 

Domínio cognitivo- Através desta atividade conseguir saber até que ponto cada criança 

tem conhecimento do papel social da mãe e da relação que com ela estabelece.  

Domínio social- avaliação das competências sociais (grelha de autoavaliação das 

crianças e da educadora) 

Reflexão sobre a atividade: 
Esta atividade foi aplicada porque o dia da mãe aproximava-se e é preciso incutir nas 

crianças o respeito pela mãe. É preciso também que eles percebam qual a importância 

da mãe na vida de cada um de nós e que o que elas fazem é o melhor para nós, embora 

às vezes nós achemos que não.  
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Comecei por colocar a questão problema: se cada um de vós fosse mãe o que faria? 

Enquanto as crianças pensavam nas suas respostas, elas ouviram músicas alusivas ao dia 

da mãe e estavam motivadas. 

Para os alunos pensarem melhor nas suas respostas, eles fecharam os olhos para 

pensarem melhor (iniciativa dos alunos). 

Depois de terminada a atividade, os alunos fizeram um desenho na parte de trás do 

coração que tinha o nome deles (este desenho era para oferecer às mães), no entanto os 

alunos fizeram tudo à pressa para poderem brincar. Foi nesta altura que eu percebi que 

eles só estavam habituados a brincar e então decidi em atividades posteriores em sentar 

os alunos durante algum tempo, mesmo que fizessem depressa ficariam sentados para 

se habituarem que na escola não se brinca apenas. 

Os grupos eram constituídos por três elementos cada sendo que em cada grupo estava 

um aluno de três, um de quatro e um de cinco anos. Contudo, a educadora fez parte de 

um dos grupos, para auxiliar os alunos que revelam mais dificuldades de 

aprendizagem/expressão oral.  

 

 

Plano de atividade: Pré-Escolar 

Atividade: vamos recontar com a Branca de Neve… 

Método: senhas para falar 

Área: expressão e comunicação 

Data: 14.06.2017 

 

Objetivos (Orientações curriculares 
pré-escolar) 

Descritores de desempenho  

 
Domínio cognitivo 
 
- Desenvolver a capacidade de comunicação 

oral. 

 

 

 

 

 

No final da atividade, as crianças 
devem ser capazes de: 
 

- Contar a parte da história a que se 

refere a imagem exibida pela educadora  

 

- Ordenar a história numa sequência 

correta 

 

- Comunicar com frases completas.  

 

Domínio afetivo 
 
- Cooperar na atividade 

 

 

 

 

 

- Falar em voz baixa; 

- Partilhar ideias; 

- Escutar atentamente; 

- Entreajudar; 

-Respeitar os objetos/materiais 

coletivos. 
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Principais conceitos: 
 

Tempo Abertura/Motivação/Questão-
problema/Avaliação inicial 

Notas do educador 
(a) 

10 

Minutos 

 

Questão-problema (senhas para falar) 
És capaz de ler estas imagens da história da 

Branca de neve, depois de eu vos recontar a 

história por estas imagens?  

 

Nesta fase inicial, são formados os grupos, 

através do método de aprendizagem 

cooperativa filas ordenadas.  

 
 
 

 

 

 

Grupos cooperativos de 3 

elementos. 

 

 

20 

Minutos 

 

 

 

 

 

Corpo principal da atividade: 
Método: senhas para falar 
Estratégias de aprendizagem: 
Realização em grupo do método cooperativo 

senhas para falar.  

A educadora conta uma história: A Branca de 

Neve e os Sete Anões, utilizando as imagens 

com várias sequências da história.  
A educadora explica que irá mostrar as várias 

imagens que constituem a história e que, 

posteriormente, serão as crianças a descrevê-

las. 

As crianças inscrevem-se para contar a 

história, colocando o seu cartão dentro de uma 

caixa, que se encontra no centro da mesa, 

devendo ser respeitada essa ordem. Ninguém 

fala, novamente, ate que todas tenham 

participado.  
Reutilizar as senhas para falar, até que todas as 

imagens da história tenham sido exploradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos cooperativos de 3 

elementos. 

 

 

 

5 

Minutos 

Encerramento/Avaliação 
Estratégia de avaliação/reflexão sobre a 

aprendizagem: 

No final da atividade, os alunos vinham à 

frente colocar as imagens da Branca de Neve 

por ordem cronológica e quando todos tinham 

já participado, os alunos fizeram a 

autoavaliação do seu comportamento ao longo 

da atividade.  

 

 

 

Grupos cooperativos de 3 

elementos. 

Recursos/Materiais: 
Um cartão em forma de maçã, para cada criança, com o seu nome 

Imagens das várias sequências da história da Branca de Neve.  

Tipos de avaliação: 
Observação direta  
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Feedback (cada criança deve ser capaz de avaliar se teve ou não dificuldades em 

recontar, de uma forma fidedigna, a sequência da história, que lhe coube).  

Objetivos afetivos: 
- Verificação do comportamento dos alunos durante a aplicação dos métodos de 

aprendizagem cooperativa: senhas para falar e filas ordenadas.   
Reflexão sobre a atividade: 
Como já tinham ouvido a história da Branca de Neve e eu quis testar se os alunos 

tinham assimilado a história, eu resolvi aplicar esta atividade.  

Quando eu coloquei a questão: “És capaz de ler estas imagens da história da Branca de 

neve, depois de eu vos recontar a história por estas imagens”? antes de eu mostrar as 

imagens e de recontar a história, os alunos quiseram de imediato dizer as partes que se 

lembravam da história da Branca de Neve (esta história não era novidade para eles, 

porque anteriormente já lhes tinha sido contada). 

Ou seja, não cheguei a fazer questionamento no diagnóstico das ideias prévias (eles 

levantaram os dedos) e começaram logo a falar cada um na sua vez.  

 
Correu muito bem esta atividade, o aluno que tem um síndrome (variante do autismo) 

participou também na atividade e não estava tão irrequieto. 

Antes da aplicação desta atividade eu formei os grupos, grupos de três elementos cada, 

no entanto faltaram alguns alunos quando apliquei esta atividade e como tal houve um 

grupo que ficou com quatro elementos. Em cada grupo estava um aluno de três, um 

aluno de quatro e um aluno de cinco anos.  

Um fator de motivação nesta atividade foi o facto de eu colocar as imagens numa 

corda com molas (estilo estendal onde se põe a roupa) e os alunos iam à frente 

“estender as imagens” na corda. 

 

Plano de atividade: Pré-Escolar 

Atividade: a primavera 

Métodos: já podem mostrar e senhas para falar 

Área: expressão e comunicação 

Data: 26.04.2017 

 

Objetivos (Orientações curriculares 
pré-escolar) 

Descritores de desempenho  

Domínio cognitivo 
 
- Conhecer números (símbolos) e 

quantidades. 

 

- Estabelecer correspondências.  

No final da atividade, as crianças 
devem ser capazes de: 
 

- Desenhar o número de motivos de 

Primavera que correspondam ao número 

mostrado no cartão.  

Domínio afetivo 
 

- Esperar pela sua vez;  
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- Cooperar na atividade 

 

 

 

 

 

 

- Entreajudar; 

 

- Interagir de forma harmoniosa; 

 

- Prestar atenção à pessoa que fala; 

 

- Respeitar a opinião dos outros.  

Principais conceitos:  Primavera, Símbolos.  
Tempo Abertura/Motivação/Questão-

problema/Avaliação inicial 
Notas do educador 

(a) 
10 

Minutos 

Abertura/Motivação: 
 

Avaliação inicial: 
Diagnóstico das ideias prévias: 

Para ajudar os alunos, começo a perguntar o 

que se observa na natureza durante a primavera 

e, de seguida, no tapete dos números (onde 

fazemos as reuniões) os alunos respondem à 

questão problema e eu faço um cartaz com as 

respostas que os alunos me derem.  

 

 

Questão-problema: O que sabem sobre a 

Primavera?  

 
Método: senhas para falar 
As crianças são numeradas de 1 a 4. 

A educadora designa quem será o primeiro 

líder do grupo dizendo um número. O papel do 

líder irá rodar em cada ronda.  

A educadora coloca um montinho de cartões 

com os números de 1 a 4 com face voltada para 

baixo no centro das mesas.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grande grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos cooperativos de 4 

elementos 

 

 

15 

Minutos 

 

 

 

 

 

Corpo principal da atividade: 
Método: já podem mostrar 
Estratégia de aprendizagem: 
O líder vira o cartão e pronuncia o número. 

Sem falar, cada aluno desenha algo 

relacionado com a Primavera (borboletas, 

flores, passarinhos, entre outros) 

correspondentes ao número mostrado.  

As crianças viram os quadros para baixo para 

mostrarem que terminaram. 

Quando os quadros estão sobre o tampo da 

mesa do grupo, o líder diz: Mostrar!  

O líder cumprimenta a equipa ou/a equipa 

saúda-se mutuamente, cumprimentando-se 

uns aos outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos cooperativos de 4 

elementos 
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Tentam chegar a um consenso caso haja 

crianças que não associem o número à 

quantidade.  

 

 

 

5 

Minutos 

Encerramento/Avaliação 
Estratégia de avaliação/reflexão sobre a 

aprendizagem: 
No final da atividade os alunos fazem a sua 

autoavaliação relativamente ao seu 

comportamento ao longo da atividade e a 

educadora, justificadamente, diz aos alunos se 

concorda ou não com as avaliações que eles 

fizeram.  

Uma vez que alguns alunos terão dificuldades 

em fazer correspondência entre o número 

pedido de símbolos que desenharam e o 

número de símbolos que desenharam, eu farei 

um jogo de expressão motora para trabalhar os 

números.  

 

 

 

 

 

 

Grupos cooperativos de 4 

elementos 

Recursos/Materiais: 
Cartões com números de 1 a 4, com aproximadamente 14cmx14cm. 

Tipos de avaliação: 
Observação direta e registo numa grelha de observação. 

Objetivos afetivos: 
- Verificação do comportamento dos alunos durante a aplicação dos métodos de 

aprendizagem cooperativa: senhas para falar e já podem mostrar.   
Objetivos cognitivos:  
- Perceber até que ponto cada criança conhece números (símbolos) e quantidades e 

estabelece correspondências.  
Reflexão sobre a atividade: 
Os alunos mais novos, os de 3 anos, não conseguiram fazer a correspondência entre o 

número que lhes calhou e o número de motivos que tinham que desenhar. 

Alguns alunos de 4 anos, por exemplo, por trás do número 4, em vez de desenharem 4 

flores, desenharam novamente o número 4.  

Os alunos mais velhos, os de 5 anos, conseguiram. 

A criança que apresenta um síndrome (variante do autismo) e os meninos de 3 anos não 

conseguirem associar o número à quantidade. Uma aluna de 5 anos não fez nada.  

Desta vez formei grupos de quatro elementos, mas como não estavam presentes todos 

os alunos, houve um grupo que ficou com cinco elementos. Em todos os grupos havia 

pelo menos uma criança de três, uma de quatro e uma de cinco anos.  

 

 

Plano de atividade: Pré-Escolar 

Atividade: o que é que produzo? 

Métodos: cabeças numeradas juntas e senhas para falar 

Área: conhecimento do mundo  
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Data: 17.05.2017 

 

Objetivos (Orientações curriculares 
pré-escolar) 

Descritores de desempenho  

Domínio cognitivo 
 
- As crianças devem estabelecer 

correspondências.  

No final da atividade, as crianças 
devem ser capazes de: 
 

- Em grupo, relacionarem o alimento 

com o respetivo ser vivo.  

Domínio afetivo 
 
- Cooperar na atividade 

 

 

 

 

 

 

 

- Falar em voz baixa; 

- Partilhar ideias; 

- Escutar atentamente; 

- Entreajudar; 

-Respeitar os objetos/materiais 

coletivos.  

 

 

Principais conceitos:  
Tempo Abertura/Motivação/Questão-

problema/Avaliação inicial 
Notas do educador 

(a) 
 

 

 

 

5 

Minutos  

Abertura/Motivação: 
 

Avaliação inicial: 
 
Diagnóstico das ideias prévias- senhas para 
falar 

 

Questão-problema  
Como é que se produz na natureza?  

Para perceber quais os conhecimentos prévios 

dos alunos, vou perguntando então de onde 

vem o presunto, o mel… e os alunos 

respondem, quando responderem mal eu digo, 

será? Após isto, os alunos reúnem-se em 

grupos.  

 
Método: 
As crianças reúnem-se em grupos de três 

elementos e discutem o tema.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos cooperativos de 3 

elementos. Um aluno por 

cada grupo de 3 anos, um 

de 4 anos e um de 5 anos. 

 

 

25 

Minutos  

 

 

 

Corpo principal da atividade: 
Estratégia de aprendizagem: 
Método: Cabeças Numeradas Juntas 
A educadora distribui os diferentes desenhos 

por cada um dos grupos.  

 

 

 

 

 

Grupos cooperativos de 3 

elementos. Um aluno por 
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 Em cada grupo, as crianças terão que fazer a 

correspondência entre o alimento e o respetivo 

ser vivo. 

A educadora deve dar tempo às crianças, 

tempo para pensar e estabelecer as 

correspondências. 

A educadora chama um número ao acaso; a 

criança de cada grupo, com o número indicado 

pela educadora, responde à questão. 

Se o grupo acerta, todos se felicitam.  

cada grupo de 3 anos, um 

de 4 anos e um de 5 anos. 

 

 

 

10 

Minutos  

Encerramento/Avaliação 
Estratégia de avaliação/reflexão sobre a 

aprendizagem: 

No final da atividade, os alunos fazem a sua 

autoavaliação relativamente ao seu 

comportamento ao longo da atividade e a 

educadora justificadamente fala aos alunos se 

concorda ou não com as avaliações que eles 

fizeram.  

 

 

Grupos cooperativos de 3 

elementos. Um aluno por 

cada grupo de 3 anos, um 

de 4 anos e um de 5 anos. 

Recursos/Materiais: 
Desenhos em cartolina, que podem ser de animais, plantas e os respetivos alimentos.  

 

Tipos de avaliação: 
Observação direta durante a atividade. 

Domínio cognitivo- Através desta atividade conseguir saber até que ponto cada criança 

estabelece correspondências. 

Domínio social- avaliação das competências sociais (grelha de autoavaliação das 

crianças e da educadora). 

Reflexão sobre a atividade: 
Foi em grupo que os alunos obtiveram resposta às suas dúvidas (questões mal 

respondidas) no início da atividade.  

Para registo desta atividade eu criei um jogo de tabuleiro, e para avaliar cognitivamente 

os alunos, eles fizeram o jogo por mim criado.   

Uma menina de três anos soube dizer que o presunto vem do reco, antes de se passar ao 

corpo principal da atividade (ou seja, a criança revela ter conhecimento do mundo).  

 

Plano de atividade: Pré-Escolar 

Atividade: qual é a minha cor? 

Método: cabeças numeradas juntas e senhas para falar 

Área: expressão e comunicação 

Data: 10.05.2017 
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Objetivos (Orientações curriculares 
pré-escolar) 

Descritores de desempenho  

 
Domínio cognitivo 
 
- As crianças devem identificar 

características comuns.  

No final da atividade, as crianças devem 
ser capazes de: 
 

 

- Em grupo, formarem conjuntos de 

acordo com as características comuns.  

Domínio afetivo 
 

- Cooperar na atividade 
 
 
 
 
 
 

- Falar em voz baixa; 

- Partilhar ideias; 

- Escutar atentamente; 

- Entreajudar; 

-Respeitar os objetos/materiais 

coletivos.  

Principais conceitos: 
 

Tempo Abertura/Motivação/Questão-
problema/Avaliação inicial 

Notas do educador 
(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Minutos  

Abertura/Motivação: 
 

Avaliação inicial: 
Diagnóstico das ideias prévias: 

Pergunto aos alunos se sabem as cores. Peço-

lhes que indiquem na sala a cor que eu pedia. 

 

 

 

Questão-problema  
Qual é a minha cor? 

 
 
Método: 
Realização da técnica senhas para falar durante 

o diagnóstico das ideias prévias.  

As crianças reúnem-se em grupos de três e 

discutem o tema.  

 
 
 

 

 

 

Grande grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos cooperativos de 

três elementos. Um aluno 

de 3 anos, um aluno de 4 

anos e um aluno de 5 

anos. 

 

 

 

 

25 

Minutos 

 

Corpo principal da atividade: 
Método: cabeças numeradas juntas 
Estratégia de aprendizagem: 
A educadora distribui uma caixa com os 

diferentes desenhos por cada um dos grupos. 

Em grupo, as crianças terão que formar 

conjuntos atendendo à cor. 

 

 

 

Grupos cooperativos de 

três elementos. Um aluno 

de 3 anos, um aluno de 4 
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A educadora deve dar tempo às crianças, tempo 

para pensar e realizar os conjuntos. 

A educadora chama um número ao acaso; a 

criança de cada grupo, com o número indicado 

pela educadora, responde à questão. 

Se o grupo acerta, todos se felicitam.  

anos e um aluno de 5 

anos. 

 
 
 

10 

Minutos 

Encerramento/Avaliação 
Estratégia de avaliação/reflexão sobre a 

aprendizagem: 

No final da atividade os alunos fazem a sua 

autoavaliação relativamente ao seu 

comportamento durante a atividade e a 

educadora diz justificadamente aos alunos se 

concorda ou não com as avaliações que os 

alunos fizeram.  

Para avaliar cognitivamente os alunos peço-

lhes que me digam de que cor são alguns 

elementos da natureza como por exemplo o 

céu, o mar, o porco… 

 

 
 
 
 

Grupos cooperativos de 

três elementos. Um aluno 

de 3 anos, um aluno de 4 

anos e um aluno de 5 

anos. 

Recursos/Materiais: 
Desenhos, que podem ser de animais, plantas ou outros.  

Tipos de avaliação: 
Observação direta durante a atividade. 

Domínio cognitivo- Através desta atividade conseguir saber até que ponto cada criança 

identifica características comuns.   

Domínio social- avaliação das competências sociais (grelha de autoavaliação das 

crianças e da educadora) 

Reflexão sobre a atividade: 
Apliquei esta atividade porque me apercebi de que uma menina não sabe as cores. 

Aqui a aluna de 3 anos como a última pergunta que tinha feito foi o porco e os alunos 

responderam cor de rosa e essa cor lhe ficou no ouvido, a ela perguntei de que cor é o 

sol e ela disse cor de rosa. Verifico todos os dias, que esta aluna todos os dias pega numa 

cor nova, mas a cor que pega quando chega à escola é a cor com que pinta os trabalhos 

o dia todo (até a mesa quando se porta mal).  

Como a aluna de 3 anos não sabe as cores, eu fiz um jogo de matemática (com as 

figuras geométricas) e as figuras eram vermelhas, amarelas, azuis e perguntei aos 

alunos quais aquelas cores e todos sabiam menos esta aluna especial de 3 anos.  

Os grupos eram constituídos por três elementos cada, sendo que cada grupo tinha uma 

criança de três, uma de quatro e uma de cinco anos.  

Os alunos gostaram e no geral portaram-se bem. 

A educadora cooperante diz que para os alunos mais novos não dá, é confuso, contudo 

eu observei que os mais velhos ajudavam e eles fizeram o trabalho (os mais novos).  

 

Plano de atividade: Pré-Escolar 

Atividade: o acontecimento mais importante do meu fim-de-semana  

Método: senhas para falar 
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Área: conhecimento do mundo  

Data: 02.05.2017 

 

Objetivos (Orientações curriculares 
pré-escolar) 

Descritores de desempenho  

 
Domínio cognitivo 
 
- Desenvolver a capacidade de comunicação 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No final da atividade, as crianças devem 
ser capazes de: 
 

 

- Comunicar o acontecimento mais 

marcante do seu fim-de-semana, 

construindo frases corretas, 

pronunciando bem as palavras, 

recorrendo à memória e contando de 

forma sequencial o acontecimento.  

Domínio afetivo 
 

- Cooperar na atividade 
 
 
 
 
 
 

- Falar em voz baixa; 

- Partilhar ideias; 

- Escutar atentamente; 

- Interajudar; 

-Respeitar os objetos/materiais 

coletivos.  

Principais conceitos:  
 

Tempo Abertura/Motivação/Questão-
problema/Avaliação inicial 

Notas do educador 
(a) 

5 

Minutos 

Questão-problema  
O que quer dizer o acontecimento mais 

importante? 

 

Método: 
Realização da técnica senhas para falar.  

As crianças reúnem-se, na área de 

acolhimento, cada uma com o seu cartão. 

 
 
 

 

 

Toda a turma. 

 

 

10 

Minutos 

 

 

Corpo principal da atividade: 
Método: senhas para falar 
Estratégia de Aprendizagem: 
A educadora dá conhecimento ao grupo do 

tema de que se vai falar. 

 

 

 

Toda a turma. 
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As crianças inscrevem-se para falar e essa 

ordem deve ser respeitada. 

Cada criança que fala coloca o seu cartão no 

centro da mesa, ninguém fala novamente até 

que todos tenham participado. 

 
 
 

5 

Minutos 

Encerramento/Avaliação 
Estratégia de avaliação/reflexão sobre a 

aprendizagem: 

No final da atividade os alunos fazem a sua 

autoavaliação relativamente ao seu 

comportamento durante a atividade e a 

educadora diz justificadamente aos alunos se 

concorda ou não com as avaliações que os 

alunos fizeram.  

As crianças devem avaliar se conseguiram 

isolar um só acontecimento.  

 
 
 
 

Toda a turma. 

Recursos/Materiais: 
Cartões em papel plastificado com o nome de cada criança 

Tipos de avaliação: 
Observação direta durante a atividade e registos através do preenchimento de uma grelha 

de observação. 

Registo do tipo de vocabulário utilizado e da construção frásica.  

Domínio cognitivo- Através desta atividade conseguir saber até que ponto cada criança 

consegue isolar um só acontecimento.  

Domínio social- avaliação das competências sociais (grelha de autoavaliação das 

crianças e da educadora) 

Reflexão sobre a atividade: 
Todas as segundas-feiras os alunos contam as novidades do fim de semana, e esta 

atividade foi uma forma diferente de eles contarem o que mais gostaram de fazer no fim 

de semana.  

Os alunos relacionaram as novidades com o acontecimento mais importante. 

Uma menina de 3 anos contou uma novidade diferente, e uma menina de 5 anos, copiou-

a. 

Uma das alunas de cinco anos é muito preguiçosa. 

Uma aluna de três anos copiou a novidade de uma outra aluna de três anos.  

Um aluno de 4 anos não sabe que uma novidade é um acontecimento importante. 

Um aluno de 4 anos está sempre distraído. 

Uma aluna de três anos não sabe contar as novidades. 

Um aluno de cinco anos, amuado, não contou nada.  

 

 

 

 

Plano de atividade: Pré-Escolar 

Atividade: uma linda história (a história da velhinha e das raposas) 
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Método: senhas para falar 

Área: expressão e comunicação 

Data: 03.05.2017 

 

Objetivos (Orientações curriculares 
pré-escolar) 

Descritores de desempenho  

 
Domínio cognitivo 
 
- Desenvolver as competências de 

comunicação oral; 

- Desenvolver o espírito crítico.  

No final da atividade, as crianças devem 
ser capazes de: 
 

- Exprimir-se com frases completas; 

- Contribuir com ideias para as 

discussões do grupo.  

Domínio afetivo 
 

- Cooperar na atividade 
 
 
 
 
 
 

- Falar em voz baixa; 

- Partilhar ideias; 

- Escutar atentamente; 

- Interajudar; 

-Respeitar os objetos/materiais 

coletivos.  

Principais conceitos:  
 

Tempo Abertura/Motivação/Questão-
problema/Avaliação inicial 

Notas do educador 
(a) 

 

 

 

 

 

5 

Minutos  

Abertura/Motivação: 
 

Avaliação inicial: 
 
Diagnóstico das ideias prévias: pergunto aos 

alunos se já tinham ouvido uma história e 

como é que têm de estar quando estão a ouvir 

uma história. 

 

Questão-problema  
Como é que se conta uma história? 

 
Método: 
Realização em grupo da técnica senhas para 

falar  

A cada criança é dada uma senha para falar. 

 
 
 

 

Grande grupo 

 

 

 

 

 

 

Grupos cooperativos de 3 

elementos. Um aluno por 

cada grupo de 3 anos, um 

de 4 anos e um de 5 anos. 

 

 

Corpo principal da atividade: 
Método: senhas para falar 
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25 

Minutos 

 

 

 

 

 

Estratégia de aprendizagem: 
A educadora lê parte de uma história e para. 

A educadora dá uma pista, por exemplo, eu 

gosto… 

As crianças partilham as suas respostas. 

Quando uma criança fala com o seu grupo, 

coloca a sua senha para falar no centro da 

mesa, não pode falar novamente até que todos 

os colegas do grupo tenham tido a sua 

oportunidade para o fazer.  

Grupos cooperativos de 3 

elementos. Um aluno por 

cada grupo de 3 anos, um 

de 4 anos e um de 5 anos. 

 
 
 

10 

Minutos 

Encerramento/Avaliação 
Estratégia de avaliação/reflexão sobre a 

aprendizagem: 

No final da atividade os alunos fazem a sua 

autoavaliação relativamente ao seu 

comportamento durante a atividade e a 

educadora diz justificadamente se concorda ou 

não com as avaliações feitas pelos alunos.  

Para avaliar cognitivamente os alunos, mostro 

imagens do livro da história e peço aluno a 

aluno que reconte a parte da história que eu 

lhes estou a mostrar.  

 

 

 

Grupos cooperativos de 3 

elementos. Um aluno por 

cada grupo de 3 anos, um 

de 4 anos e um de 5 anos. 

Recursos/Materiais: 
Um livro de histórias para a educadora ler e senhas para falar (uma por cada criança). 

Tipos de avaliação: 
Observação direta durante a atividade.  

Domínio cognitivo- Através desta atividade conseguir saber até que ponto cada criança 

desenvolve as competências de comunicação oral e até que ponto cada criança 

desenvolve o espírito crítico.   

Domínio social- avaliação das competências sociais (grelha de autoavaliação das 

crianças e da educadora). 

Reflexão sobre a atividade: 
Esta história é de leitura obrigatória, então eu apliquei esta atividade aos alunos. 

Os alunos como não conheciam a história não estavam muito participativos na 

atividade, à exceção de um aluno de cinco anos que estava atento à história porque 

estava a gostar muito e estava sempre a participar.  

 

 

 

 

Plano de atividade: Pré-Escolar 

Atividade: a história dos três porquinhos 

Métodos: cabeças numeradas juntas e senhas para falar 

Área: expressão e comunicação 



 
 

106 
 

Data: 15.05.2017 

 

Objetivos (Orientações curriculares 
pré-escolar) 

Descritores de desempenho  

 
Domínio cognitivo 
 
- As crianças devem demonstrar 

compreensão de um texto. 

No final da atividade, as crianças devem 
ser capazes de: 
 

- Discutir vários aspetos de uma 

história.  

Domínio afetivo 
 

- Cooperar na atividade 
 
 
 
 
 
 

- Falar em voz baixa; 

- Partilhar ideias; 

- Escutar atentamente; 

- Interajudar; 

-Respeitar os objetos/materiais 

coletivos.  

Principais conceitos:  
 

Tempo Abertura/Motivação/Questão-
problema/Avaliação inicial 

Notas do educador 
(a) 

 

 

 

 

 

5 

Minutos 

Abertura/Motivação: 
 

Avaliação inicial: 
 
Diagnóstico das ideias prévias: 

Pergunto aos alunos se conhecem a história dos 

três porquinhos e os que conhecem podem 

falar das partes da história que se lembram.  

 

Questão-problema  
 
 

Método: 
Realização da técnica senhas para falar no 

diagnóstico das ideias prévias.  

As crianças reúnem-se em grupos de quatro e 

discutem o tema.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos cooperativos de 3 

elementos. Um aluno por 

cada grupo de 3 anos, um 

de 4 anos e um de 5 anos. 

 

 

10 

Minutos 

 

Corpo principal da atividade: 
Método: cabeças numeradas juntas 
Estratégia de aprendizagem: 
A educadora lê uma história e faz uma 

pergunta. 

 

 

 

Grupos cooperativos de 3 

elementos. Um aluno por 



 
 

107 
 

 

 

 

 

As crianças discutem a questão. 

A educadora chama um número ao acaso. 

A criança de cada grupo, com o número 

indicado pela educadora, levanta-se e responde 

à questão. 

Se o grupo acerta, todos se felicitam.  

cada grupo de 3 anos, um 

de 4 anos e um de 5 anos. 

 
 
 

5 

Minutos 

Encerramento/Avaliação 
Estratégia de avaliação/reflexão sobre a 

aprendizagem: 

No final da atividade os alunos fazem a sua 

autoavaliação relativamente ao seu 

comportamento durante a atividade e a 

educadora diz justificadamente se concorda ou 

não com as avaliações feitas pelos alunos.  

 

 
 

Grupos cooperativos de 3 

elementos. Um aluno por 

cada grupo de 3 anos, um 

de 4 anos e um de 5 anos. 
 

 

Recursos/Materiais: 
Uma história. 

Tipos de avaliação: 
Observação direta durante a atividade.  

Domínio cognitivo- Através desta atividade conseguir saber até que ponto cada criança 

demonstra compreensão de um texto. 

Domínio social- avaliação das competências sociais (grelha de autoavaliação das 

crianças e da educadora) 

Reflexão sobre a atividade: 
Achei que era uma história que todos iam gostar de ouvir, os mais velhos por já a 

conhecerem e os mais novos por esta história ter música pelo meio (isto capta a atenção 

dos alunos). 

Os alunos foram bastante participativos ao longo desta atividade. 
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Plano de atividade: Pré-Escolar 

Atividade: brinco ou trabalho? 

Métodos: cabeças numeradas juntas e senhas para falar 

Área: formação pessoal e social 

Data: 22.05.2017 

 

Objetivos (Orientações curriculares 
pré-escolar) 

Descritores de desempenho  

 
Domínio cognitivo 
 
- Compreender que diferentes atividades do 

dia-a-dia se realizam em locais específicos.  

No final da atividade, as crianças devem 
ser capazes de: 
 

- Em grupo, as crianças identificam 

imagens locais de jogo e/ou trabalho. 

 

 
Domínio afetivo 
 

- Cooperar na atividade 
 
 
 
 
 
 

- Falar em voz baixa; 

- Partilhar ideias; 

- Escutar atentamente; 

- Interajudar; 

-Respeitar os objetos/materiais 

coletivos.  

Principais conceitos:  
 

Tempo Abertura/Motivação/Questão-
problema/Avaliação inicial 

Notas do educador (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 Minutos 

Abertura/Motivação: 
 

Avaliação inicial: 
 
Diagnóstico das ideias prévias: 

Pergunto se os meninos podem brincar em 

todas as áreas da sala. Falaremos sobre em que 

áreas da sala os meninos podem brincar e de 

algumas regras das várias áreas da sala.  

 

Questão-problema  
Brinco ou trabalho? 

 

Método: 
Realização da técnica senhas para falar, no 

diagnóstico das ideias prévias.  

 
 
 

 

 

Grande grupo. 

 

 

 

 

 

 

Grupos cooperativos de 3 

elementos. Um aluno por 

cada grupo de 3 anos, um 

de 4 anos e um de 5 anos. 
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As crianças reúnem-se em grupos de quatro e 

discutem o tema.  

 

 

25 

Minutos 

 

 

 

 

 

Corpo principal da atividade: 
Método: cabeças numeradas juntas 
Estratégias de aprendizagem: 
A educadora distribui a folha com as imagens 

por cada um dos grupos. 

As crianças terão que assinalar (com X), se a 

imagem representa um local de trabalho, de 

jogo ou de ambas as possibilidades. 

A educadora deve dar tempo às crianças para 

pensar e realizar a atividade. 

A educadora chama um número ao acaso; a 

criança de cada grupo, com o número indicado 

pela educadora, levanta-se e responde à 

questão, justificando a opção do grupo. 

Se o grupo acerta, todos se felicitam. 

 

 

 

Grupos cooperativos de 3 

elementos. Um aluno por 

cada grupo de 3 anos, um 

de 4 anos e um de 5 anos. 

 
 
 

10 

Minutos 

Encerramento/Avaliação 
Estratégia de avaliação/reflexão sobre a 

aprendizagem: 

No final da atividade os alunos fazem a sua 

autoavaliação relativamente ao seu 

comportamento durante a atividade e a 

educadora diz justificadamente se concorda ou 

não com as avaliações feitas pelos alunos.  

 

 
 

Grupos cooperativos de 3 

elementos. Um aluno por 

cada grupo de 3 anos, um 

de 4 anos e um de 5 anos. 

Recursos/Materiais: 
Folha com imagens de locais de jogo ou de trabalho. 

 
Tipos de avaliação: 
Observação direta durante a atividade. 

Domínio cognitivo- Através desta atividade conseguir saber até que ponto cada criança 

compreende que diferentes atividades do dia-a-dia se realizam em locais específicos. 

Domínio social- avaliação das competências sociais (grelha de autoavaliação das 

crianças e da educadora) 
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Reflexão sobre a atividade: 
Temos alunos que brincam com carrinhos no chão da biblioteca, temos alunos que 

levam livros para a área da construção, ou seja, os alunos não sabem as regras das áreas 

da sala; achei importante falar acerca das regras de cada área da sala e achei importante 

que os alunos entendessem quais são os sítios apropriados para brincarem… 

Os grupos eram constituídos por três elementos cada, sendo que cada grupo tinha um 

aluno de três, um aluno de quatro e um aluno de cinco anos.  
Plano de atividade: Pré-Escolar 

Atividade: jogo do intruso 

Métodos: cabeças numeradas juntas e senhas para falar 

Área: expressão e comunicação 

Data: 06.06.2017 

 

Objetivos (Orientações curriculares 
pré-escolar) 

Descritores de desempenho  

 
Domínio cognitivo 
 
- Explicar a relação entre vários elementos 

através das suas características.  

No final da atividade, as crianças devem 
ser capazes de: 
 

- Identificar elementos diferentes e 

semelhantes.  

Domínio afetivo 
 

- Cooperar na atividade 
 
 
 
 
 
 

- Falar em voz baixa; 

- Partilhar ideias; 

- Escutar atentamente; 

- Interajudar; 

-Respeitar os objetos/materiais 

coletivos.  

Principais conceitos: 
 

Tempo Abertura/Motivação/Questão-
problema/Avaliação inicial 

Notas do educador 
(a) 
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5 

Minutos 

Abertura/Motivação: 
 

Avaliação inicial: 
 
Diagnóstico das ideias prévias: 

Pergunto aos alunos se sabem o que quer dizer 

intruso, mas como em principio nenhum aluno 

sabe o que é, para lhes explicar eu dar-lhes-ei 

um exemplo… 

 

Questão-problema  
O que é um intruso? 

 

Método: 
Realização da técnica senhas para falar no 

diagnóstico das ideias prévias.  

As crianças reúnem-se em grupos de quatro e 

discutem o tema.  

 
 
 

 

 

 

 

Grande grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos cooperativos de 4 

elementos. 

 

 

25 

Minutos 

 

 

 

 

 

Corpo principal da atividade: 
Método: cabeças numeradas juntas 
Estratégia de aprendizagem: 
A educadora explica a atividade e pergunta: 

qual o elemento intruso? 

A educadora distribui por cada grupo uma 

ficha com um conjunto de imagens. 

As crianças discutem e decidem qual é a 

imagem/elemento intruso na ficha. 

As crianças, de seguida, pintam o elemento 

intruso. 

A educadora chama um número, a criança de 

cada grupo com o número indicado pela 

educadora terá que nomear o elemento intruso 

e justificar a sua resposta. 

Se o grupo acerta, todos se felicitam. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos cooperativos de 4 

elementos. 

 
 
 

10 

Minutos 

Encerramento/Avaliação 
Estratégia de avaliação/reflexão sobre a 

aprendizagem: 

No final da atividade os alunos fazem a sua 

autoavaliação relativamente ao seu 

comportamento ao longo da atividade e a 

educadora diz aos alunos justificadamente se 

concorda ou não com a avaliação dos alunos. 

No final da atividade peço aos alunos para me 

darem um exemplo diferente de um intruso, 

diferente dos que trabalhamos ao longo da 

atividade e eles darão exemplos simples, tais 

como: ter 3 materiais para desenhar e 

juntarmos a eles um brinquedo, esse 

brinquedo é o intruso... 

 
 
 
 

 

 

Grupos cooperativos de 4 

elementos. 

Recursos/Materiais: 
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Quatro fichas com imagens diferentes.  

Tipos de avaliação: 
Observação direta durante a atividade e registos através do preenchimento de uma grelha 

de observação. 

Domínio cognitivo- Através desta atividade conseguir saber até que ponto cada criança 

consegue explicar a relação entre os vários elementos através das suas características.   

Domínio social- avaliação das competências sociais (grelha de autoavaliação das 

crianças e da educadora) 

Reflexão sobre a atividade: 
Neste jogo, eu fiz intrusos com plantas e com animais, por serem dois temas importantes 

para os alunos trabalharem e, assim, eles aprenderam um termo novo “o intruso”. E foi 

uma atividade diferente de todas aquelas que eles estão habituados a fazer. 

Os alunos saíram-se bem e deram outros exemplos interessantes. Os alunos mais novos 

como estavam tao contentes por terem aprendido quando participavam falavam muito 

alto. Os mais novos perceberam também devido ao facto de os alunos mais velhos 

quererem muito ajudá-los e ajudavam-nos.  

Um aluno de cinco anos. 

Os alunos mais novos falavam muito alto. 

Os alunos mais velhos ajudaram os mais pequenos e os mais assim chegavam às 

respostas corretas. 

Os grupos eram constituídos por três elementos, em cada grupo havia um aluno de três, 

um de quatro e um de cinco anos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de atividade: Pré-Escolar 
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Atividade: a branca de neve e a planta 

Métodos: filas ordenadas e senhas para falar 

Área: conhecimento do Mundo 

Data: 06.06.2017 

 

Objetivos (Orientações curriculares 
pré-escolar) 

Descritores de desempenho  

 
Domínio cognitivo 
 
- Progredir na compreensão do mundo 

natural.  

No final da atividade, as crianças devem 
ser capazes de: 
 

- Identificar as etapas do ciclo de vida 

das plantas.  

Domínio afetivo 
 

- Cooperar na atividade 
 
 
 
 
 
 

- Falar em voz baixa; 

- Partilhar ideias; 

- Escutar atentamente; 

- Interajudar; 

-Respeitar os objetos/materiais 

coletivos.  

Principais conceitos:  
 

Tempo Abertura/Motivação/Questão-
problema/Avaliação inicial 

Notas do educador 
(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Minutos 

Abertura/Motivação: 
 

Avaliação inicial: 
Diagnóstico das ideias prévias: 

Os alunos começam por dizer o que sabem 

acerca do crescimento de uma planta e eu faço 

um quadro para registo destes conhecimentos 

prévios.  

 

Questão-problema  
Quais são as etapas do crescimento de uma 

planta? 

 
Método: 
Realização da técnica senhas para falar no 

diagnóstico das ideias prévias. 

 
 
 

 

 

Grande grupo. 
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10 

Minutos 

 

 

 

 

 

Corpo principal da atividade: 
Método: filas ordenadas 
Estratégia de aprendizagem: 
A educadora dá um cartão a cada criança. 

As crianças movimentam-se na sala e trocam 

os cartões. 

Quando a educadora mostrar uma planta as 

crianças devem parar e observar os seus 

cartões. 

As crianças com cartões com elementos 

comuns agrupam-se. 

Em cada grupo, as crianças ordenam-se, 

respeitando o ciclo de desenvolvimento de 

uma planta. 

 

 

 

Grande grupo. 

 
 
 

5 

Minutos 

Encerramento/Avaliação 
Estratégia de avaliação/reflexão sobre a 

aprendizagem: 

No final da atividade os alunos fazem a sua 

autoavaliação relativamente ao seu 

comportamento ao longo da atividade e a 

educadora diz aos alunos justificadamente se 

concorda ou não com a avaliação dos alunos. 

No final da atividade os alunos, em grupo, 

explicam à turma quais as etapas do 

crescimento de uma planta.  

 
 
 
 

Grande grupo. 

Recursos/Materiais: Conjunto de cartões com imagens, representando as fases de 

desenvolvimento de uma planta, para ordenar de forma cronológica. 
Tipos de avaliação: 
Observação direta durante a atividade e registos através do preenchimento de uma grelha 

de observação. 

Domínio cognitivo- Através desta atividade conseguir saber até que ponto cada criança 

progride na compreensão do mundo natural.  

Domínio social- avaliação das competências sociais (grelha de autoavaliação das 

crianças e da educadora) 

Reflexão sobre a atividade: 
Parti da história da branca de neve para falar das plantas, porque a floresta é um dos 

cenários da historia e aparecem muitas plantas e quis explicar aos alunos como é que 

aquelas plantas cresceram.  

Um outro motivo que me levou a aplicar esta atividade relacionada com as plantas foi o 

facto de as plantas ser um dos temas do interesse dos alunos, um dos temas que eles me 

pediram para trabalhar.  

Esta fase de avaliação cognitiva foi muito boa, porque os alunos mais novos que não 

estiveram tao concentrados, como queriam responder bem, estavam atentos às 

explicações dos colegas mais velhos e acabaram também por aprender. 
Plano de atividade: Pré-Escolar 

Atividade: o guarda-roupa da Branca de Neve 

Métodos: cantos e senhas para falar 
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Área: formação pessoal e social 

Data: 12.06.2017 

 

Objetivos (Orientações curriculares 
pré-escolar) 

Descritores de desempenho  

 
Domínio cognitivo 
 
- Progredir na aquisição de hábitos e atitudes 

relacionados com o vestuário.  

No final da atividade, as crianças devem 
ser capazes de: 
 

- Identificar as peças de vestuário, 

segundo a estação do ano em que estas se 

utilizam; 

- Seriar as peças de vestuário, segundo a 

estação do ano em que estas se utilizam.  

Domínio afetivo 
 

- Cooperar na atividade 
 
 
 
 
 
 

- Falar em voz baixa; 

- Partilhar ideias; 

- Escutar atentamente; 

- Interajudar; 

-Respeitar os objetos/materiais 

coletivos.  

Principais conceitos:  
 

Tempo Abertura/Motivação/Questão-
problema/Avaliação inicial 

Notas do educador 
(a) 

 

 

 

 

 

5 

Minutos 

Abertura/Motivação: 
 

Avaliação inicial: 
Diagnóstico das ideias prévias: 

Os alunos dizem o que já sabiam acerca das 4 

estações do ano e neste seguimento partimos 

para o corpo principal da atividade.  

 

Questão-problema  
Que roupa eu visto? 

 

Método: 
Realização da técnica senhas para falar.  

As crianças reúnem-se em grupos de quatro e 

discutem o tema.  

 
 
 

 

 

Grande grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos cooperativos de 4 

elementos. 

 

 

10 

Minutos 

 

Corpo principal da atividade: 
Método: cantos 
Estratégia de aprendizagem: 
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A educadora apresenta e identifica os vários 

cantos da sala, explicando que cada um 

representa uma estação do ano distinta. 

As crianças são divididas em quatro grupos e 

cada grupo vai para o canto que lhe foi 

designado. 

Cada grupo, na sua vez, dirige-se ao centro da 

sala, para procurar na caixa uma peça de 

vestuário relativa à estação de ano que lhe 

corresponde. 

Depois disso, dirigem-se, novamente, para o 

seu canto e penduram essa peça de roupa na 

corda correspondente ao seu grupo. 

Quando já não existirem peças de vestuário na 

caixa, cada grupo identifica as peças que 

selecionou para o seu canto, justificando as 

escolhas. 

No final, os membros de cada equipa dão um 

aperto de mão uns aos outros. 

 

 

 

 

Grupos cooperativos de 4 

elementos. 

 
 
 

10 

Minutos 

Encerramento/Avaliação 
Estratégia de avaliação/reflexão sobre a 

aprendizagem: 

No final da atividade os alunos fazem a sua 

autoavaliação relativamente ao seu 

comportamento ao longo da atividade e a 

educadora diz aos alunos justificadamente se 

concorda ou não com a avaliação dos alunos. 

No final da atividade os alunos dizem 

justificadamente qual o tipo de roupa que se 

veste nas 4 estações do ano.  

 
 
 
 

Grupos cooperativos de 4 

elementos. 

Recursos/Materiais: 
Cordas, molas, uma caixa, imagens com pedaços de vestuário das várias estações.  

Tipos de avaliação: 
Observação direta durante a atividade e registos através do preenchimento de uma grelha 

de observação. 

Domínio cognitivo- Através desta atividade conseguir saber até que ponto cada criança 

progride na aquisição de hábitos e atitudes relacionados com o vestuário.  

Domínio social- avaliação das competências sociais (grelha de autoavaliação das 

crianças e da educadora) 

Reflexão sobre a atividade: 
Uma vez que eu já lhes tinha contado a história da branca de neve e os alunos viram que 

ela usa sempre a mesma roupa, ou seja, não se veste adequadamente em cada estação do 

ano e como eu já tinha trabalhado a primavera com os alunos e eles não sabiam quais as 

outras estações do ano que existem, eu resolvi falar-lhes das outras estações do ano 

aplicando esta atividade, para ver se eles ficavam esclarecidos acerca das diferenças que 

existem entre as estações do ano. 

Esta atividade foi feita da parte da tarde, os alunos com o cansaço e o calor acumulados 

e sendo esta uma atividade muito prática, os alunos distraíram-se com a prática (estender 

roupa na corda). 
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Os grupos eram constituídos por três elementos, um elemento com três, um com quatro 

e um com cinco anos.  

O grupo da Laura não esteve minimamente atento. O Gonçalo e o Vasco foram os 

meninos que estiveram atentos do princípio ao fim da atividade. 

 
 

Plano de atividade: Pré-Escolar 

Atividade: caça às letras 

Métodos: mesa redonda e senhas para falar 

Área: expressão e comunicação 

Data: 31.05.2017 

 

Objetivos (Orientações curriculares 
pré-escolar) 

Descritores de desempenho  

 
Domínio cognitivo 
 
- Desenvolver a compreensão da língua.  

No final da atividade, as crianças devem 
ser capazes de: 
 

- Reconhecer letras do alfabeto em 

gravuras.  

Domínio afetivo 
 

- Cooperar na atividade 
 
 
 
 
 
 

- Falar em voz baixa; 

- Partilhar ideias; 

- Escutar atentamente; 

- Entreajudar; 

-Respeitar os objetos/materiais 

coletivos.  

Principais conceitos:  
 

Tempo Abertura/Motivação/Questão-
problema/Avaliação inicial 

Notas do educador 
(a) 

 

 

 

 

5 

Minutos 

Abertura/Motivação: 
 

Avaliação inicial: 
Diagnóstico das ideias prévias: 

Começo por perguntar se os meninos sabem o 

nome das letras e mostrei o A, E, I, O, U e os 

 
 
 

 

Grande grupo 
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alunos mais crescidos já serão capazes de 

identificar uma ou outra vogal. Depois, eu 

explicarei qual o nome de cada uma das letras 

apresentadas e passamos ao corpo principal da 

atividade… 

 

 

 
Método: 
Realização da técnica senhas para falar, 

durante o diagnóstico das ideias prévias.  

As crianças reúnem-se em grupos de três e 

discutem o tema.  

 

 

 

 

 

 

 

Grupos cooperativos de 3 

elementos. Um aluno por 

cada grupo de 3 anos, um 

de 4 anos e um de 5 anos. 

 

 

15 

Minutos 

 

 

 

 

 

Corpo principal da atividade: 
Método: mesa redonda 
Estratégia de aprendizagem: 
A educadora diz às crianças qual a letra que 

devem procurar no jornal ou na história. 

O primeiro membro da equipa faz um círculo 

em volta da letra. 

Seguidamente, passa a caneta e o jornal ou a 

história para o próximo membro do grupo. 

Cada elemento do grupo faz um círculo em 

volta de uma letra. Aprendem como trabalhar 

em equipa passando a caneta e o jornal ou a 

história entre eles. 

À medida que as crianças encontram as letras, 

a educadora pede-lhes que as digam e as 

circulem. 

Cada membro passa o jornal até todas as letras 

estarem assinaladas ou até o tempo 

disponibilizado ter terminado. 

 

 

 

Grupos cooperativos de 3 

elementos. Um aluno por 

cada grupo de 3 anos, um 

de 4 anos e um de 5 anos. 

 
 
 

10 

Minutos 

Encerramento/Avaliação 
Estratégia de avaliação/reflexão sobre a 

aprendizagem: 

No final da atividade os alunos fazem a sua 

autoavaliação relativamente ao seu 

comportamento ao longo da atividade e a 

educadora diz aos alunos justificadamente se 

concorda ou não com a avaliação dos alunos. 

No final da atividade os alunos dizem quais as 

letras que procuraram e no nome deles 

identificam-nas.   

 

Grupos cooperativos de 3 

elementos. Um aluno por 

cada grupo de 3 anos, um 

de 4 anos e um de 5 anos. 

Recursos/Materiais: 
Uma caneta ou um lápis por grupo. Noticias de jornal ou fotocópia de uma história (uma 

por grupo). 

Tipos de avaliação: 
Observação direta durante a atividade e registos através do preenchimento de uma grelha 

de observação. 
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Domínio cognitivo- Através desta atividade conseguir saber até que ponto cada criança 

desenvolve a compreensão da língua.   

Domínio social- avaliação das competências sociais (grelha de autoavaliação das 

crianças e da educadora) 

Reflexão sobre a atividade: 
Fiz esta atividade com os alunos porque a educadora me disse que é preciso trabalhar o 

português principalmente com os mais velhos… então tendo em vista a agenda semanal 

dos alunos, num dia em que se trabalha o português eu apliquei esta atividade.  

Enquanto os alunos procuravam a letra que eu pedia eu deixava a letra no ar para ajudar 

os alunos. No texto onde os meninos procuraram as letras tinham mais de 6 A, 6E, ETC, 

mas eu só lhes pedi 6 mas alguns conseguiram encontrar mais.  

Os grupos eram constituídos por três alunos, um aluno de três, um aluno de quatro e um 

aluno de cinco anos.  

Os meninos ajudavam-se. 

A aluna de três anos que não tem regras foi a única que não fez nada e o aluno que 

apresenta o síndrome também não fez nada, quando se cansou. 

A aluna de três anos que não tem regras para se portar melhor teve de estar a fazer um 

desenho. 

Um aluno de quatro anos, que tem muitas capacidades é egocêntrico. 

Uma aluna de cinco anos que não tem maturidade, é preguiçosa 

Os grupos encontraram mais de 5A, 5E,5I,5º,5U. 
 

Plano de atividade: Pré-Escolar 

Atividade: quem flutua? 

Métodos: mesa redonda e senhas para falar 

Área: conhecimento do mundo 

Data: 17.05.2017 

 

Objetivos (Orientações curriculares 
pré-escolar) 

Descritores de desempenho  

 
Domínio cognitivo 
 
- Compreender que as características dos 

objetos condicionam o seu comportamento.  

No final da atividade, as crianças devem 
ser capazes de: 
 

- Exprimir ideias sobre o 

comportamento na água de objetos com 

peso diferente; 

- Comparar ideias com o 

comportamento real desses objetos.  

Domínio afetivo 
 

- Cooperar na atividade 

- Falar em voz baixa; 

- Partilhar ideias; 
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- Escutar atentamente; 

- Entreajudar; 

-Respeitar os objetos/materiais 

coletivos.  

Principais conceitos:  
 

Tempo Abertura/Motivação/Questão-
problema/Avaliação inicial 

Notas do educador (a) 

 

 

 

 

5 

Minutos 

Abertura/Motivação: 
 

Avaliação inicial: 
Diagnóstico das ideias prévias: 

Começo por perguntar aos alunos se sabiam o 

que é flutuar e o que é afundar… fiz um quadro 

com o registo daquilo que os alunos 

responderam. 

De seguida, eu expliquei o que era afundar e 

flutuar e passamos ao corpo principal da 

atividade.  

 

Questão-problema  
Quem flutua? 

 

Método: 
Realização da técnica senhas para falar durante 

o diagnóstico das ideias prévias.  

As crianças reúnem-se em grupos de três 

elementos e discutem o tema.  

 
 
 

 

Grande grupo 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos cooperativos de 3 

elementos. Um aluno por 

cada grupo de 3 anos, um de 

4 anos e um de 5 anos. 

 

 

25 

Minutos 

 

 

 

 

 

Corpo principal da atividade: 
Método: mesa redonda 
Estratégia de aprendizagem: 
A educadora dialoga com as crianças de forma 

a que estas façam previsões sobre o 

comportamento dos objetos representados na 

primeira coluna (penso que…) da tabela- 

Quem flutua? 

A educadora convida as crianças a realizarem 

a experiência de forma a confirmarem (ou não) 

as suas previsões. 

As crianças colocam os objetos dentro de água 

(um de cada vez) e na segunda coluna 

(experimentei e verifiquei que…) registam se 

o objeto flutuou ou afundou.  

No final, cada grupo compara as previsões com 

os resultados da experimentação e justifica o 

comportamento dos diferentes objetos. 

 

Grupos cooperativos de 3 

elementos. Um aluno por 

cada grupo de 3 anos, um de 

4 anos e um de 5 anos. 

 
 
 

Encerramento/Avaliação 
Estratégia de avaliação/reflexão sobre a 

aprendizagem: 
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10 

Minutos 

No final da atividade os alunos fazem a sua 

autoavaliação relativamente ao seu 

comportamento ao longo da atividade e a 

educadora diz aos alunos justificadamente se 

concorda ou não com a avaliação dos alunos. 

No final da atividade os alunos dizem quais os 

objetos que flutuavam e os que não flutuavam 

e o porquê (conforme o que a sua memória 

captou durante a realização da atividade).  

 

 

Grupos cooperativos de 3 

elementos. Um aluno por 

cada grupo de 3 anos, um de 

4 anos e um de 5 anos. 

Recursos/Materiais: 
Canetas, lápis, uma tabela para registo, um recipiente com água e vários objetos. 

Tipos de avaliação: 
Observação direta durante a atividade.  

Domínio cognitivo- Através desta atividade conseguir saber até que ponto cada criança 

compreende que as características dos objetos condicionam o seu comportamento. 

Domínio social- avaliação das competências sociais (grelha de autoavaliação das 

crianças e da educadora) 

Reflexão sobre a atividade: 
A Educadora falou-me da importância de fazer experiencias com os alunos do pré-

escolar, então eu resolvi aplicar esta atividade. Consultei a agenda semanal dos alunos 

e no dia das experiencias apliquei esta atividade.  

Eu insisti na técnica senhas para falar porque os alunos tinham dificuldade em esperar 

por falar na sua vez. Contudo, nas últimas atividades verifiquei que eles já falavam na 

sua vez, e se alguém quisesse falar e não me desse sinal os próprios alunos diziam: a 

Helena assim não ouve, pois não Helena? 😊  

Os grupos eram constituídos por três elementos, tendo um dos elementos três, um quatro 

e um cinco anos.  

Um dos grupos fez bem alguns. 

Dois grupos fizeram bem.  

Num dos grupos só trabalhou uma aluna.  

Um dos grupos fez com ajuda. 

Um dos grupos Gonçalo errou alguns. 

Os alunos mais velhos faziam os registos e os mais novos ajudavam. Os alunos 

estavam motivados.  

 
 

Plano de atividade: Pré-Escolar 

Atividade: vamos descobrir as diferenças? 

Método: mesa redonda 

Área: conhecimento do mundo 

Data: 30.05.2017 
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Objetivos (Orientações curriculares 
pré-escolar) 

Descritores de desempenho  

 
Domínio cognitivo 
 
- Desenvolver a capacidade de observação. 

No final da atividade, as crianças devem 
ser capazes de: 
 

- Assinalar as diferenças entre duas 

figuras.  

Domínio afetivo 
 

- Cooperar na atividade 
 
 
 
 
 
 

- Falar em voz baixa; 

- Partilhar ideias; 

- Escutar atentamente; 

- Entreajudar; 

-Respeitar os objetos/materiais 

coletivos.  

Principais conceitos:  
 

Tempo Abertura/Motivação/Questão-
problema/Avaliação inicial 

Notas do educador 
(a) 

 

 

 

5 

Minutos 

 
 
Questão-problema  
Vamos descobrir as diferenças? 

 

Método: 
Realização em grupo da técnica mesa redonda. 

As crianças reúnem-se em grupos de três 

elementos e discutem o tema.  

 
 

 
 
 

Grupos cooperativos de 3 

elementos. Um aluno por 

cada grupo de 3 anos, um 

de 4 anos e um de 5 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Minutos 

 

 

 

Corpo principal da atividade: 
Método: mesa redonda 
Estratégia de aprendizagem: 
A educadora distribui o material pelos 

diferentes grupos e coloca a folha com a 

sequência de figuras, com o desenho voltado 

para baixo, no centro de cada mesa. 

Em seguida, informa que todos têm 15 minutos 

para completar a atividade e que só podem 

virar a folha quando a educadora der ordem. 

Depois, assinala no relógio da sala, com papel 

colorido, o intervalo de tempo que os grupos 

têm para realizar a atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos cooperativos de 3 

elementos. Um aluno por 

cada grupo de 3 anos, um 

de 4 anos e um de 5 anos. 
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Quando o ponteiro atinge a hora do início, a 

educadora dá ordem para as crianças 

começarem. 

Um dos membros de cada grupo volta a folha 

e procura uma diferença entre as duas figuras; 

quando a encontra assinala-a com um círculo e 

passa a folha e a caneta ao colega do lado. 

A educadora pede a cada grupo para mostrar o 

resultado do seu trabalho. 

Se os grupos encontraram todas as diferenças, 

felicitam-se; se isso não aconteceu, os colegas 

dos grupos que as encontraram todas prestam 

ajuda aos colegas com mais dificuldade. 

No final, todos se felicitam.  

 
 
 

5 

Minutos 

Encerramento/Avaliação 
Estratégia de avaliação/reflexão sobre a 

aprendizagem: 

As crianças fazem a autoavaliação do seu 

comportamento ao longo da atividade e 

levantam o dedo para representar o número de 

diferenças que encontraram.  

 

 

 

Grupos cooperativos de 3 

elementos. Um aluno por 

cada grupo de 3 anos, um 

de 4 anos e um de 5 anos. 

Recursos/Materiais: 
Canetas. Folhas com duas figuras com seis diferenças. Lápis de cor.  

Tipos de avaliação: 
Observação direta durante a atividade e registos através do preenchimento de uma grelha 

de observação. 

Domínio cognitivo- Através desta atividade conseguir saber até que ponto cada criança 

desenvolve a capacidade de observação.  

Domínio social- avaliação das competências sociais (grelha de autoavaliação das 

crianças e da educadora) 

Reflexão sobre a atividade: 
Os alunos gostam de se divertir, de brincar, mas apenas fazendo aquilo que lhes apetece. 

Como é preciso saber brincar com regras, eu apliquei esta atividade para eles se 

divertirem com regras (porque eles descobriam apenas algumas diferenças não todas, e 

quando percebessem que haviam mais, eles riam-se e percebiam que realmente havia 

diferenças). 

Havia mais que 6 diferenças em cada par de imagens, mas eu exigi apenas 6 aos alunos, 

contudo alguns grupos descobriram mais de 6 diferenças.  

 

Plano de atividade: Pré-Escolar 

Atividade: qual é a minha metade? 

Métodos: par gelado e senhas para falar 

Área: conhecimento do mundo 

Data: 07.06.2017 
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Objetivos (Orientações curriculares 
pré-escolar) 

Descritores de desempenho  

 
Domínio cognitivo 
 
- Compreender a diversidade do mundo natural.  

 
 

No final da atividade, as crianças devem 
ser capazes de: 
 

- Fazer correspondências; 

- Desenvolver a capacidade de 

identificar; 

- Desenvolver a capacidade de 

relacionar. 

Domínio afetivo 
 

- Cooperar na atividade 
 
 
 
 
 
 

- Falar em voz baixa; 

- Partilhar ideias; 

- Escutar atentamente; 

- Entreajudar; 

-Respeitar os objetos/materiais 

coletivos.  

Principais conceitos: 
 

Tempo Abertura/Motivação/Questão-
problema/Avaliação inicial 

Notas do educador 
(a) 

5 Minutos Abertura/Motivação: 
 

Avaliação inicial: 
Diagnóstico das ideias prévias: 

Começo por falar que tínhamos falado já dos 

alimentos não saudáveis, mas que neste jogo 

vamos falar de frutos e pergunto se são 

saudáveis ou não saudáveis e os alunos 

identificá-los-ão como saudáveis.  

De seguida, as crianças dizem quais os frutos 

preferidos deles, desenham-nos e eu retiro-os 

da internet.  

Corto-os ao meio depois de pintados e assim 

temos o material pronto para começar a 

atividade.   

 

Questão-problema  
Qual é a minha metade? 

 
Método: 
Realização da técnica senhas para falar, 

durante o diagnóstico das ideias prévias.  

 
 
 

 

 

Grande grupo. 

 

 

Corpo principal da atividade: 
Método: par gelado 
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25 Minutos 

 

 

 

 

 

Estratégia de aprendizagem: 
A educadora distribui os cartões com as partes 

dos diferentes frutos pelas crianças. 

As crianças movimentam-se dentro da área 

definida. 

Quanto a educadora levantar der o sinal de 

STOP, as crianças param de imediato de se 

movimentar. 

A educadora pede aos alunos que procurem o 

colega que tem a outra parte do fruto. 

As crianças formam pares e colocam-se junto 

à parede da sala. 

Quando todas estiverem agrupadas, a 

educadora pede a cada par para dizer o nome 

do seu fruto. 

Se acertarem, festejam e recebem um prémio. 

 

 

Grande grupo. 

 
 
 
15 Minutos 

Encerramento/Avaliação 
Estratégia de avaliação/reflexão sobre a 

aprendizagem: 

Cada criança faz a autoavaliação do seu 

comportamento e mostra e conta o número de 

prémios obtidos. A educadora fala 

justificadamente da avaliação que fez de cada 

aluno ao longo da atividade. 

As crianças fazem o jogo por nós construído e 

completam os frutos preferidos com as 

metades (“efeito puzzle”). 

 

 
 
 
 

Grande grupo. 

Recursos/Materiais: 
Cartões com diferentes frutos.  

Tipos de avaliação: 
Observação direta durante a atividade e registos através do preenchimento de uma grelha 

de observação. 

Domínio cognitivo- Através desta atividade conseguir saber até que ponto cada criança 

compreende a diversidade do mundo natural.  

Domínio social- avaliação das competências sociais (grelha de autoavaliação das crianças 

e da educadora) 

Reflexão sobre a atividade: 
Como um dos temas que estão a ser trabalhados com os alunos deste jardim de infância é a 

alimentação saudável, eu aproveitei e apliquei esta atividade, uma vez que falei da fruta… 
Registo: jogo 

Faltaram dois alunos. 

Um aluno de cinco anos, um aluno de quatro anos e uma aluna de três anos tiveram 

dificuldades.  
Plano de atividade: Pré-Escolar 

Atividade: jogo dos sabores 

Métodos: cabeças numeradas juntas e senhas para falar 
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Área: formação pessoal e social 

Data: 08.05.2017 

 

Objetivos (Orientações curriculares 
pré-escolar) 

Descritores de desempenho  

Domínio cognitivo 
 
- Conhecer o seu corpo. 

No final da atividade, as crianças devem 
ser capazes de: 
 

- Distinguir vários sabores. 
 
 
 

Domínio afetivo 
 

- Cooperar na atividade 
 
 
 
 
 
 

- Falar em voz baixa; 

- Partilhar ideias; 

- Escutar atentamente; 

- Entreajudar; 

-Respeitar os objetos/materiais 

coletivos.  

Principais conceitos: doce, salgado, ácido. 

 
Tempo Abertura/Motivação/Questão-

problema/Avaliação inicial 
Notas do educador (a) 

5 

Minutos 

Abertura/Motivação: 
 

Avaliação inicial: 
Diagnóstico das ideias prévias: 

Para explicar a diferença entre o doce o 

salgado e o ácido, eu recorrerei a exemplos do 

dia a dia perguntando o motivo de não 

poderem comer guloseimas todos os dias, 

batatas fritas todos os dias e os alunos 

responderão porque não é saudável e eu 

perguntarei o que tem os doces a mais e os 

mais crescidos dirão açúcar e as batatas fritas 

sal.  

 

Questão-problema  
Doce, salgado ou ácido? 

 
Método: 
Realização da técnica senhas para falar no 

diagnóstico das ideias prévias.  

As crianças reúnem-se em grupos de três e 

discutem o tema.  

 
 

 

 

Grande grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos cooperativos de 3 

elementos. Um aluno por 

cada grupo de 3 anos, um 

de 4 anos e um de 5 anos. 

 Corpo principal da atividade:  
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25 

Minutos 

 

 

 

 

 

Método: cabeças numeradas juntas 
Estratégia de aprendizagem: 
Colocar em cada taça água com um sabor 

diferente: salgado-sal; doce- açúcar; ácido- 

sumo de limão. 

Distribuir por cada um dos elementos dos 

diferentes grupos uma taça, com um sabor, 

para provarem. 

As crianças, em grupo, terão que descobrir 

qual o sabor do ingrediente de cada uma das 

taças.  

A educadora faz a pergunta: qual o sabor que 

provaram? 

A educadora chama um número: a criança de 

cada grupo com o número indicado pela 

educadora responde à pergunta. 

 

 

 

 

 

 

Grupos cooperativos de 

três elementos. 

 

10 

Minutos 

Encerramento/Avaliação 
Estratégia de avaliação/reflexão sobre a 

aprendizagem: 

Os alunos falam acerca do seu comportamento 

durante a atividade e avaliam-se. De seguida, a 

educadora justificadamente diz se a sua 

avaliação dos alunos corresponde ou não à 

autoavaliação de cada aluno. 

No final da atividade, todos os alunos 

provaram o sabor que tinham à sua frente e 

tinham de identificar se era doce, salgado, 

amargo ou ácido (fiz os registos numa tabela).  

 

 

 

 

 

Grande grupo. 

 

 

Recursos/Materiais: 
Sal, açúcar e limão. 

Tipos de avaliação: 
Feedback ao longo da atividade acerca da partilha do material. 

Observação direta durante a atividade e registos através do preenchimento de uma grelha 

de observação. 

Domínio cognitivo- Através desta atividade conseguir saber até que ponto cada criança 

tem conhecimento do seu corpo.  

Domínio social- avaliação das competências sociais (grelha de autoavaliação das 

crianças e da educadora) 

Reflexão sobre a atividade: 
 
Em consequência de se trabalhar a alimentação saudável, eu queria que os alunos 

percebessem o porque de alguns alimentos não serem saudáveis embora sejam deliciosos 

para se comer… quis falar do excesso de açúcar e de sal e quis que os alunos percebessem 

as diferenças entre o doce e o salgado. Muitos deles antes da aplicação desta atividade 

diziam-me que foram a uma festa de anos e que comeram muitos doces e enumeravam-

nos e as batatas fritas eram um dos doces por eles comidos. 

Os grupos eram constituídos por três elementos tendo um elemento três, outro quatro e 

outro cinco anos.  

Dois meninos de 5 anos repetiram a ideia. 

Alguns meninos de 3 anos identificaram melhor o sabor do que os de 5 anos. 
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Plano de atividade: Pré-Escolar 

Atividade: que moeda sou? 

Métodos: par gelado e senhas para falar 

Área: expressão e comunicação 

Data: 15.05.2017 

 

Objetivos (Orientações curriculares 
pré-escolar) 

Descritores de desempenho  

 
Domínio cognitivo 
 
- Reconhecer objetos atendendo às suas 

características.  

No final da atividade, as crianças 
devem ser capazes de: 
 

- Identificar moedas de um cêntimo, 

dois cêntimos, cinco cêntimos e dez 

cêntimos.  

Domínio afetivo 
 

- Cooperar na atividade 
 
 
 
 
 
 

- Falar em voz baixa; 

- Partilhar ideias; 

- Escutar atentamente; 

- Interajudar; 

-Respeitar os objetos/materiais 

coletivos.  
 

Principais conceitos: 
 

Tempo Abertura/Motivação/Questão-
problema/Avaliação inicial 

Notas do educador (a) 

5 

Minutos 

Abertura/Motivação: 
 

Avaliação inicial: 
Diagnóstico das ideias prévias: 

Começo por perguntar aos alunos quais os 

números que estavam representados no tapete 

onde estarão sentados (eles identificarão os 

números de 0 a 9), de seguida mostrarei 

moedas aos alunos e perguntarei que números 

estão representados nas moedas de 1 cêntimo, 

2 cêntimos, 5 cêntimos, 10 cêntimos e 20 

cêntimos (aumentando o grau de dificuldade 

na identificação dos números), 

 

Questão-problema  
Que moeda sou? 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda a turma 
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Método: 
Realização da técnica senhas para falar (no 

diagnóstico das ideias prévias).  

 

 

20 

Minutos 

 

 

 

 

 

Corpo principal da atividade: 
Método: par gelado 
Estratégia de aprendizagem: 
A educadora escreve no quadro 1,2,5 e 10. 

As crianças misturam-se dentro da área 

definida pela educadora. 

A educadora diz GELO. 

As crianças param de se movimentar. 

As crianças olham para o quadro. 

A educadora coloca uma moeda com a face 

voltada para cima no computador e dá 

oportunidade de as crianças pensarem sobre o 

seu nome. 

As crianças decidem qual é a moeda que 

observam, formam um grupo com base na 

tabela representada no quadro e sentam-se. 

A educadora apresenta a resposta. 

As crianças felicitam-se quando respondem 

corretamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda a turma 

 

 
5 

Minutos 

Encerramento/Avaliação 
Estratégia de avaliação/reflexão sobre a 

aprendizagem: 

No final da atividade as crianças farão a sua 

autoavaliação relativamente ao seu 

comportamento ao longo da atividade. De 

seguida, a educadora fala acerca da avaliação 

que fez do comportamento dos alunos, 

justificando aos alunos a sua avaliação. 

No final voltarei a perguntar qual o número 

representado em cada moeda e peço que 

contem até 20.  

 
 

 
 
 
 

Toda a turma 
 

 

Recursos/Materiais: 
Cartões representando a face de cima de moedas de um cêntimo, dois cêntimos, cinco 

cêntimos e dez cêntimos.  

Tipos de avaliação: 
Feedback ao longo da atividade e no final da atividade os alunos auto avaliam-se.  

Domínio cognitivo- Através desta atividade conseguir saber até que ponto cada criança 

reconhece objetos, atendendo às suas características.  

Domínio social- avaliação das competências sociais (feedback).  

Reflexão sobre a atividade: 
Como é importante trabalhar a matemática com os alunos, no dia da matemática eu 

apliquei esta atividade e assim trabalhei os números. 

 
Uma aluna de cinco anos não sabe que moeda tinha na mão. 
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Tive de ser dura para os alunos se portarem bem. 

Uma aluna de três anos não sabe que moeda tinha na mão. 

Um aluno de três anos não sabe o número da moeda. 

Um aluno de três anos sabe os números. 

Um aluno de cinco anos sabe os números até 9. 

Os alunos de cinco anos sabem os números. 

Os alunos de três anos e o aluno que tem o síndrome não sabem os números 

Os meninos de 3 anos não reconhecem os números, uma das alunas de cinco anos é como 

os meninos de 3 anos. 

 

 

Plano de atividade: Pré-Escolar 

Atividade: “os animais e seus habitats” 

Métodos: já podem mostrar e senhas para falar 

Área: conhecimento do mundo 

Data: 22.05.2017 

 

Objetivos (Orientações curriculares 
pré-escolar) 

Descritores de desempenho  

 
Domínio cognitivo 
 
- Identificar diferentes habitats dos animais, 

como ar, mar, terra ou rio. 

 

- Estabelecer a correspondência entre os 

habitats e as características dos animais.  

No final da atividade, as crianças 
devem ser capazes de: 
 

- Desenhar um animal correspondente 

ao habitat pedido.  

 

 

Domínio afetivo 
 

- Cooperar na atividade 
 
 
 
 
 
 

- Falar em voz baixa; 

- Partilhar ideias; 

- Escutar atentamente; 

- Entreajudar; 

-Respeitar os objetos/materiais 

coletivos.  

Principais conceitos: aéreo, aquático, terrestre. 

 

Tempo Abertura/Motivação/Questão-
problema/Avaliação inicial 

Notas do educador 
(a) 

 

 

Abertura/Motivação: 
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5 

Minutos 

Avaliação inicial: 
Diagnóstico das ideias prévias: 

Começarei por perguntar qual o animal 

preferido de cada aluno e se eles sabem onde 

eles moram.  

 
Questão-problema  
Vocês sabem onde moram os animais? 

 

Método: 
Realização da técnica “senhas para falar” no 

diagnóstico das ideias prévias.  

 

 

 

Grande grupo. 

 

 

 

 

 

Grupos cooperativos de 5 

elementos e um de 4 

elementos 

 

 

 

 

25 

Minutos 

 

 

 

 

 

Corpo principal da atividade: 
Método: já podem mostrar 
Estratégia de aprendizagem: 
As crianças são numeradas de 

A educadora designa quem será o primeiro 

líder do grupo, dizendo um número. O papel 

do líder irá rodar em cada ronda. 

A educadora coloca um montinho de cartões 

com habitats (ar, mar, terra e rio) no centro da 

mesa. 

O líder vira o cartão e pede para desenhar um 

animal que corresponda ao habitat mostrado. 

Sem falar, cada uma das crianças tenta fazer o 

que foi pedido no seu próprio cartão. 

Os alunos viram os cartões para baixo para 

mostrarem que terminaram. 

Quando todos os cartões estão sob o tampo da 

mesa do grupo, o líder diz: Mostrar! 

Todos mostram as suas respostas. 

Se coincidem e a resposta é correta, o líder 

cumprimenta a equipa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos cooperativos de 5 

elementos e um de 4 

elementos 

 

5 

Minutos 

Encerramento/Avaliação 
Estratégia de avaliação/reflexão sobre a 

aprendizagem: 

No final da atividade os alunos pintam o seu 

animal preferido e vão dizendo onde é que ele 

mora (se no mar, se no rio, se na terra ou se no 

ar).  

No final da atividade as crianças farão a sua 

autoavaliação relativamente ao seu 

comportamento ao longo da atividade. De 

seguida, a educadora fala acerca da avaliação 

que fez do comportamento dos alunos, 

justificando aos alunos a sua avaliação. 

 

 

 

 

 

 

Grupos cooperativos de 5 

elementos e um de 4 

elementos 

Recursos/Materiais: 
Quatro cartões plastificados com os habitats. 

Tipos de avaliação: 
Feedback ao longo da atividade e no final da atividade os alunos auto avaliam-se.  
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Domínio cognitivo- Através desta atividade conseguir saber até que ponto cada criança 

identifica diferentes habitats dos animais e estabelece a correspondência entre os habitats 

e as características dos animais.  

Domínio social- avaliação das competências sociais (feedback).  

Reflexão sobre a atividade: 
O projeto que a professora de ginástica esta a fazer com os alunos deste jardim de 

infância é os animais, então achei importante aplicar esta atividade para que eles saibam 

onde moram os animais que eles tanto imitam e os animais preferidos. Alguns alunos 

diziam-me que o cão mora atrás lá ao fundo por exemplo, e eu quis que os alunos 

percebessem que o cão mora na terra; por exemplo. 

Sei que são grupos muito grandes, mas neste dia devido ao número de alunos que tinha 

e devido aos alunos que tinha teve de ser assim… 

Os grupos eram constituídos por quatro elementos, tendo pelo menos um aluno de três, 

um de quatro e um de cinco anos. Como estavam a faltar alunos, dois grupos tiveram de 

ter cinco elementos.  
 

Plano de atividade: Pré-Escolar 

Atividade: “os vulcões” 

Método: senhas para falar 

Área: conhecimento do mundo 

Data: 27.03.2017 

 

Objetivos (Orientações curriculares 
pré-escolar) 

Descritores de desempenho  

Domínio cognitivo 
 
- Perceber o que é um vulcão; 

 

 

No final da atividade, as crianças 
devem ser capazes de: 
 

- Descrever como explode um vulcão. 

Domínio afetivo 
 

- Cooperar na atividade 
 
 
 
 
 
 

- Falar em voz baixa; 

- Partilhar ideias; 

- Escutar atentamente; 

- Entreajudar; 

-Respeitar os objetos/materiais 

coletivos.  

Principais conceitos: aéreo, aquático, terrestre. 
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Tempo Abertura/Motivação/Questão-
problema/Avaliação inicial 

Notas do educador 
(a) 

 

 

 

 

 

10 

Minutos 

Abertura/Motivação: 
 

Avaliação inicial: 
Diagnóstico das ideias prévias: 

Começo por perguntar o que sabem acerca dos 

vulcões- 

 
Questão-problema  
O que é um vulcão? 

 

Método: 
Realização da técnica “senhas para falar”.  

 

 
 
 

 

 

 

Grande grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

Minutos 

 

 

 

 

 

 
 
Corpo principal da atividade: 
Método: senhas para falar 
Estratégia de aprendizagem: 
A educadora responde às dúvidas dos alunos 

acerca dos vulcões. 

Após isto, a educadora pergunta aos alunos 

quais os materiais necessários para se poder 

mostrar como se forma um vulcão (dentro da 

sala). A educadora mostra aos alunos os 

materiais e eles dizem o nome deles.  

De seguida, a educadora mostra como se 

forma um vulcão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  

Minutos 

Encerramento/Avaliação 
Estratégia de avaliação/reflexão sobre a 

aprendizagem: 

No final da atividade, os alunos farão um 

vulcão com garrafas de coca-cola e fá-los-ão 

sozinhos. 

No final da atividade as crianças farão a sua 

autoavaliação relativamente ao seu 

comportamento ao longo da atividade. De 

seguida, a educadora fala acerca da avaliação 

que fez do comportamento dos alunos, 

justificando aos alunos a sua avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

Grande grupo 

Recursos/Materiais: 
Garrafas de coca-cola, água quente, água fria, corante vermelho, jarro de vidro, garrafa 

de vidro, fio norte, funil.  

Tipos de avaliação: 
Feedback ao longo da atividade e no final da atividade os alunos auto avaliam-se.  
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Domínio cognitivo- Através desta atividade conseguir saber até que ponto cada criança 

percebe como explode um vulcão.   

Domínio social- avaliação das competências sociais (feedback).  

Reflexão sobre a atividade: 
Eu apliquei esta atividade porque os alunos me pediram para lhes falar dos vulcões.  

Esta foi a primeira atividade que eu apliquei e os alunos no geral portaram-se mal e não 

falavam na sua vez, mas todos disseram que se portaram muito bem.  

 

 


