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Resumo 
 

 

O presente Relatório, essencial para a obtenção do Grau de Mestre em Educação 

Pré-escolar e Ensino do 1.º CEB, teve por base o estágio pedagógico realizado no 

Infantário de Vila Real e uma investigação realizada no âmbito das Ciências Naturais que 

envolveu um grupo de crianças de 5 anos de idade. Este estágio pedagógico foi iniciado 

no dia 13 de março de 2017 e terminou ao fim de 10 semanas.  

O estudo, por nós desenvolvido, pretendeu refletir sobre a importância das 

Ciências Naturais na Educação Pré-Escolar, bem como a sua influência no 

desenvolvimento pessoal, intelectual e social das crianças. 

O estudo foi de natureza quantitativa, no qual foi utilizado um questionário para 

recolha de dados. A amostra foi constituída por 18 crianças. O questionário foi aplicado 

em dois momentos, antes de desenvolvermos os conteúdos, denominado de pré-teste, e 

no fim do desenvolvimento dos conteúdos, chamado de pós-teste. Os resultados obtidos 

permitiram-nos concluir que o Ensino das Ciências Naturais na Educação Pré-escolar 

constitui uma importante abordagem capaz de motivar e melhorar a compreensão de 

fenómenos do dia-a-dia das crianças em idade pré-escolar.  

Para a realização deste estudo foram desenvolvidas várias atividades relacionadas 

com a Área de Conhecimento do Mundo, por esta ser uma área ligada às Ciências 

Naturais, como a observação e compreensão do que é um líquen, a germinação de plantas 

através da construção de um “relvinhas”, entre outras.  

 

 

Palavras-Chave: Ciências, crianças, ensino das ciências, pré-escolar. 
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Abstract 
 

 

This Report, which is essential in order to achieve a Master’s Degree in Preschool 

and Elementary School Education, was based on the pedagogical internship undertaken 

at the Preschool of Vila Real and a research in the field of Natural Sciences involving a 

group of 5-year-old children. This pedagogical internship began on March 13, 2017 and 

was concluded 10 weeks later.  

The study, developed by us, aimed to reflect upon the importance of Natural 

Sciences in preschool education, as well as its influence on children’s personal, 

intellectual and social development. 

The study was quantitative, in which a questionnaire was employed to collect data 

and the sample consisted of 18 children. The questionnaire was applied at two moments: 

before addressing the contents, called pre-test; and at the end of the contents’ 

development, called the post-test. The results obtained allowed us to conclude that the 

teaching of sciences in Preschool is an important approach, capable of motivating and 

improving the understanding of everyday phenomena in preschool children. 

In order to carry out this study, several activities related to the Area of World 

Knowledge were developed, as this is a field linked to natural sciences, such as the 

observation and understanding of what a lichen is, the germination of plants through the 

construction of “grass heads”, among others.  

 

 

 

Keyword: Science, children, teaching of science, preschool. 
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Capítulo I – Contextualização do estudo 

 

1.1. Introdução 

 

O presente relatório representa uma reflexão da nossa Prática Pedagógica, 

realizada na unidade curricular de Prática de Ensino Supervisionada (PES), de modo a 

obter o Grau de Mestre em Ensino da Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico (1.ºCEB). 

A Prática de Ensino Supervisionada, a que também designamos por estágio, na 

Educação Pré-Escolar decorreu no Infantário de Vila Real, e teve início no dia 13 de 

março de 2017 e terminou no dia 7 de junho de 2017. No início deste período de tempo 

fizemos uma observação cooperante durante as duas primeiras semanas, onde 

participámos ativamente nas atividades e rotinas do grupo, de modo a familiarizarmo-nos 

com tudo. Nas restantes 10 semanas partimos para a responsabilização individual. 

Durante estas semanas tivemos a oportunidade de desenvolver várias atividades 

envolvendo as diferentes áreas de conteúdo, como a Matemática, a Língua Portuguesa, as 

Ciências Naturais e as Expressões.  

Durante a PES desenvolvemos uma investigação na Educação Pré-Escolar que se 

iniciou com a aplicação de um questionário (pré-teste). Com base nas respostas do grupo 

planificámos várias atividades relacionadas com as Ciências Naturais e posteriormente 

aplicámos novamente o mesmo questionário que foi designado de pós-teste. Este estudo 

envolveu um grupo constituído por 20 crianças, embora apenas 18 concretizaram a 

elaboração do inquérito. 

Julgamos a escolha deste tema adequada, uma vez que o trabalho prático no 

Ensino das Ciências Naturais na Educação Pré-escolar promove o interesse das crianças, 

o que os tornará alunos mais motivados para a compreensão de conteúdos científicos, 

bem como por considerarmos que o Ensino das Ciências é negligenciado na Educação 

Pré-Escolar.   
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1.2. Questão de investigação 

 

1 – A realização de atividades práticas na Educação Pré-Escolar ajuda a compreensão de 

vários fenómenos? 

 

1.3. Objetivos 

 

Consideramos os principais objetivos do estudo e da PES como: 

 

1. Contribuir para motivar os alunos para a aprendizagem das Ciências 

Naturais na Educação Pré-Escolar; 

2. Refletir sobre a importância das Ciências Naturais na Educação Pré-Escolar; 

3. Contribuir para melhorar a compreensão de alguns fenómenos científicos; 

4. Planificar unidades de Ensino de acordo com as Orientações Curriculares 

para a Educação Pré-Escolar; 

5. Adquirir competências cognitivas e atitudes fundamentais para o 

desempenho da docência; 

6. Realizar uma investigação sobre a importância das Ciências Naturais na 

Educação Pré-Escolar; 

7. Melhorar a nossa prática pedagógica; 

8. Dinamizar atividades práticas de Ciências Naturais no Ensino Pré-escolar. 

 

 

1.4. Caracterização do meio e da instituição 

 

A PES foi, como já referido, desenvolvida no Infantário de Vila Real localiza-

se na freguesia de Vila Real (antiga freguesia de S. Pedro), mais concretamente na Rua 

31 de Janeiro. 

O Infantário de Vila Real é uma Instituição Particular de Solidariedade Social 

(IPSS), sem fins lucrativos. É constituído apenas por um edifício. 

É uma instituição bem equipada e com condições para albergar todas as crianças. 

Está sempre limpa, quer nos espaços exteriores bem como espaços interiores. 
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A sala de aula é bem iluminada e é bem fornecida no que diz respeito aos 

materiais, embora no que toca a materiais mais científicos a quantidade seja quase 

inexistente, o que dificulta o bom funcionamento das atividades pensadas e realizadas.  

Todas as casas de banho, salas de aula bem como todas as mesas e cadeiras das 

salas e dos refeitórios têm o tamanho adequado para as crianças.   

No que toca ao espaço exterior, este é de dimensões médias, com jogos da macaca 

desenhados no chão e sem grandes sombras. Tem ainda uma caixa com legos que as 

crianças podem usufruir. 

O infantário é constituído ainda por um ginásio, ou sala polivalente, de grandes 

dimensões, que tem como função albergar as crianças que chegam cedo à instituição e 

que vão embora tarde. Todas as salas têm um horário para terem acesso ao ginásio, uma 

vez que todos os dias, depois de almoço, há turmas que vão para o ginásio e outra que vai 

para a sala. Há ainda um horário, da parte da manhã, para as educadoras irem para o 

ginásio fazer atividades motoras. A instituição promove ainda algumas atividades 

extracurriculares como o karaté, a dança, a natação e o ballet.  

Esta instituição regula-se pelos seguintes documentos: Projeto pedagógico, que 

dura cerca de três anos, e o Regulamento interno, que é fornecido aos pais. 

A educadora utiliza ainda os seguintes documentos: uma planificação anual das 

atividades livres e de rotina, um plano anual de atividades de sala, uma planificação 

mensal das atividades da sala e um perfil de desenvolvimento, ou seja, um plano 

individual feito duas vezes num ano, em cada plano é feito um relatório. Os objetivos que 

não sejam cumpridos, passam para o plano individual seguinte. 

 

1.5. Organização do trabalho 

 

Este relatório encontra-se dividido em seis capítulos. No primeiro capítulo iremos 

salientar os aspetos fulcrais do relatório bem como uma breve caracterização da 

instituição. De seguida, no capítulo dois, iremos fazer um enquadramento científico sobre 

as Ciências na Educação Pré-Escolar, bem como o papel que o educador tem no Ensino 

das Ciências Naturais. No terceiro capítulo apresentamos a metodologia onde incluímos 

a descrição do estudo, a caracterização da amostra e do instrumento. No capítulo quatro 

apresentamos e discutimos os resultados obtidos. O quinto capítulo servirá para realizar 

uma descrição das atividades realizadas que envolveram a investigação feita, bem como 
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as planificações dessas atividades e ainda uma breve reflexão sobre a Prática de Ensino 

Supervisionada. No último capítulo iremos apresentar as considerações finais. 
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Capítulo II – A importância da Área de Conhecimento do 

Mundo na Educação Pré-Escolar 
 

 

2.1. Introdução 

 

Neste segundo capítulo denominado “A importância da Área de Conhecimento do 

Mundo na Educação Pré-Escolar”, iremos enquadrar o Ensino das Ciências na Educação 

Pré-Escolar. De seguida iremos salientar a importância das Ciências Naturais na 

Educação Pré-Escolar. E iremos também fazer uma abordagem a algumas propostas de 

atividades. Seguidamente será feita uma abordagem sobre a importância das Ciências 

Naturais para a promoção da literacia científica onde salientaremos ainda a importância 

das Ciências Naturais para o desenvolvimento de diversas competências. Por fim, iremos 

abordar o papel do educador para no Ensino das Ciências Naturais. 

 

2.2. Enquadramento das Ciências Naturais na Educação 

Pré-Escolar 

 

A Educação das Ciências Naturais tem sido descurada ao longo dos anos, e só por 

volta da década de 60 é que, segundo Sá e Carvalho (1997), se desenvolveu um 

movimento a favor da Educação das Ciências Naturais no 1.º CEB e no pré-escolar. 

Assim, foram criadas as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

que são uma referência para todos os educadores, e servem para ajudar à organização da 

componente letiva (Santos et al., 2014).  

De modo a orientar e apoiar o currículo na educação pré-escolar, o M.E. criou a 

circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007 que “integra os princípios sobre a organização 

curricular, procedimentos a ter em conta na avaliação da Educação Pré-Escolar (…)” 

de modo a que os educadores entendam as “diferentes áreas de conteúdo (…) como 

referências a ter em conta no planeamento e avaliação de experiências e oportunidades 

educativas e não como compartimentos estanques a serem abordados separadamente” 

(Ministério da Educação, 1997: 48). Esta circular sugere ainda que haja uma abordagem 

às Ciências experimentais na Educação Pré-Escolar, mesmo que seja necessário a 
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colaboração de outros docentes, devendo o educador, juntamente com esses docentes, 

planear, desenvolver e avaliar as atividades. 

A Educação Pré-Escolar, atualmente, inclui três áreas de conteúdo: a área de 

Formação Pessoal e Social, a área de Expressão e Comunicação, que abrange as 

expressões, a matemática, a escrita e a leitura, e, por fim, a área do Conhecimento do 

Mundo, onde se inserem as Ciências Naturais (Silva et al., 2016). 

Segundo Silva et al. (2016), a área do Conhecimento do Mundo é uma área que 

integra diferentes saberes e que procura que a criança tenha uma atitude de procura e 

questionamento do saber para que assim possa ter uma melhor compreensão do mundo 

social, tecnológico e físico que a rodeia.  

A área de Conhecimento do Mundo é uma “área de articulação de 

conhecimentos” que envolve o conhecimento e a relação com os objetos, pessoas e o 

mundo, natural ou construído (DGE s.d.). 

Quando uma criança inicia a sua educação no pré-escolar já “construiu algumas 

ideias não só sobre o mundo social e natural envolvente, mas também sobre o modo como 

se usam e para que servem objetos, instrumentos e máquinas do seu quotidiano” (Silva 

et al., 2016: 88). Assim, a incorporação da área de conteúdo poderá ajudar a estimular a 

curiosidade da criança e o desejo desta em saber e compreender o porquê de determinados 

fenómenos (Silva, 1997). Esta curiosidade natural poderá ser promovida e alargada 

durante a Educação Pré-Escolar, uma vez que há mais oportunidades para a criança 

relacionar, comunicar e aprofundar o que já conhece e também porque nesta fase a criança 

vive novas experiências que promovem o seu interesse em descobrir e compreender novas 

situações (Silva et al., 2016). 

Consideramos, portanto, a área do Conhecimento do Mundo como sendo uma 

“área integradora”, pois permite que haja uma sensibilização às Ciências sejam elas 

naturais ou sociais, isso porque se abordam as diferentes Ciências de um modo articulado. 

A criança utilizará diferentes meios de comunicação e expressão para 

representar/expressar a sua compreensão (Silva et al., 2016). 

No entanto segundo Silva et al. (2016: 88) a finalidade essencial desta área de 

conteúdo é “lançar as bases de estruturação do pensamento científico, que será 

posteriormente mais aprofundado e alargado”, ou seja, ao desenvolver esta área na 

Educação Pré-Escolar pretende-se lançar os alicerces para um bom pensamento científico 

que irá ser desenvolvido mais profundamente durante os anos escolares seguintes. 
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A área do Conhecimento do Mundo integra três componentes (Silva et al., 2016: 

89): 

“– Introdução à metodologia científica 

– Abordagem às ciências 

– Mundo tecnológico e utilização das tecnologias” 

No que toca à introdução da metodologia científica esta serve para favorecer uma 

atitude experimental e científica nas crianças e parte dos interesses e saberes destas (Silva 

et al., 2016). Na abordagem às Ciências pode-se tirar proveito de saberes relacionados 

com o conhecimento do meio social em que a criança vive, como com a construção da 

identidade da criança. Por este motivo, pode-se afirmar que esta área de conteúdo está 

intimamente ligada à área da Formação Pessoal e Social (Silva et al. 20,16). 

A componente do mundo tecnológico e utilização das tecnologias serve para que 

a criança compreenda os meios tecnológicos e que não seja apenas uma consumidora de 

tecnologia, vendo filmes por exemplo, mas também uma produtora de tecnologia, como 

por exemplo fotografando, “alargando, deste modo, os seus conhecimentos e perspetivas 

sobre a realidade” (Silva et al., 2016: 96).  

Assim, vários investigadores e educadores têm vindo a declarar que é necessário 

que haja uma educação em Ciências para todos desde o pré-escolar (UNESCO e UCSU, 

1999: 7). 

No entanto, Williams et al. (2003) consideram que os programas focam-se mais 

em temas sazonais, dando maior importância ao estudo da natureza, e descuram outras 

áreas científicas, e, por isto, os autores reforçam a ideia de haver uma abordagem às 

Ciências mais equilibrada, com a introdução de alguns temas como a “matéria e energia, 

a terra, o cosmos e coisas animadas”. 

Vários investigadores realizaram um estudo que comprova que a aprendizagem 

das Ciências deve começar nos primeiros anos de vida da criança pois “a educação 

científica precoce promove a capacidade de pensar” (Sá et al., 2003: 30). 

Apesar de o tratamento das Ciências estar explícito nas orientações fornecidas 

pelo M.E., estas não são totalmente abordadas durante o pré-escolar. 

Doménech et al. (2016), realizaram um estudo envolvendo 120 crianças em idade 

pré-escolar, e chegaram à conclusão que o Ensino das Ciências, a partir do currículo 

oficial, têm ausências importantes na etapa do pré-escolar, seja esta ausência nos 

conteúdos ensinados seja nas atividades realizadas.  
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2.2.1. A importância das Ciências Naturais na 

Educação Pré-Escolar 

“As crianças são ‘cientistas activos’ que procuram constantemente, 

satisfazer a sua insaciável curiosidade sobre o mundo que as rodeia” 

(Reis, 2008: 16) 

 

Leitão (s.d.) afirma que a criança apresenta, desde cedo, uma inclinação natural 

para investigar pois tenta descobrir tudo o que a rodeia, baseando-se nas suas intuições e 

perceções imediatas. A mesma autora refere ainda que as observações que a criança faz 

permitem-lhe aprofundar os seus conhecimentos. 

As brincadeiras das crianças estão repletas de fenómenos científicos, desde ao 

simples empurrar ou puxar um objeto, quando anda de baloiço, quando dá um pontapé, 

com mais ou menos força, numa bola, quando usa um escorrega, quando vê o seu reflexo 

num espelho, numa colher ou numa folha de alumínio, quando brinca com os brinquedos 

na água, etc. É através destas atividades que a criança aprende que “se fizer isto acontece 

aquilo”, por isso “para acontecer aquilo tem de se fazer assim”, ou seja, a aprendizagem 

que a criança tem é do tipo causa/efeito (Martins et al., 2009: 12). 

Fumagalli (1998), acrescenta que as crianças constroem o conhecimento do 

mundo que as rodeia no dia-a-dia, através da prática social. O mesmo autor salienta ainda 

que “as crianças exigem o conhecimento das ciências naturais porque vivem num mundo 

no qual ocorre uma enorme quantidade de fenómenos naturais para os quais a própria 

criança deseja encontrar uma explicação” (Fumagalli, 1998: 17). 

No entanto Reis (2008: 15) afirma que as Ciências exploram-se nos primeiros anos 

através do estudo, da interpretação e da aprendizagem “sobre nós mesmos e o ambiente 

que nos rodeia, através dos sentidos e da exploração pessoal”. 

A criança inicia a aprendizagem das Ciências enquanto brinca, mais tarde esta 

aprendizagem vai ser sistematizada com a ajuda do educador e assim, a criança vai 

começar a estruturar a sua curiosidade e o seu desejo de saber mais. Deste modo, está a 

gerar-se as condições ideais para que a criança possa dar os primeiros passos em pequenas 

investigações. Estas investigações devem ficar mais complexas com o avançar do tempo 

(Martins et al., 2009). 

Fialho (s.d.: 3), citando Hodson (1998) e Glauert (2005), define quatro áreas-

chave no que toca à educação científica a serem desenvolvidas nos primeiros anos: 
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1 – Conhecimento e compreensão dos conceitos científicos 

acerca dos seres vivos e ambiente, dos materiais e suas propriedades e 

processos físicos. 

2 – Capacidade e conhecimento de procedimentos relacionados 

com a investigação científica. 

3 – Atitudes científicas e qualidades pessoais que facilitam a 

aprendizagem e contribuem para o desenvolvimento da cidadania. 

4 – Compreender a natureza e os processos da ciência, a sua 

história e evolução e as interações entre a ciência, tecnologia e 

sociedade. 

No que toca à exploração de conceitos científicos, Martins et al. (2009) afirmam 

que existem noções, que aos olhos do educador, parecem mais complexas, e por isso, 

estas são evitadas nos projetos trabalhados com as crianças. Mas, estes conceitos mais 

complexos devem ser trabalhados com as crianças, uma vez que estes favorecem uma 

melhor aquisição dos conceitos apresentados mais tarde (Martins et al., 2009). 

Ao ouvir falar destes conceitos mais complexos não significa que a criança saiba 

a designação desse fenómeno, mas fica a perceber que esse fenómeno existe, até porque 

não se deve considerar a ciência como uma área de Ensino, mas sim como “um manancial 

de factos e experiências com uma forte componente lúdica” (Sá, 2000: 3). 

Ao trabalhar as Ciências na Educação Pré-Escolar, desenvolvem-se várias áreas 

de conteúdo, uma vez que a ciência “promove a leitura aquando da pesquisa, estimula o 

desenho e a escrita aquando da realização de registos e desenvolve o pensamento lógico-

matemático quando se estabelecem relações de causa-efeito, condicionais e outras, e se 

efectuam classificações, seriações, medições e cálculos” (Mata et al., 2004: 173). 

Por isso, é importante proporcionar ambientes que incentivem o desenvolvimento 

do pensamento científico das crianças (Reis, 2008). 

Muitas são as crianças que têm uma conceção da realidade diferente dos adultos, 

por isso, é necessário que o educador perceba essa ideia, e a melhor maneira de a 

compreender é através dos desenhos das crianças. Pois Sarmento (2006) diz que os 

desenhos das crianças revelam mais do que uma tentativa de representar permitindo ao 

educador compreender os pensamentos das crianças. 

 Atendendo ao que foi dito, Martins et al. (2009: 12-13) reforça apontando várias 

razões a favor da Educação das Ciências na Educação Pré-Escolar. Estas razões podem 

ser sistematizadas do seguinte modo: 

“1 – As crianças gostam naturalmente de observar e tentar interpretar a natureza 

e os fenómenos que observam no seu dia-a-dia”. Na Educação Pré-Escolar as crianças 
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devem experienciar diversas situações diferentes que lhes permitem alimentar a sua 

curiosidade e devem ainda proporcionar aprendizagens concetuais.  

“2 – A educação em ciências contribui para uma imagem positiva e reflectida 

acerca da ciência”. O educador deve proporcionar um ambiente favorável a que as 

crianças possam aprender e gostar de Ciências e que possam acima de tudo construir e 

vivenciar experiências positivas em relação à ciência, uma vez que as crianças constroem 

as imagens desde tenra idade e mudar essas imagens, essas conceções que a criança cria, 

não é fácil. 

“3 – Uma exposição precoce a fenómenos científicos favorece uma melhor 

compreensão dos conceitos apresentados mais tarde, no ensino básico”. Durante as 

observações há uma construção de aprendizagens que interligam os conhecimentos 

anteriores, sendo assim necessário haver um confronto com novas situações de modo a 

ajudar na construção de conceitos novos. 

“4 – A utilização de uma linguagem cientificamente adequada com crianças 

pequenas pode influenciar o desenvolvimento de conceitos científicos”. A linguagem é 

uma condição imprescindível para o crescimento cognitivo da criança e deve ser usada 

cientificamente correta com as crianças aquando uma explicação de um determinado 

fenómeno. 

“5 – As crianças são capazes de compreender alguns conceitos científicos 

elementares e pensar cientificamente”. Alguns adultos podem considerar alguns 

conceitos científicos demasiado complexos para as crianças, mas isso não significa que 

estas não consigam pensar abstratamente sobre eles. Para Ruffman et al. (1993) as 

crianças em idade pré-escolar tem a capacidade de entender alguns conceitos científicos 

e de os relacionar com aquilo que pensam. 

“6 – A educação em ciências favorece o desenvolvimento da capacidade de pensar 

cientificamente”. A criança tenta procurar explicações e respostas para fenómenos que 

vivencia no dia-a-dia e que lhe desperta a curiosidade, deste modo, aprender Ciências 

torna-se num contexto benéfico para o desenvolvimento da capacidade de pensar 

cientificamente, bem como o de pensar de forma criativa e crítica. 

Para Ritz (2007) há vários motivos para ensinar Ciências a crianças pequenas, pois 

estas aprendem Ciências a brincar e de forma natural, servindo ainda para facilitar a 

compreensão de vários conceitos que as crianças poderiam pensar de forma errada.  

Para Fumagalli (1998: 15) há três razões principais para se ensinar Ciências desde 

cedo: 
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1 – As crianças têm todas o direito a aprender, e não ensinar Ciências por se achar 

que são conceitos demasiado complexos é uma forma de discriminação social. 

2 – A educação pré-escolar tem um papel importante no que toca à formação do 

conhecimento, por isso deve estar incluído o ensinamento das Ciências. 

3 – Por fim, o conhecimento científico é um valor que concede às crianças uma 

melhoria no que toca à qualidade da sua interação com o mundo. 

Segundo Rosa et al. (2007) é importante que a criança tenha contato com 

manifestações de fenómenos naturais, e tenha oportunidade de testar hipóteses, 

experimentar e expor as suas ideias e estar em contacto com as Ciências. 

É no período da Educação Pré-Escolar que as crianças adquirem vários 

conhecimentos. Posteriormente, estes conhecimentos vão, de uma forma progressiva, 

traduzir-se no desenvolvimento de competências cognitivas e sociais. Estes 

desenvolvimentos resultam “da aprendizagem, como mudança de longa duração no 

comportamento baseado na experiência ou adaptação ao meio ambiente…” (Papalia et 

al., 2001: 26).  

Deste modo, para Rosa et al. (2007: 362), afirma que: 

“Ao ensinar ciências às crianças, não devemos nos preocupar 

com a precisão e a sistematização do conhecimento em níveis da 

rigorosidade do mundo científico, já que essas crianças evoluirão de 

modo a reconstruir seus conceitos e significados sobre os fenómenos 

estudados. O fundamental no processo é a criança estar em contato 

com a ciência, não remetendo essa tarefa a níveis escolares mais 

adiantados”. 

A ciência e a tecnologia fazem parte do dia-a-dia da população e interferem na 

nossa vida positiva ou negativamente, sendo, deste modo, uma forte razão para ensinar 

as Ciências às crianças em idade pré-escolar (Viecheneski e Carletto, 2013). 

Para Carvalho et al (1998), citados por Viecheneski e Carletto (2013), o primeiro 

contato da criança com conhecimentos científicos é feito, sobretudo, nos primeiros anos 

de escolarização, e quando as situações de aprendizagem são interessantes para a criança, 

desperta-lhe o interesse e o prazer para aprender. 

Consideramos que as Ciências contribuem para o progresso intelectual das 

crianças, uma vez que “está relacionada à qualidade de todas as aprendizagens, 

contribuindo para desenvolver competências e habilidades que favorecem a construção 

do conhecimento em outras áreas” (UNESCO, 2005: 4, citado por Viecheneski e 

Carletto, 2013: 219). 
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Na mesma linha, Lima e Maués (2006) referem que o Ensino das Ciências serve, 

não só para ampliar o conhecimento das crianças, mas também para ajudar as crianças a 

desenvolver habilidades que permite a estas continuar a aprender, conseguindo deste 

modo atingir patamares mais altos. 

Com base nestes pensamentos, Williams et al. (2003: 28) afirmam que as crianças 

necessitam de repetir atividades várias vezes e em circunstâncias diferentes, ou seja, 

“precisam de explorar o mesmo conceito numa série de cenários diferentes”. Os autores 

pretendem ainda estimular um tipo de Ensino em que as crianças experimentem diversas 

situações. Estes autores asseguram ainda que as atividades devem ser escolhidas com base 

nas necessidades e interesses das crianças. 

Desta forma, Fialho (s.d.: 2) enumera quatro razões sobre a importância de se 

realizar atividades científicas numa sala de jardim de infância, que são: 

“1- Satisfazer a curiosidade das crianças, fomentando a 

admiração, o entusiasmo e interesse pela ciência e pela actividade dos 

cientistas…; 

2- Contribuir para a construção de uma imagem positiva da 

ciência…; 

3- Desenvolver capacidades de pensamento (criativo, crítico, 

metacognitivo,…) úteis noutras áreas e em diferentes contextos, como, 

por exemplo, de tomada de decisões e na resolução de problemas…; 

4- Promover a construção de conhecimento científico útil e com 

significado social, que permita melhorar a qualidade da interacção 

com a realidade natural…” 

É necessário que se proponham à criança diversas atividades, estas devem ser 

práticas e apelativas, uma vez que a criança constrói explicações a partir dessas 

experiências (Martins et al., 2009). 

Para Glauert (2004) existem seis tipos de atividades que os educadores devem 

propor às crianças: 

- Atividades de capacidades básicas. Estas auxiliam a criança a desenvolver 

capacidades relacionadas com a investigação científica. 

- Atividades de observação. Estas servem para ajudar a criança a utilizar os seus 

conhecimentos prévios. 

- Atividades de exemplificações. Estas facultam à criança uma visão de um dado 

acontecimento/fenómeno, o que proporciona uma melhor compreensão deste. 
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- Atividades de exploração. Estas permitem que a criança explore diferentes 

situações e desenvolvam as suas conceções. 

- Atividades de investigação. Estas concedem à criança oportunidade de testarem 

as suas ideias e resolver problemas que podem surgir, deixando que seja a criança a tomar 

decisões. 

- Atividades de pesquisa. Estas são importante, pois muitas vezes a criança tem 

de recorrer a outras fontes de modo a compreender um determinado fenómeno. 

No entanto, Martins et al. (2009) sugere uma série de atividades, que reparte em 

cinco módulos distintos: 

- Atividades sobre a água. Através destas atividades as crianças podem explorar, 

a partir de situações do quotidiano, fenómenos relacionados com a água, como a 

dissolução de materiais, flutuações de objetos entre outras. 

- Atividades sobre forças e movimentos. Estas atividades têm como finalidade 

esclarecer dúvidas que possam surgir às crianças durante as suas brincadeiras, como o 

atrito, quando as crianças utilizam um escorrega. 

- Atividades sobre a luz. Com estas atividades o autor pretende que os educadores 

esclareçam as crianças proporcionando uma exploração de conteúdos relacionados com 

a propagação da luz. 

- Atividades sobre objetos e materiais. Através destas atividades pretende-se 

promover a distinção dos conceitos de material e objeto e ainda explorar certas 

propriedades dos materiais. 

- Atividades sobre os seres vivos. Aqui o autor pretende abordar atividades sobre 

as plantas, como a germinação e partes de uma planta, e sobre os animais. 

Os mesmos autores acrescentam que as atividades propostas devem surgir de 

contextos que são próximos às crianças, para assim lhes despertar a curiosidade (Martins 

et al., 2009). 

Camaaño (2003), reforça apresentando outras atividades que podem ser 

exploradas com as crianças, como: 

- Atividades sensoriais, em que a criança utiliza e explora os diferentes sentidos 

(olfato, paladar, tato, visão e audição). 

- Atividades de verificação/ilustração, que ajudam a criança a verificar certos 

fenómenos. 

- Atividades práticas, que permitem que a criança confronte as suas previsões com 

as observações que faz. 
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- Atividades investigativas, que permitem que a criança realize um trabalho 

científico com vista a encontrar resposta para uma questão. 

Através destas atividades, os autores pretendem que as crianças desenvolvam a 

sua “capacidade e o desejo de experimentar, observar, dialogar e descrever sobre o que 

se observou, descobrir e estimular a vontade de saber mais, sobre as questões que se 

levantam acerca do Mundo Físico e Social” (Catita, 2007: 7). 

Segundo Baptista e Afonso (2004) as atividades experimentais, muito pouco 

frequentes na Educação Pré-Escolar permitem alargar e aprofundar os conhecimentos da 

criança. 

Convém ainda referir que estas atividades devem ser trabalhadas num ambiente 

em que as crianças se sintam à vontade para expressar e testar as suas próprias ideias 

(Martins et al., 2004). 

 

2.3. A importância do Trabalho Prático no Ensino das 

Ciências  

 

Ao longo dos últimos anos, os professores têm vindo a reconhecer o TP como 

sendo fulcral para a apreensão dos processos científicos e da ciência (Wellinton, 2000). 

Segundo Roldão (1995) os professores devem ter em consideração certos aspetos 

quando desenvolvem atividades para as crianças, como a rentabilização da imaginação e 

criatividade das mesmas.  

Para Praia (1999: 56) o uso do TP cria uma atitude mais motivadora e 

enriquecedora, contribuindo assim para um melhor ambiente de aprendizagem, uma vez 

que ajuda o grupo a “compreender e valorizar, adequadamente, o conhecimento científico 

para o poderem integrar no seu quotidiano, para compreenderem cada vez melhor o 

mundo que os rodeia”. Já Oliveira (1999) afirma que o TP é motivador na aprendizagem 

das Ciências e tem um papel importante no que toca às potencialidades formativas e 

cognitivas. 

Para Peixoto (2008), citando French (2004) o TP tem um papel essencial no 

processo de aprendizagem, uma vez que consideram as Ciências uma temática mais 

prática que teórica. 

O TP é um conceito vasto que engloba outras atividades como o TL, TE, TC, 

resolução de problemas, pesquisas na internet, entre outras, pois Hodson (1988) afirma 
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que o TP é um conceito bastante amplo e inclui várias atividades que exigem que os 

alunos se envolvam ativamente. 

Ferreira (2013: 28), citando Valongo (2012: 30) reforça esta ideia, afirmando que 

“o trabalho prático corresponde a um conceito mais amplo, incluindo o trabalho 

experimental, o trabalho laboratorial e o trabalho de campo, podendo estes dois últimos 

serem ou não do tipo experimental”. 

Segundo Leite (2000), o TL abrange atividades que necessitam de manusear 

materiais de laboratório, podendo estar ser concretizadas em laboratório ou numa sala de 

aula, desde que haja condições de segurança para a sua concretização; o TC é executado 

ao ar livre, para que as crianças consigam ver onde os acontecimentos ocorrem; quando 

o TP  requer a manipulação de variáveis denomina-se por TE. Como podemos verificar 

na figura 1, o TC e o TL podem apresentar estes requisitos. Continuando a analisar a 

figura 1 podemos verificar que o TP, que é a zona mais abrangente, engloba o TE, TC e 

TL. 

  

Lopes (2010: 37), citando Hodson (2000) afirma que o TP tem certas finalidades 

como: “a) promover o interesse e a motivação dos alunos; b) desenvolver competências 

práticas e técnicas laboratoriais, aspetos fundamentais de conhecimento procedimental; 

c) possibilitar a aprendizagem de conhecimentos científicos; d) permitir a aprendizagem 

Figura 1 Relação entre trabalho prático, trabalho de campo, laboratorial e experimental (Adaptado de 

Leite (2000)) 
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de metodologia científica, nomeadamente a aprendizagem dos processos de resolução de 

problemas que envolvem não só conhecimentos conceptuais mas também 

procedimentais; e) desenvolver atitudes científicas, nomeadamente, rigor, persistência e 

raciocínio”.  

 

2.4. A importância das Ciências Naturais para a 

promoção da literacia científica 

 

Entende-se por alfabetização científica, no Ensino das Ciências Naturais, “como 

o processo pelo qual a linguagem das Ciências Naturais adquire significados, 

constituindo-se um meio para o indivíduo ampliar o seu universo de conhecimento, a sua 

cultura, como cidadão inserido na sociedade” (Lorenzetti e Delizoicov, 2001: 8-9). 

Considera-se que a alfabetização científica deve ser iniciada desde a Educação Pré-

Escolar de modo a garantir a inserção da criança na cultura científica, uma vez que as 

crianças iniciam a construção da literacia durante a educação pré-escolar (Sinha e Mason, 

2002).  

Assim, algumas organizações sugerem que a promoção da educação em Ciências 

seja feita desde os níveis de educação de infância até ao fim da escolaridade básica, sendo 

consensual a ideia de que a literacia científica aconteça desde o pré-escolar (Pereira, 

2002). 

Santos et al. (2014) acrescenta que a promoção da literacia científica em crianças 

de idade pré-escolar deve inserir-se numa narrativa pessoal do educador. O jardim de 

infância “constitui um dos contextos privilegiados para o desenvolvimento das 

capacidades comunicativas e linguísticas das crianças” (Sim-Sim et al., 2008: 29). 

Já para Deboer (2000: 597), citado por Vieira (2007:105) o “objectivo principal 

da literacia científica é alcançado quando o público aprende sobre ciência, e acerca do 

empreendimento científico de todas as diferentes formas pelo qual pode ser realizado”. 

Por outro lado, Vygotsky (2001: 246) afirma que: 

“Quando uma palavra nova, ligada a determinado significado, é 

aprendida pela criança, inicia-se o desenvolvimento do conceito 

associado a essa palavra. No início, a palavra é apenas uma 

generalização do tipo mais elementar, mas à medida que a criança se 

desenvolve essa palavra vai sendo substituída por generalizações de 
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tipo mais elevado, culminando na formação dos verdadeiros 

conceitos”. 

Ou seja, a criança quando se interessa por um fenómeno apreende o nome do 

mesmo, mesmo que só mais tarde o associe ao conceito. 

Lemke (1998), por sua vez, dá importância ao uso da linguagem em situações que 

envolvam as Ciências como maneira de potencializar a compreensão de um conceito. Para 

o autor é importante que o locutor saiba alternar os significados de vários termos e 

compreenda que esses mesmo conceitos utilizados noutro contexto podem sofrer 

alterações. Propõe que o educador utilize diferentes sinónimos de um dado conceito por 

forma a garantir uma maior flexibilidade dos significados. Deste modo, são incorporados 

novos elementos à fala do aluno. 

Para Carlsen (2007) a linguagem tem um papel interligado com as Ciências, uma 

vez que a ciência é rica em termos especializados, o que proporciona à criança novo 

vocabulário. 

Deste modo, as Ciências são importantes não só pelos conhecimentos que as 

crianças obtêm de fenómenos e conceitos científicos, mas também pelo aparecimento de 

novo vocabulário (Sá, 1994). O autor refere ainda que “nas atividades de Ciências, as 

crianças são estimuladas a falar, descrevendo e interpretando o que observam, procuram 

palavas novas face à insuficiência de vocabulário para lidar com novas situações” (Sá, 

1994: 25). 

No entanto Martins et al (2009: 22), alerta que é importante considerar o 

desenvolvimento do vocabulário durante uma atividade, pois os termos utilizados para 

explicar os fenómenos às crianças devem ser familiares a estas, porém este discurso deve 

ser “complementado com termos técnicos (…) como forma de aproximar as crianças à 

actividade, linguagem e processos científicos”. 

Assim, Oliveira (1991), citado por Filipe (2012: 64), elaborou um quadro onde 

apresenta as funções da linguagem científica: 

 

Comunicação 

- Comunica entre pares; 

- Divulgação da ciência; 

- Ensino das Ciências; 

 

 

Cognitiva 

- Formação de conceitos e de 

conhecimento; 

- Desenvolvimentos de formas de 

pensamento científico; 
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- Aprendizagem das Ciências. 

Quadro 1 Funções da linguagem científica 

 

Já Filipe (2012: 41) afirma que a literacia científica pode ser trabalhada no pré-

escolar de várias formas, utilizando livros infantis, teatros, músicas, etc., e que o 

educador, através de uma escolha adaptada, conseguirá “trabalhar os conceitos 

científicos veiculados por essas formas de comunicação”. 

Nos Estados Unidos, verificou-se que a literatura infato-juvenil agregou os 

programas de Ciências, “tendo sido implementadas orientações de forma a estabelecer 

relações entre a literatura e o ensino das ciências” (Filipe, 2012: 53). 

Ainda dentro desta temática, Attkinson et al. (2009), citados por Filipe (2012: 58), 

referem alguns critérios a ter em consideração aquando a escolha dos livros, como: 

“- o livro possuir conteúdo científico substancial; 

- a informação deve ser clara, precisa e atualizada; 

- as teorias e os factos são claramente distintos; 

- os factos não são demasiado simplificados; 

- as generalizações são suportadas por factos, e os que são mais 

importantes não são omissos; 

- nível de conteúdo apropriado ao público-alvo 

- texto compatível e ilustrações”. 

 

Saville (2005), citado por Filipe (2012: 59) afirma que os livros selecionados pelo 

educador devem ter em conta “o papel que irão desempenhar na curiosidade científica”. 

 

 

2.5. O papel do educador para a Educação das Ciências 

Naturais 

“Cabe ao educador, partindo daquilo que a criança já sabe e da sua 

curiosidade natural, articular as diferentes áreas de conteúdo e domínios e 

proporcionar oportunidades de aprendizagem que lhe permitam dar sentido 

ao mundo à sua volta” 

(Santos et al. 2014: 9) 

 

O educador tem um papel fundamental, pois deve ajudar as crianças “a 

desenvolver o seu engenho e em ordenar a sua representação do universo” (Chauvel  

Michel, 2006: 7). 
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Martins et al. (2009) defendem que os educadores devem ter como ponto de 

partida as noções intuitivas da criança e não devem pretender que as crianças memorizem 

definições técnicas. 

Dentro desta perspetiva Zabala e Arnau (2007) afirmam que as crianças estão 

naturalmente predispostas para aprender Ciências, por isso cabe ao educador realizar 

atividades que promovam a literacia científica. Para os mesmos autores, o educador deve 

centrar as suas atividades em três grandes questões: 

- “O que é necessário saber?”, referindo-se aos conhecimentos; 

- “O que se deve saber fazer?”, referindo-se às capacidades; 

- “Como se deve ser?”, referindo-se às atitudes e valores. 

No entanto, Ferreira (2004: 66) aponta que devemos ter em conta que as crianças 

são sujeitos ativos na construção dos seus alicerces e são dotadas de um “stock de 

conhecimentos”. O educador deve ter em consideração que “a participação activa das 

crianças em todas as fases de desenvolvimento das actividades favorecem o seu 

entusiasmo, dado que gostam naturalmente de mexer, experimentar e observar as 

consequências das suas acções” (Martins et al., 2009: 21). 

Ao mesmo tempo, Viecheneski e Carletto (2013: 217) reforça, afirmando que os 

educadores devem promover atividades de investigação que desenvolvam o interesse das 

crianças, que trabalhem a criatividade e a capacidade de as crianças observarem, 

questionarem e testarem e “que favoreça a ampliação de seus conhecimentos prévios, 

preparando as crianças para níveis posteriores da aprendizagem conceitual”. 

Por outro lado, Lemke (1998) alerta para o papel do educador, referindo que este 

é fundamental, uma vez que é ele que identifica os conhecimentos prévios da criança e 

assim atribuir um novo significado a esses conhecimentos, procurando assim uma melhor 

compreensão de termos científicos. 

Por sua vez Martins et al. (2009: 20) referem que o educador deve ter o 

conhecimento concetual articulado com o conhecimento didático, para assim conseguir 

“desempenhar um papel de facilitador de aprendizagens”. 

O educador também tem um papel importante no desenvolvimento de projetos, 

pois cabe a este verificar “se os temas selecionados são adequados ao desenvolvimento 

das crianças” (Katz e Chard, 2009: 121). Para além deste aspeto deve ter-se em conta os 

interesses e a participação das crianças, de modo a que o educador consiga dar resposta 

às questões das crianças. Deste modo Pereira (2002: 77) considera que o educador é um 

“mediador entre as ideias das crianças e as ideias que ele pretende que elas construam”. 
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O educador deve “criar as melhores condições para que as crianças possam 

adquirir algumas ideias científicas básicas, iniciar-se na apropriação de processos e 

procedimentos científicos e no desenvolvimento de atitudes decisivas na formação de 

uma mentalidade científica” (Pereira, 2002: 75-76). 

A função do educador não é responder às questões das crianças, mas sim ajuda-

las a chegar à resposta certa, como refere Martins el al. (2009: 20) 

“Na interação criança-adulto que ocorre durante a atividade 

devem privilegiar-se as respostas através de questões que vão sendo 

colocadas às crianças e não de respostas que lhes são fornecidas pelos 

adultos. Neste aspeto, a intervenção do adulto tem uma influência 

determinante no êxito das atividades, não só nos momentos em que as 

crianças manifestam dificuldade, mas também quando fazem novas 

descobertas”. 

Já para Lopes e Silva (2008: 31), um educador deve ajudar a criança a 

compreender que é ela quem comanda as suas aprendizagens, o educador é apenas um 

“facilitador das suas descobertas”. 

Todavia, Williams et al. (2003: 27) consideram que o professor é o elemento mais 

importante do programa, uma vez que o seu papel “consiste em criar uma atmosfera na 

sala de aula que estimule a criatividade e a independência” da criança. Deste modo, o 

educador deve prover as experiências necessárias de modo a que a criança clarifique 

certos conceitos.  

Em jeito de conclusão, o educador, de modo a ajudar as crianças a alcançarem 

novos conhecimentos, deve conseguir “identificar o potencial científico (…) [das] 

situações e desenvolvê-lo” (Fialho, s.d.: 3). 
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Capítulo III – Metodologia 

 

3.1. Introdução 

 

Neste terceiro capítulo intitulado de “Metodologia”, iremos referir a metodologia 

utilizada neste estudo. De seguida, faremos a descrição do estudo, da amostra e do 

instrumento que utilizámos para a recolha dos dados.  

Para Coutinho (2011), a escolha de uma metodologia adequada parte da natureza 

do problema em estudo, dos objetivos, da intencionalidade, do enquadramento teórico e 

dos saberes que se pretende alcançar. 

O presente estudo orienta-se segundo os princípios da metodologia quantitativa. 

Esta destina-se a descrever as características de uma dada situação (Baptistella et al., 

2011). As informações são recolhidas através de um questionário estruturado com 

questões claras e objetivas de modo a garantir a uniformidade de entendimentos dos 

entrevistados (Miranda, 2008). 

Devido à natureza meticulosa e rigorosa deste método, é necessário que haja um 

aprofundamento na revisão da literatura e uma elaboração minuciosa de um plano de 

investigação bem delineado, no que diz respeito aos objetivos, bem como à sua estrutura, 

ideia reforçada por Cruz (2017), que afirma que “uma investigação quantitativa obriga a 

que o investigador elabora, previamente, um plano de investigação estruturado, no qual 

deve mencionar os objetivos e os procedimentos de investigação, de forma 

pormenorizada”. 

Recorremos à estatística descritiva para tratar os dados. 

 

3.2. Descrição do estudo 

 

Este estudo foi desenvolvido no ano letivo de 2016/2017 e teve como base refletir 

sobre a importância das Ciências na Educação Pré-Escolar. 

Deste modo, a investigação que realizamos envolveu quatro etapas: inicialmente 

precedemos à elaboração de um instrumento de recolha de dados, o questionário; 

seguidamente efetuamos a aplicação desse questionário, denominado de pré-teste; 

posteriormente desenvolvemos os conteúdos que achamos mais adequados de acordo com 
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os resultados obtidos no pré-teste. Para que a aprendizagem fosse feita com sucesso, foi 

desenvolvido um conjunto de atividades práticas adequadas a crianças de 5 anos. 

Optámos por realizar atividades práticas uma vez que pudemos verificar que esta prática 

era inexistente na sala. Assim escolhemos as seguintes atividades: contaminações 

microbiológicas entre maçãs, pega-monstros, a capilaridade das plantas, erupção de um 

vulcão, os líquenes e a qualidade do ar e a elaboração de um relvinhas (germinação). Por 

fim, aplicámos novamente o questionário, denominado de pós-teste. 

Os dados obtidos foram tratados com recurso à estatística descritiva, sendo 

apresentados sob a forma de gráficos. 

 

 

3.3.  Participantes no estudo 

 

Nesta seção iremos fazer uma breve caraterização da turma envolvida neste 

estudo. 

O grupo era composto por 20 crianças, sendo 8 do género feminino e 12 do género 

masculino. Quando o ano letivo começou dezoito crianças tinham cinco anos e duas 

crianças tinham quatro anos. Embora o grupo seja constituído por 20 crianças apenas 18 

responderam ao questionário, pois os pais de duas crianças não autorizaram a realização 

do questionário aos seus filhos. 

É um grupo bastante autónomo pois não necessitam de muita ajuda por parte de 

um adulto. Porém, há algumas crianças que precisam de ajuda quando vão à casa de banho 

e a outras (algumas vezes) é necessário dar de comer à boca. 

Para além disso, é um grupo homogéneo, são bastante inteligentes e conseguem 

captar e aprender muito bem. O grande problema é o comportamento de certas crianças. 

Há três crianças que não tem um bom comportamento e destabilizam o resto do grupo. 

Estas crianças não conseguem acatar ordens o que resulta numa constate interrupção das 

atividades para os mandar calar.  
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3.4.  Descrição do instrumento 

 

O instrumento adotado no presente estudo foi um questionário (Apêndice I). 

Posteriormente, o questionário foi aplicado um a um, para que assim eu pudesse 

ler a questão à criança e ela respondesse assinalando a resposta que queria dar de acordo 

com a imagem. Os dados obtidos foram tratados recorrendo à estatística descritiva. O 

questionário era constituído por 6 questões, sendo três delas de resposta sim, não e não 

sei; uma das questões exigia uma resposta de classificação, ou seja, classificar um animal 

de 1 a 5, de acordo com o grau de afeto que sente por esse animal; numa outra questão o 

grupo tinham de escolher de um conjunto de opções apenas uma resposta; e por fim as 

crianças tinham de escolher entre duas respostas a qual gostavam mais. 

O questionário foi realizado pela autora do estudo e validado por 5 alunos com 

idades compreendidas entre os 4 e 5 anos. Estas 5 crianças eram de uma outra turma com 

características semelhantes. Foram elaboradas os ajustes e correções necessários. 
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Capítulo IV – Apresentação e discussão dos resultados   

 

4.1. Introdução 

 

Neste capítulo iremos realizar uma análise e uma discussão dos resultados obtidos 

no pré-teste e no pós-teste do grupo, seguido de uma análise comparativa entre os dois 

sexos da turma em questão. 

Numa primeira parte iremos apresentar os resultados gerais do grupo com a 

análise e discussão dos mesmos. De seguida iremos apresentar os resultados obtidos de 

acordo com a variável sexo, escolhendo os gráficos mais importantes para fazer análise e 

discussão.  

Posto isto, apresentaremos de seguida os gráficos com os resultados obtidos de 

cada questão.  

No gráfico 1 estão representados os resultados obtidos relativamente à questão 

“gostas de trabalhar com animais?”  

Com a análise do gráfico 1 podemos verificar que tanto no pré-teste como no pós-

teste não houve nenhuma praticamente qualquer alteração sendo que, 94,4% do grupo (17 

crianças) afirmaram que gostam de animais, gostam de mexer e trabalhar com animais, e 

apenas 5,6% (1 criança) não gosta de todo de trabalhar com animais. Esta criança 

provavelmente nunca teve contacto com nenhum animal, uma vez que segundo um estudo 

Gráfico 1 Resultados obtidos sobre o gosto em trabalhar com animais, no pré e pós-teste  
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feito pela Universidade de Liverpool, em Inglaterra, e citado por Work (2017), as crianças 

que tenham animais de estimação ou que tenham contacto com algum tipo de animal, são 

mais desenvolvidas a nível cognitivo, emocional, comportamental e social e tendem ainda 

a ter uma maior autoestima. Este estudo teve por base um conjunto de estudos sobre o 

vínculo entre os animais de estimação e as crianças bem como os seus efeitos.   

 

Seguidamente apresentamos o gráfico 2, representante à questão “o quanto gostas 

de cada animal”. Os valores que se encontram na parte inferior do gráfico (1, 2, 3, 4 e 5) 

dizem respeito à escala. Deste modo, o número 1 significa “não gosto nada”, o número 2 

“não gosto”, o número 3 “gosto”, o número 4 “gosto muito” e por fim, o número 5 “gosto 

bastante”. Assim, podemos considerar que os números 1 e 2 são de classificações 

negativas e os números 3, 4 e 5 são de classificações positivas. 
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Legenda 

1- Não gosto nada 

2- Não gosto 

3- Gosto 

4- Gosto muito 

5- Gosto bastante  

 

Gráfico 2 Resultados obtidos sobre o gosto por certos animais, no pré e pós-teste 
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Através da análise do gráfico 2 podemos verificar quais são os animais favoritos 

das crianças e quais são os animais que estas menos gostam. Relativamente à análise da 

parte do pré-teste podemos concluir que as crianças gostam mais de pássaros e patos, 

tendo ambos uma percentagem de 83,3%. As tartarugas, os ratos, os gatos, os cães e o 

Homem também estão entre os favoritos do grupo, embora com valores mais baixos em 

relação aos patos e pássaros. 

As galinhas e os porcos têm valores positivos mais baixos, os sapos têm valores 

bastantes similares (positivos e negativos) e as minhocas têm valores negativos muito 

altos, o que podemos concluir que as minhocas são dos animais todos o que as crianças 

menos gostam, tendo o algarismo 5 (“gosto bastante”) uma percentagem de 22,2% e o 

algarismo 1 (“não gosto nada”) uma percentagem de 66,7%. 

No que toca aos resultados do pós-teste podemos concluir que os valores são 

muito semelhantes aos valores obtidos no pré-teste, com exceção do pato que obteve 

valores positivos mais baixos, passando dos 83,3% para os 44,4% e da minhoca, cuja 

classificação atribuída ao número 1 baixou para os 38,9%, mas mesmo assim é a mais 

alta das classificações.  

 

Apresentamos de seguida, no gráfico 3, os dados relativos à questão “Gostas de 

trabalhar fora da sala”, bem como a sua análise e discussão. 

 

Gráfico 3 Resultados obtidos sobre o gosto em trabalhar fora da sala, no pré e pós-teste. 
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Analisando o gráfico 3, podemos concluir que no pré-teste 83,3% das crianças 

afirmavam que gostavam de ir trabalhar fora da sala, 5,6% não gosta de trabalhar fora da 

sala e 11,1% não sabe se gosta ou não de trabalhar lá fora. Através da análise do pós-teste 

podemos concluir que todas as crianças que responderam ao questionário passaram a 

gostar de trabalhar fora da sala (no recreio ou fora do infantário).  

Através das análises do pré e do pós teste, podemos afirmar que as crianças que 

não sabiam se gostavam ou que não gostavam de trabalhar lá fora, passaram a gostar 

depois de terem tido oportunidade de o fazer. Estas crianças só saiam do infantário quando 

tinham alguma visita de estudo, nunca saíram para trabalhar. Achamos de extrema 

importância dar oportunidade às crianças de sair do infantário para explorar e trabalhar, 

por este motivo desenvolvemos atividades que foram realizadas no exterior, uma fora do 

infantário (a atividade dos líquenes e a qualidade do ar) e uma outra atividade no recreio 

(a atividade do relvinhas – germinação). 

Os resultados obtidos nesta questão vão de encontro a um estudo feito pela 

Children & Nature Network (2009). Este estudo afirma que hoje em dia as crianças não 

brincam tanto na natureza primando as brincadeiras com utensílios eletrónicos dentro de 

casa, porém, as crianças que têm oportunidade de interagir com a natureza desenvolvem-

se mais facilmente e sentem-se mais livres a brincarem com materiais não estruturados. 

 

De seguida, quisemos saber que locais as crianças preferem realizar atividades, no 

gráfico 4, e encontramos os seguintes resultados.  
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Partindo da análise do gráfico 4, podemos concluir que no pré-teste a maior parte 

das crianças (50%) preferia fazer atividades no “recreio”, isto porque as crianças só 

conheciam o recreio, e para eles, o que mais gostavam de fazer era estar no recreio a 

brincar. De seguida 27,8% das crianças afirmaram que gostavam mais de trabalhar no 

“exterior”, 16,7% na “sala” e apenas 5,6% no “corredor”. No pós-teste, podemos verificar 

que houve algumas alterações, pois nenhuma das crianças escolheu a opção “corredor”, 

e apenas 38,9% do grupo escolheu o “recreio” como sítio onde mais gostava de fazer 

atividades. A opção “exterior” também sofreu uma quebra, passando dos 27,8% para 

11,1%. Onde se verificou uma subida mais acentuada foi na opção “sala”, que subiu dos 

16,7% para os 50%. 

Através destas análises podemos concluir que as crianças mudaram a opinião que 

tinham acerca de realizar atividades dentro da sala, pois tiveram a oportunidade de fazer 

coisas novas, o que para eles foi mais divertido que os trabalhos habituais, por isso a 

grande parte do grupo passou a gostar de trabalhar mais na sala do que no recreio. 

 

Gráfico 4 Resultados obtidos sobre o gosto pelo local onde realizam atividades, no pré e pós-teste. 
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De seguida apresentamos o gráfico 5, relativo à preferência de trabalhar com 

animais ou com plantas. 

 

Com a análise deste gráfico podemos concluir que houve uma grande mudança do 

pré-teste para o pós-teste. No pré-teste o grupo preferia maioritariamente trabalhar com 

animais, sendo só 16,7% do grupo a preferir trabalhar com plantas. Este resultado obteve-

se porque as crianças hoje em dia estão mais habituadas a ter animais, a falar sobre 

animais e a mexer em animais, poucas são as crianças que mexem em plantas, que já 

plantaram alguma coisa.  

Verificamos no pós-teste que as crianças passaram a gostar mais de trabalhar com 

plantas (83,3%) do que com animais, isto porque o grupo teve oportunidade de trabalhar, 

mexer e explorar plantas. 

Estes resultados vão de encontro ao que Knight (2015) afirmou sobre as crianças 

e a jardinagem, pois para esta autora, a jardinagem é muito importante para as crianças 

uma vez que promove a responsabilidade (por a criança ter de cuidar de uma planta), a 

criança aprende mais sobre o ciclo da vida, entende de onde vem certos alimentos e 

aprende, acima de tudo, a apreciar a natureza. 

 

Por fim, apresentaremos no gráfico 6, os resultados obtidos à questão “Gostas de 

fazer ‘experiências’?”. 

Gráfico 5 Resultados obtidos sobre a preferência de trabalhar com animais ou com plantas. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Animais Plantas

Gostas mais de trabalhar com animais ou com plantas?

Pré-teste Pós-teste



32 
 

 

 

Com a análise deste gráfico, podemos concluir que no pré-teste 55,6% crianças 

afirmavam que gostavam de fazer “experiências”, 11,1% não gostavam de fazer 

“experiências” e 33,3% não sabia se gostava ou não de fazer “experiências”. No pós-teste 

podemos verificar que o grupo todo passou a gostar de fazer “experiências”, sendo que 

100% assinalou a opção «sim». 

Estes resultados vão de encontro ao estudo feito por Santos et al. (2014) que 

afirmam que os educadores que possuem unicamente Licenciatura dão menos 

importância às Ciências bem como às atividades experimentais quando comparados com 

educadores que têm mestrado, pós-doutoramento ou doutoramento. 

 

Seguidamente iremos analisar e discutir os resultados dos gráficos tendo em conta 

a variável sexo. Iremos fazer uma seleção dos gráficos que achamos mais importante, 

onde se verificou uma maior discrepância nos resultados. 

 

 

Gráfico 6 Resultados obtidos sobre o gosto em fazer ‘experiências’, no pré e pós-teste. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sim Não Não sei

Gostas de fazer "experiências"?

Pré-teste Pós-teste



33 
 

 

Através da análise do gráfico 7, podemos concluir que as meninas, tanto no pré 

como no pós teste, sempre gostaram de trabalhar fora da sala. Enquanto os meninos, no 

pré-teste verificamos terem opiniões diferentes, tendo 70% do grupo afirmado que 

gostava de trabalhar fora da sala, 10% não gostava de trabalhar fora da sala e 20% não 

sabia se gostava ou não de trabalhar fora da sala.  

Gráfico 7 Resultados obtidos sobre o gosto por trabalhar fora da sala tendo em conta a variável 

sexo, no pré e pós-teste. 
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Podemos concluir que o grupo feminino foi sempre mais constante nas suas 

respostas, já no grupo masculino podemos verificar algumas mudanças após a aplicação 

de conteúdos. 

 

De seguida iremos analisar os resultados referentes à questão: onde gostas mais 

de fazer atividades (gráfico 8). 

 

Gráfico 8 Resultados obtidos sobre o gosto pelo local onde realizam as atividades tendo em 

conta a variável sexo, no pré e pós-teste. 
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Analisando o gráfico 8, podemos concluir que no que diz respeito ao sexo 

feminino, no pré-teste, nenhuma menina gostava de fazer atividades na sala nem no 

corredor. 37,5% do grupo gostava de fazer atividades no exterior e 62,5% gostava de 

fazer atividades no recreio. No pós-teste, o corredor continuou sem percentagem, e as 

opções exterior e recreio tiveram a sua percentagem reduzida para 12,5% e 37,5%, 

respetivamente. Já a opção sala passou de 0% para 50%.  O que nos leva a concluir que 

as meninas passaram a gostar mais de trabalhar na sala.  

No que diz respeito ao grupo masculino podemos concluir que no pré-teste todas 

as opções foram escolhidas, sendo a opção recreio a mais escolhida com 40%. A opção 

sala teve 30% dos votos, o exterior 20% e o corredor apenas 10%. No pós-teste podemos 

verificar que o corredor ficou sem percentagem, a opção recreio manteve-se nos 40%, a 

opção exterior baixou para os 10% e a sala subiu para os 50%. 

Podemos concluir que os grupos tiveram escolhas muito diferentes no pré-teste, 

tendo no pós-teste 50% das meninas e 50% dos meninos escolhido a opção sala, o que 

nos leva a crer que as crianças gostam de trabalhar na sala, no entanto não gostam de fazer 

sempre as mesmas atividades, uma vez que quando as atividades passaram a ser mais 

apelativas, as crianças passaram a ter mais interesse em trabalhar na sala. 

 

Por fim, no gráfico 9, apresentamos os resultados referente à questão “Gostas de 

fazer “experiências”?”. 
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Através da análise do gráfico, podemos concluir que a maioria das meninas (75%) 

no pré-teste já afirmava gostar de fazer “experiências”, e apenas 12,5% não sabia e 12,5% 

não gostava. No pós-teste, todas as meninas tiveram a mesma opção, afirmando que 

gostavam de fazer experiências. 

No que diz respeito ao grupo masculino podemos afirmar que apenas 40% dos 

meninos afirmava gostar de fazer “experiências”, 10% não gostava de fazer 

“experiências” e 50% dos meninos não sabia se gostava ou não de fazer “experiências”. 

Gráfico 9 Resultados obtidos sobre o gosto por fazer ‘experências’ tendo em conta a variável sexo, 

no pré e pós-teste. 
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Já no pós-teste podemos verificar que o grupo todo passou a gostar de fazer 

“experiências”. 

 

De um modo geral, as crianças do grupo, no pré-teste evidenciam alguma 

dificuldade em saber se gostavam de fazer “experiências” e alguns afirmavam até que não 

gostavam. Com a realização do pós-teste podemos verificar que as crianças mudaram de 

opinião e todas passaram a gostar de fazer experiências. O mesmo caso passou-se com a 

opção “sala” na pergunta 4 (gráfico 4) em que as crianças de um modo geral não 

escolhiam essa opção, passando a ser a opção com mais crianças no pós-teste. Analisando 

os nossos resultados podemos corroborar no estudo realizado por Santos et al. (2014), em 

que afirmam que hoje em dia as salas do pré-escolar não são adequadas para as Ciências 

bem como os educadores não se sentem preparados para abordar as Ciências com as 

crianças em idade pré-escolar. Este estudo alerta ainda para a necessidade de formação 

dos educadores afirmando o seguinte: 

 

“Os educadores com uma licenciatura de quatro anos, 

comparativamente aos que têm uma pós-graduação, mestrado ou 

doutoramento, são os que menos encorajam as crianças a envolver-se, 

a explorar, a usar palavras e conceitos científicos, chamando menos a 

atenção das crianças para características dos materiais, estimulando 

menos a manipular, e a fazer perguntas e a dar respostas às perguntas 

que fazem e a participar em discussões acerca dos materiais e das suas 

características e a registar as suas conclusões. São também os 

educadores com uma licenciatura de quatro anos, em comparação com 

os seus colegas do grupo com bacharelato, complemento de formação 

ou diploma de estudos superiores especializados, os que têm salas com 

menos materiais naturais e que podem ser acedidos livremente pelas 

crianças (…)” (Santos et al., 2014: 17-18). 

 

Em modo de conclusão, podemos afirmar que as crianças, que participaram no 

estudo, não tinham muito contacto com as Ciências nem com as atividades experimentais, 

estando mais desenvolvidas na matemática e na língua portuguesa. Depois de iniciarmos 

a concretização de atividades experimentais verificamos que o grupo reagiu bem, estando 

à vontade com as Ciências, o que se conseguiu verificar no resultados do pós-teste. 
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Capítulo V – Planificação, atividades desenvolvidas e reflexão 

sobre a PES 
 

5.1. Introdução 

 

No presente capítulo serão apresentadas as planificações das atividades 

desenvolvidas ao longo do estudo, bem como uma reflexão sobre o impacto das mesmas. 

Iremos ainda fazer uma reflexão sobre o estágio decorrido no pré-escolar, bem como o 

estágio realizado no 1.º CEB. 

 

 

5.2. Planificações executadas 

 

Seguidamente iremos apresentar as planificações utilizadas durante o estágio em 

pré-escolar (encontram-se no apêndice II). 

 Este estágio decorreu de 13 de março de 2017 a 7 de junho de 2017, como já foi 

referido. Ao longo deste período abordamos todas as áreas de conteúdo relacionadas com 

a Educação no Pré-escolar. Estas áreas, denominadas de área da Formação Pessoal e 

Social, áreas de Expressão e comunicação e área do Conhecimento do Mundo, servem 

para facilitar o trabalho do educador em promover as aprendizagens das crianças.  

A área da Formação Pessoal e Social é uma área transversal, uma vez que se insere 

em todos os trabalhos realizados em contexto do pré-escolar. Através desta área de 

conteúdo tentámos ao máximo trabalhar sempre o respeito pelos outros, ou seja, tentamos 

que em todas as atividades realizadas as crianças aprendessem a respeitar os colegas e as 

educadoras, sendo muitas vezes um papel difícil.  

A área de Expressão e comunicação divide-se em 4 domínios, o Domínio da 

Educação Motora (que não foi abordado durante o estágio), Domínio da Linguagem Oral 

e Abordagem à Escrita, Domínio da Matemática e Domínio da Educação Artística, este 

último domínio subdivide-se em 4 subdomínios, Subdomínio das Artes Visuais, 

Subdomínio da Música, Subdomínio da Dramatização e Subdomínio da Dança, estes 

últimos dois subdomínios não foram abordados durante a nossa prática de Ensino. No que 

diz respeito ao Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita os conteúdos 

abordados foram mais relacionados com o aprender/decorar poemas, o poema para o dia 
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da mãe e o poema sobre a Páscoa. Realizámos ainda um conto redondo sobre os animais 

em que cada criança tinha de dizer, pelo menos, uma frase para construir o conto. Através 

do Domínio da Matemática abordámos o cálculo mental e os sólidos geométrico. 

Realizámos várias atividades para os sólidos geométricos que nos ocupou algumas 

semanas. Por fim para o Domínio da Educação Artística realizamos várias pinturas, de 

um ovo da Páscoa, de uma camisola para o dia mundial da criança e de sólidos 

geométricos, realizamos ainda um desenho sobre o corpo humano e sobre o animal 

favorito do conto redondo, construímos um esqueleto com cotonetes e um Sol e um 

Planeta Terra em pasta de papel, isto atividades relacionadas com Subdomínio das Artes 

Visuais. As atividades realizadas relacionadas com o Subdomínio da Música foram: a 

música dos bons dias, uma música sobre o corpo humano e os instrumentos musicais. 

Na área do Conhecimento do Mundo abordámos os seguintes conteúdos: as 

unidades básicas de tempo, a reciclagem, o corpo humano, a higiene oral. Realizámos 

ainda atividades sobre a germinação e sementes de relva (elaboração de um relvinhas), a 

capilaridade das plantas (é possível mudar a cor das flores?), os líquenes e a qualidade do 

ar, contaminações microbiológicas entre maçãs, erupção vulcânica e um pega-monstros.  

 

5.3. Atividades desenvolvidas 

 

Iremos de seguida apresentar as atividades realizadas na nossa investigação. 

O nosso estudo na área do Conhecimento do Mundo, por ser uma área relacionada 

com as Ciências, no entanto sempre que optarmos incluiremos outras áreas envolvidas 

nas atividades realizadas. Através dos resultados obtidos no pré-teste, decidimos quais 

iriam ser as atividades/conteúdos que iriamos abordar. Como grande parte do grupo 

afirmou que gostava mais de trabalhar com animais do que com plantas, achamos por 

bem elaborar atividades relacionadas com plantas para de seguida verificarmos se as 

crianças mudavam de opinião, por este motivo decidimos realizar as seguintes atividades: 

germinação (relvinhas), capilaridade e observar líquenes, por ser uma atividade feita na 

natureza. As restantes atividades foram escolhidas por serem atividades interessantes, 

lúdicas e fáceis de realizar face às condições que dispúnhamos na sala. As atividades “É 

possível mudar a cor das flores”, sobre a capilaridade, e “Os líquenes e a qualidade do ar” 

foram adaptadas das atividades propostas por Rodrigues e Oliveira (2015), a atividade 

“Relvinhas – germinação de sementes de relva” foi adaptada da atividade proposta por 
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Oliveira et al. (2015), a atividade “Contaminações microbiológicas entre maçãs” foi 

adaptada da atividade proposta por Figueiredo (2016), e por fim, as atividades “Erupção 

vulcânica” e “Pega monstro” foram adaptadas das atividades propostas por Leal (2015). 

Os guiões destas atividades encontram-se em anexo (anexo I – anexo VI). 

Assim, a primeira atividade que desenvolvemos relacionada com o nosso estudo, 

decorreu no dia 3 de maio intitulada de “É possível mudar a cor das flores?”, em que 

utilizamos gerberas e corante. Nesta atividade a educadora cooperante achou melhor ser 

a autora a realizar a atividade toda para que as crianças não se sujassem com o corante.  

Começámos por pegar num corante e perguntamos ao grupo se eles achavam que 

a água que estava na garrafa mudaria de cor se eu deitasse lá o corante, obtivemos 

respostas afirmativas e outras negativas. Posto isto, colocámos algumas gotas de corante 

na água e as crianças ficaram espantadas (mesmo aquelas que afirmavam que a água ia 

mudar de cor) por a água ter adquirido a tonalidade do corante. De seguida, colocámos lá 

as gerberas (figura 2) e perguntamos ao grupo o que achavam que ia acontecer, grande 

parte do grupo afirmou que não iria acontecer nada, enquanto outros não sabiam o que 

iria acontecer. Por isso explicamos que a flor ia “puxar” a água colorida por uns 

canais/“tubinhos”, para assim obter os nutrientes que necessita para sobreviver e deste 

modo as folhas da gerbera iam ficar coloridas como o corante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Gerbera nas garrafas com corante. Fonte: Própria 
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No dia 30 de maio, desenvolvemos duas atividades, uma sobre os líquenes e a 

qualidade do ar e outra relacionada com a germinação das plantas.  

Através da atividade dos líquenes pretendíamos que o grupo conseguisse 

identificar líquenes e os relacionasse com a qualidade do ar. Assim, através de uma 

imagem de um líquen explicámos ao grupo que o líquen é um ser vivo, formado por uma 

alga e um fungo, que contribuí para a formação do solo evitando a erosão e que poderia 

ainda ser usado para fins medicinais. Explicámos ainda que só poderíamos encontrar 

líquenes numa zona onde não houvesse circulação de automóveis, pois os carros poluem 

bastante o ar e os líquenes não resistem a essa poluição. Mas, se numa zona onde não 

houvesse carros também não houvesse líquenes isso significava que o ar daquela área não 

era de boa qualidade. Posto isto, dirigimo-nos para o jardim da carreira, pois no infantário 

não existem zonas verdes, para que pudéssemos 

observar líquenes. Já no jardim as crianças 

divertiram-se a procurar e apanhar líquenes 

(figuras 3 e 4), que guardámos dentro de um saco 

para mais tarde vermos à lupa. Já no infantário 

chamamos as crianças aos pares e com a ajuda de 

lupas puderam observar os líquenes (figura 5). Por 

fim, elaborámos um cartaz onde escrevemos tudo 

o que tínhamos aprendido sobre os líquenes. Com 

esta atividade pretendemos que as crianças 

observassem o meio de modo a avaliar a 

abundância de líquenes bem como a qualidade do 

ar. Para além destes aspetos pretendemos 

também alertar o grupo para a poluição, 

de modo a conscientizar as crianças para 

os perigos da poluição no nosso planeta.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Crianças a procurar líquenes. 

Fonte: Própria 

Figura 4 Criança com um líquen que encontrou. Fonte: 

Própria 
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Para abordarmos a germinação, optámos por realizar um relvinhas. As crianças 

tinham que colocar terra e sementes de relva numa meia de vidro (figuras 6 e 7). Com a 

elaboração desta atividade pretendemos que as crianças observassem o processo da 

germinação de plantas (figura 8), bem como desenvolver o sentido de responsabilidade 

das crianças, uma vez que eram elas que tinham de regar o seu relvinhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Criança a observar os líquenes com uma lupa. Fonte: 

Própria 

Figura 6 Criança a elaborar um relvinhas. Fonte: Própria 
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No dia 5 de junho desenvolvemos uma atividade sobre a contaminação 

microbiológica entre maçãs. 

Através da atividade sobre a contaminação microbiológica entre maçãs 

pretendemos que as crianças ficassem a conhecer a forma como os microrganismos se 

propagam. Para isso utilizámos 3 maçãs sendo uma delas podre. Umas semanas antes de 

realizarmos esta atividade pedimos a uma criança que, com um palito espetasse na parte 

podre da maçã e de seguida o espetasse numa das maçãs saudáveis (figura 9).  

De seguida colocámos as maçãs separadas umas das outras e etiquetamo-las com 

as letras A, B e C (maçã A – saudável; maçã B – saudável, mas picada; maçã C – podre) 

(figura 10). Elaboramos ainda um registo do que as crianças achavam que ia acontecer. 

Umas semanas mais tarde fomos buscar as três maçãs que tínhamos preparado e 

relemos o que as crianças tinham dito que achavam que ia acontecer. De seguida, com 

Figura 7 Relvinhas feitos pelas crianças. Fonte: Própria 

Figura 8 Relvinhas germinados. Fonte: Própria 
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uma faca, abrimos as três maçãs ao meio para podermos verificar o que tinha acontecido. 

Verificamos que a maçã A ficou igual, a maçã B ficou podre na parte que picamos com 

o palito e a maçã C ficou ainda mais podre (figura 11). De seguida explicámos que isto 

aconteceu porque os micróbios da maçã C tinham ficado no palito e passaram para a maçã 

B. De seguida fizemos um registo de tudo o que tínhamos feito e aprendido. Com esta 

atividade pretendemos que o grupo observasse uma propagação microbiana de modo a 

que ficassem cientes que, sempre que espirram ou tussam coloquem o braço à frente para 

que os micróbios não se propaguem para as outras pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Criança a picar as maçãs. Fonte: Própria 

Figura 10 Maçãs etiquetadas. Fonte: Própria 
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Neste dia realizámos ainda outra atividade, a erupção de um vulcão. Com esta 

pretendemos que o grupo tivesse contacto visual com uma erupção. Para isso construímos 

previamente um vulcão utilizando parte de uma garrafa de plástico e massa de modelar, 

deste modo todas as crianças ajudaram a construir um bocadinho do vulcão (figura 12).  

Quando a massa de modelar do vulcão ficou seca, passámos para a elaboração da 

erupção. Em primeiro lugar pedimos a uma das crianças que enchesse o vulcão com 

vinagre e adiciona-se algumas gotas de corante vermelho. De seguida, outra criança 

misturou num copo detergente da roupa em pó (para fazer mais espuma) com bicarbonato 

de sódio. Por fim, outra criança 

juntou a mistura que estava no copo 

com o vinagre que estava no vulcão 

(figura 13). Depois de a “erupção” 

ter chegado ao fim, explicamos ao 

grupo o que aquele vulcão entrou em 

erupção porque quando colocamos o 

bicarbonato de sódio com o vinagre 

liberta, um gás, o dióxido de 

carbono. De seguida fizemos um 

registo do que aconteceu e porquê 

(figura 14).  

 

Figura 11 Resultado obtido relativamente à maçã C. 

Fonte: Própria 

Figura 12 Crianças a construir o vulcão. Fonte: Própria 
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A última atividade foi realizada no dia 7 de junho e consistiu na realização de um 

pega monstro. Com a elaboração desta atividade pretendemos que o grupo observasse o 

processo de gelificação.  

Assim, todas as crianças ajudaram na preparação do pega monstro (figura 15), 

com os materiais por nos fornecidos. De seguida, perguntámos o que achavam que iria 

acontecer. Elaboramos vários pega monstros, e as crianças divertiram-se a brincar (figura 

16). Por fim, explicamos que o pega monstro é um polímero, ou seja, é um conjunto de 

Figura 13 Vulcão em "erupção". Fonte: Própria 

Figura 14 Registo das crianças. Fonte: Própria 
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moléculas ligadas entre si e que formam uma cadeia muito longa. Quando juntámos o 

borato de sódio à mistura de água e cola unimos todas as cadeias e criámos um polímero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo da realização das atividades todas as crianças do grupo manifestaram 

motivação e interesse, aderindo de forma positiva na realização das mesmas. Foi notória 

a curiosidade que as crianças evidenciaram na execução das atividades. 

 

No dia 24 de abril foi realizado uma atividade relacionada com as Ciências, mas 

sem ligação ao estudo realizado.  Esta atividade foi sobre a reciclagem. Para abordarmos 

este tema utilizamos um conto sobre a reciclagem, ligando assim as Ciências à língua 

Figura 15 Crianças a ajudar na elaboração do pega monstro. Fonte: 

Própria 

Figura 16 Crianças a brincar com o pega monstro. Fonte: 

Própria 
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portuguesa.  Com esta atividade pretendemos que as crianças ficassem conscientizadas 

sobre a importância da reciclagem.  

 

De um modo geral todas as atividades correram bem, as crianças mostraram-se 

muito interessadas e intervenientes. Compreenderam bem todos os processos e estavam 

sempre a pedir para fazermos mais atividades.  

A atividade que correu melhor foi a elaboração do pega monstro, uma vez que as 

crianças estavam interessadas em compreender como é que o pega monstro ia resultar 

daquelas misturas que estávamos a fazer, o que resultou num grupo calmo e participativo.  

A atividade da capilaridade da água também correu muito bem, as crianças 

ficaram maravilhadas só por verem o corante a espalhar-se na água, quando viram o 

resultado final ficaram muito admirados e contentes por terem um presente diferente e 

especial para o dia da mãe. 

A realização do relvinhas correu muito bem, as crianças mostraram-se muito 

participativas. O único problema desta atividade foi o facto de algumas crianças não terem 

cuidado com o seu relvinhas e andarem a apertar a meia de vidro, o que fez com que 

ficasse uma bolsa de ar entre a meia e a terra (onde devia nascer a relva) o que resultou 

no não aparecimento da relva no topo do relvinhas.  

Ao longo da realização das atividades deparamo-nos com a falta de material de 

laboratório ou indicado para a concretização das mesmas, o que resultou num 

investimentos da nossa parte na compra de todo o material indispensável para o bom 

funcionamento das atividades.  

 

5.4. Reflexão sobre a PES 

 

O estágio é uma etapa bastante importante para a nossa vida, pois ajuda-nos a 

aprender. É uma etapa em que nós desenvolvemos e adquirimos conhecimentos e atitudes 

relacionadas com esta profissão. O estágio ainda nos permite trocar experiências com o 

pessoal docente e não docente, bem com a interação de planificações, estratégias e ideias.  

Durante este árduo percurso empenhámo-nos para que tudo corresse bem e para 

que conseguíssemos corresponder às expetativas impostas.  
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O estágio de pré-escolar foi realizado no infantário de Vila Real num grupo 

composto 20 por crianças de 5 anos de idade. Esta instituição tinha boas condições para 

albergar todas as crianças, mas, em termos de material que iriamos necessitar era pobre. 

Deste modo uma das maiores dificuldades que sentimos foi o facto de a instituição não 

se encontrar apetrechada de materiais indicados para abordar as Ciências. 

Este estágio decorreu durante 12 semanas, sendo as duas primeiras semanas de 

observação participante e as restantes de responsabilização individual. Para Costa (2013: 

2) observação é a “fase do método de investigação científica que consiste no exame atento 

e minucioso dos fenómenos, com ou sem intervenção activa por parte do investigador”. 

Já Estrela (1994) citado por Costa (2013: 2) observação é “a fase do método de 

investigação científica que consiste no exame atento e minucioso dos fenómenos, sem 

intervenção activa por parte do sujeito no sentido de os modificar ou provocar”. Esta 

observação foi extremamente importante para o nosso estágio, pois foi através desta 

observação que ficamos a conhecer as rotinas das crianças bem como começamos a criar 

afinidades com as mesmas.  

Optamos por seguir o método da educadora cooperante pois pareceu-nos ser o 

mais adequado para o grupo em questão. A planificação das atividades foi realizada com 

ajuda da educadora cooperante, que nos mostrou como fazia as planificações dela e a 

partir desse modelo construímos as nossas.  

Começamos a nossa responsabilização individual no dia 27 de março de 2017 e 

terminou no dia 7 de junho de 2017, distribuindo-se por 3 dias por semana (segunda, terça 

e quarta), 5h por dia. Antes da lecionação dos conteúdos foi elaborada as planificações, 

cujo modelo era semelhante ao modelo utilizado pela educadora cooperante. Estas 

planificações encontravam-se divididas em: Áreas de Conteúdo, Objetivos Gerais e 

Específicos, Atividades/Estratégias e Recurso Humanos e Recursos Materiais. Durante a 

realização das planificações fomos orientadas pela educadora cooperante. Todas as 

semanas eram agendadas reuniões com a educadora cooperante com o intuito de se 

preparar os conteúdos que iriam ser abordados na semana seguinte. Segundo Zabalza 

(1994: 5-6), a planificação é um instrumento base para a organização de uma aula, mas 

não deve ser “uma espécie de filme pré-gravado do que vai acontecer na aula”, pois esta 

planificação deve ser suscetível de alterações parciais ou até mesmo totais, ao longo da 

aula, uma vez que a essa planificação pode não estar a funcionar com aquele grupo de 

crianças, pois “uma planificação rígida e estratificante pode ser tão mau como a ausência 

dela”, pois não é possível adivinhar o que irá acontecer durante uma aula. 
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De uma maneira geral todas as atividades decorreram sem nenhum problema e 

obtivemos sempre um bom feedback, tanto por parte da educadora como por parte das 

crianças.  

Tudo o que experienciámos fez-nos crescer e amadurecer tanto a nível profissional 

como pessoal.  

A Prática de Ensino Supervisionada no 1.º CEB decorreu na Escola das Flores, 

com um grupo de 26 crianças. Este estágio começou no dia 17 de outubro de 2016 e 

prolongou-se até ao dia 1 de fevereiro de 2017. Esta prática foi dividida com mais duas 

colegas. Assim, cada uma ficava com um total de 3 semanas e 1 dia para abordar certos 

conteúdos. Estes eram fornecidos pela professora cooperante. 

Este estágio decorreu bem e sem grandes problemas, ajudávamo-nos mutuamente, 

quer fosse a nossa semana de “dar a aula” que fosse a semana de outra colega, para que 

assim soubéssemos o que ia ser abordado e como de modo a ajudarmo-nos mutuamente 

sempre que fosse necessário. Neste caso, foi uma mais valia realizar o estágio em grupo, 

uma vez que trabalhar em grupo é uma mais valia pois conseguimos ultrapassar medos, 

que muitas vezes são comuns, partilhámos ideias e ajudávamo-nos reciprocamente, o que 

tornou este estágio muito mais fácil de se realizar. 

Este estágio foi bastante diferente do estágio de pré-escolar, uma vez que 

trabalhámos mais horas no estágio de pré-escolar. O que por um lado contribuiu para a 

nossa formação, pois somos da opinião que o tempo de estágio em 1.º CEB não é 

suficiente comparado com o estágio em pré-escolar.  

Comparando os dois grupos, podemos afirmar que era mais fácil trabalhar com o 

grupo de 1.º CEB, pois já eram crianças mais desenvolvidas cognitivamente, mas o grupo 

de pré-escolar era mais sossegado, o que facilitava as abordagens dos conteúdos 

programados.  

De um modo geral, ambos os estágios correram pelo melhor, tivemos sempre 

feedback positivo quer por parte dos alunos, auxiliares e educadora/professora. Tudo o 

que experienciámos foi importante para a nossa evolução enquanto educadoras
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Capítulo VI – Considerações finais 

 

É durante a nossa Prática de Ensino Supervisionada que aplicamos os nossos 

diversos conhecimentos que nos foram ensinados ao longo do nosso percurso académico. 

É nesta etapa que temos mais contacto com as crianças e onde surgem as maiores 

dificuldades. Assim, ao longo do nosso estágio tentamos sempre melhorar o Ensino das 

Ciências na educação pré-escolar, fazendo mais atividades com as crianças de modo a 

motivá-las a explorar, a observar e a aprender.  

Decidimos fazer um estudo sobre as Ciências na Educação Pré-Escolar porque 

consideramos que é um tema que os educadores de hoje em dia tentam fugir por se revelar 

complicado de explicar. Assim, procurámos dinamizar um conjunto de atividades de 

Ciências com as crianças, realizando atividades apelativas e divertidas de modo a puxar 

pelo interesse das crianças, pois as crianças hoje em dia só trabalham bem e sentem prazer 

a trabalhar se o educador souber motivar. O empenho que a criança coloca na realização 

das tarefas é fundamental para o bom funcionamento das atividades, é por isso, mais um 

motivo para se realizar atividades diversificadas, para não enfadar as crianças. 

No que diz respeito à investigação desenvolvida, esta foi bastante importante, pois 

permitiu-nos verificar a importância das Ciências na Educação Pré-escolar e se as 

Ciências são ou não trabalhadas com estas crianças. Assim, verificámos que os 

educadores não abordam muito as Ciências, embora as crianças gostem desta temática e 

aprendam bem, uma vez que são naturalmente curiosas. 

Podemos verificar que os resultados obtidos neste estudo sofreram algumas 

alterações do pré-teste para o pós-teste, pois verificámos que o grupo numa primeira fase 

(pré-teste) tinham alguma relutância em realizar tarefas dentro da sala bem com trabalhar 

com plantas. No pós-teste verificámos que grande parte das crianças demonstrou interesse 

em trabalhar com plantas bem como trabalhar dentro da sala. 

A questão de investigação atingiu-se aquando a realização das atividades. 

Podemos ainda verificar que os objetivos deste estudo “Refletir sobre a importância das 

Ciências Naturais na Educação Pré-Escolar” e “Contribuir para melhorar a compreensão 

de alguns fenómenos científicos” foram concretizados através da realização que 

questionário e das atividades. 

Consideramos ainda que esta foi uma experiência deveras enriquecedora para nós, 

pois permitiu-nos crescer como educadoras e aprender a lidar com várias situações que 
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ocorrem quando se trabalha com crianças pequenas. Ao longo deste percurso 

encontrámos algumas dificuldades que tentamos sempre ultrapassar recorrendo a diversas 

estratégias, mantendo sempre uma postura reflexiva sobre o nosso trabalho e aceitando 

todas as ideias e críticas que nos foram sendo apontadas nesta jornada. 

Durante a realização do estágio sentimos algumas dificuldades. A principal 

dificuldade sentida ao longo deste estudo foi a falta de material adequado na sala do 

infantário, pois não existia nenhum material que pudéssemos utilizar ao longo das 

atividades, todo o material que fossemos precisando tínhamos de o comprar acarretando 

todos os custos dessa compra.  

Outra dificuldade foi o facto de dentro do infantário não haver “espaços verdes”, 

não haver árvores, flores, terra. Era tudo pavimentado com exceção de um pequeno 

canteiro com flores que não tínhamos autorização para explorar. Sempre que 

precisávamos de alguma coisa que envolvesse a natureza tínhamos de sair do infantário 

e ir para o Jardim da Carreira. 

As atividades realizadas foram, sobretudo, direcionadas para a realização do 

estudo, embora tivesse havido algumas atividades de outras áreas, realizadas a pedido da 

educadora. De um modo geral, todas as atividades correrem bem, as crianças souberam-

se comportar o que resultou num bom ambiente para a concretização das atividades.  

Com a realização do estudo podemos afirmar que hoje em dia as Ciências são 

negligenciadas na Educação Pré-escolar, umas vezes por o educador sentir algum receio 

em abordar este tipo de temas com crianças tão pequenas, outras vezes, pelo facto de os 

educadores pensarem que as crianças não são capazes de acompanhar os conteúdos 

científicos.  
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Apêndice I – Questionário aplicado 

 

Sou:   

 

 

 

 

1. Gostas de trabalhar com animais?  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dos seguintes animais diz quanto gostas deles. 

 1 2 3 4 5 

Cão      

Gato      
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Homem 

 

     

Minhoca      

Galinha      

Porco      

Sapo      

Pássaro      

Pato      
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Rato      

Tartaruga      

 

3. Gostas de trabalhar fora da sala? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gostas mais de fazer atividades onde? 

 

Sala de aula 

 

Exterior 

 

Recreio 

 

Corredor 
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5. Gostas mais de trabalhar com animais ou plantas? 

 

 

 

 

6. Gostas de fazer “experiências”? 
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Apêndice II – Planificações 

 

 

Discente: Bruna Duarte n.º 54986 

 

 

Idade: 5 anos 

1.ª Semana de Responsabilização 

 

N.º de dias: 3 

 

Datas: 27, 28 e 29 de março 

 

Tempo: 15h 

Áreas de Conteúdo Objetivos Atividades/ Estratégias Recursos 

Gerais Específicos Humanos Materiais 

1.º Dia – segunda-feira – 27 de março de 2017 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

da Música. 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Ser capaz de 

interpretar com 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções. 

 

– Cantar a música dos bons dias. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 
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– Desenvolver o 

ritmo. 

 

Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

 

– Questionamento oral sobre os dias, meses e 

ano. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação educativa; 

– Estagiária. 

 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Ser capaz de ouvir 

atentamente a 

explicação sobre os 

instrumentos; 

 

 

 

 

– Através de um diálogo com recurso de 

instrumentos musicais em miniatura e 

instrumentos feitos com materiais reciclados 

explicação sobre os instrumentos musicais 

bem como a sua classificação. 

 

– Construção de um pau de chuva. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

– Instrumentos 

musicais em 

miniatura; 

 

– Instrumentos 

musicais feitos 

com materiais 

reciclados; 
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– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

da Música. 

– Ser capaz de 

valorizar a música 

como fator de 

identidade social e 

cultural. 

 

– Imagens de 

instrumentos 

musicais; 

 

– Pau de chuva 

feito com copos 

de iogurte; 

 

– Papel 

autocolante. 

 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária. 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 

2.º Dia – terça-feira – 28 de março de 2017 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Ser capaz de 

interpretar com 

 

– Cantar a música dos bons dias. 

 

 

– Crianças; 

– Educadora; 
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– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

da Música. 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Desenvolver o 

ritmo. 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções. 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

 

Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

 

 

– Questionamento oral sobre os dias, meses 

e ano. 

 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária 

 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

 

– Ser capaz de ouvir 

atentamente a 

 

– Questionamento oral sobre os instrumentos 

musicais bem como a sua classificação; 

 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

 

– Cartolina; 
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Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

da Música. 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

explicação sobre os 

instrumentos; 

 

 

 

 

– Ser capaz de 

valorizar a música 

como fator de 

identidade social e 

cultural. 

– Elaboração de um cartaz sobre os 

instrumentos musicais. 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária 

– Imagens de 

instrumentos 

musicais. 

 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 

3.º Dia – quarta-feira – 29 de março de 2017 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Ser capaz de 

interpretar com 

 

– Cantar a música dos bons dias. 

 

 

– Crianças; 

– Educadora; 
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– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

da Música. 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Desenvolver o 

ritmo. 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções. 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária 

 

Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

 

 

– Questionamento oral sobre os dias, meses 

e ano. 

 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária 

 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

 

 

– Ser capaz de ouvir 

atentamente a 

 

– Elaboração de um ovo da Páscoa com tinta 

e limpa vidros. 

 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

 

– Cartolina; 

– Tinta; 

– Limpa vidros; 
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Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

das Artes Visuais 

 

 

– Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Desenvolver a 

criatividade; 

 

 

 

– Desenvolver a 

memória. 

explicação sobre as 

atividades; 

 

 

– Ser capaz de 

desenvolver 

capacidades 

expressivas e 

criativas através de 

explorações e 

produções 

plásticas; 

 

 

 

– Ser capaz de 

compreender 

mensagens orais em 

situações diversas 

de comunicação. 

– Aprendizagem de um poema sobre a 

Páscoa. 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária 

– Papel com o 

poema. 
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Área da Formação 

Pessoal e Social 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 
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Discente: Bruna Duarte n.º 54986 

 

 

Idade: 5 anos 

2.ª Semana de Responsabilização 

 

N.º de dias: 2 

 

Datas: 3 e 4 de abril 

 

Tempo: 10h 

Áreas de Conteúdo Objetivos Atividades/ Estratégias Recursos 

Gerais Específicos Humanos Materiais 

1.º Dia – segunda-feira – 3 de abril de 2017 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

         –Subdomínio 

da Música. 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Desenvolver o 

ritmo. 

 

– Ser capaz de 

interpretar com 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções. 

 

– Cantar a música dos bons dias. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 
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Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

– Questionamento oral sobre os dias, meses e 

ano. 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Desenvolver a 

linguagem. 

 

– Ser capaz de ouvir 

atentamente a 

explicação sobre a 

atividade; 

 

 

 

– Ser capaz de usar 

a linguagem oral 

em contexto, 

conseguindo 

 

– Realização de um conto redondo (sobre os 

animais). 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

– Folha de papel; 

– Caneta/ lápis. 
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– Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita 

comunicar 

eficazmente de 

modo adequado à 

situação.  

 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária. 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 

2.º Dia – terça-feira – 4 de abril de 2017 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

         –Subdomínio 

da Música. 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Desenvolver o 

ritmo. 

 

– Ser capaz de 

interpretar com 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções. 

 

– Cantar a música dos bons dias. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 
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Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

– Questionamento oral sobre os dias, meses e 

ano. 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

 

 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

 

– Desenvolver a 

linguagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Ser capaz de usar 

a linguagem oral 

 

– Continuação da realização do conto 

redondo (sobre animais); 

 

– Elaboração de um desenho sobre o animal 

favorito. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

– Folhas de 

papel; 

– Caneta/ lápis; 

– Lápis de cor. 
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– Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita 

 

 

– Domínio da 

Educação Artística: 

       – Subdomínio 

das Artes Visuais 

 

 

 

 

 

 

 

– Desenvolver a 

criatividade 

em contexto, 

conseguindo 

comunicar 

eficazmente de 

modo adequado à 

situação; 

 

– Ser capaz de 

desenvolver 

capacidades 

expressivas e 

criativas através de 

explorações e 

produções 

plásticas. 

 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária. 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 
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Discente: Bruna Duarte n.º 54986 

 

 

Idade: 5 anos 

3.ª Semana de Responsabilização 

 

N.º de dias: 3 

 

Datas: 10, 11 e 12 de abril 

 

Tempo: 15h 

Áreas de Conteúdo Objetivos Atividades/ Estratégias Recursos 

Gerais Específicos Humanos Materiais 

1.º Dia – segunda-feira – 10 de abril de 2017 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

da Música. 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Desenvolver o 

ritmo. 

 

– Ser capaz de 

interpretar com 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções. 

 

– Cantar a música dos bons dias.  

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 
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Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

– Questionamento oral sobre os dias, meses e 

ano. 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação educativa; 

– Estagiária. 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

 

 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

 

 

 

 

– Ser capaz de ouvir 

atentamente a 

explicação sobre os 

sólidos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Através de um diálogo com recurso a 

sólidos feitos de cartolina explicação sobre os 

sólidos geométricos (a esfera, a pirâmide, o 

cubo e o cone); 

 

– Realização de um cartaz sobre os sólidos 

com imagens de objetos do dia a dia; 

 

 – Utilização do Monstro dos Sólidos para 

consolidar a aprendizagem; 

 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

– Sólidos 

geométricos em 

cartolina; 

– Monstro dos 

Sólidos; 

– Planificação 

do cone; 

– Cartolina; 

– Imagens com 

objetos do dia a 

dia que tenham 
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– Domínio da 

Matemática 

– Desenvolver a 

matemática. 

– Ser capaz de 

reconhecer os 

sólidos 

apresentados pela 

estagiária no dia a 

dia. 

 

– Ser capaz de 

responder a 

perguntas sobre os 

sólidos. 

– Pintura da planificação do cone. forma de 

sólidos; 

 

 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

  

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária. 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 

2.º Dia – terça-feira – 11 de abril de 2017 

    

– Cantar a música dos bons dias.  

 

– Crianças; 
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Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

da Música. 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Desenvolver o 

ritmo. 

– Ser capaz de 

interpretar com 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções. 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

 

– Questionamento oral sobre os dias, meses e 

ano. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação educativa; 

– Estagiária. 

 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Ser capaz de ouvir 

atentamente a 

 

– Questionamento oral sobre os sólidos; 

 

 

– Crianças; 

– Educadora; 
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Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Matemática 

 

 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

 

– Desenvolver a 

matemática. 

explicação sobre os 

sólidos; 

 

 

 

 

 

 

– Ser capaz de 

reconhecer os 

sólidos 

apresentados pela 

estagiária no dia a 

dia. 

 

– Ser capaz de 

responder a 

perguntas sobre os 

sólidos. 

–Pintura das planificações do cubo, esfera e 

pirâmide. 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

– Planificação da 

esfera, pirâmide 

e cubo; 
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Área da Formação 

Pessoal e Social 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária. 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 

3.º Dia – quarta-feira – 12 de abril de 2017 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

da Música. 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Desenvolver o 

ritmo. 

 

– Ser capaz de 

interpretar com 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções. 

 

– Cantar a música dos bons dias. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

 

Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

 

– Questionamento oral sobre os dias, meses e 

ano. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação educativa; 

– Estagiária. 
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 compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

 

 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Matemática 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

 

– Desenvolver a 

matemática. 

 

– Ser capaz de ouvir 

atentamente a 

explicação sobre os 

sólidos; 

 

 

 

 

 

 

– Ser capaz de 

reconhecer os 

sólidos 

apresentados pela 

estagiária no dia a 

dia. 

 

– Questionamento oral sobre os sólidos; 

 

– Construção de um cubo com massa de 

modelar e palhinhas; 

 

– Resolução de uma ficha sobre os sólidos; 

 

– Construção de um móbil dos sólidos. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

– Massa de 

modelar; 

– Palhinhas; 

– Ficha sobre os 

sólidos; 

– Espátulas de 

madeira; 

– Fio de pesca. 
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– Ser capaz de 

responder a 

perguntas sobre os 

sólidos. 

 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária. 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 
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Discente: Bruna Duarte n.º 54986 

 

 

Idade: 5 anos 

4.ª Semana de Responsabilização 

 

N.º de dias: 2 

 

Datas: 24 e 26 de abril 

 

Tempo: 10h 

Áreas de Conteúdo Objetivos Atividades/ Estratégias Recursos 

Gerais Específicos Humanos Materiais 

1.º Dia – segunda-feira – 24 de abril de 2017 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

da Música. 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Desenvolver o 

ritmo. 

 

– Ser capaz de 

interpretar com 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções. 

 

– Cantar a música dos bons dias.  

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 
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Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

– Questionamento oral sobre os dias, meses e 

ano. 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação educativa; 

– Estagiária. 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

 

 

 

Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

 

 

 

 

– Ser capaz de ouvir 

atentamente a 

explicação sobre a 

reciclagem; 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Através de um diálogo explicação sobre a 

reciclagem; 

 

– Leitura da história “João e o Pé do 

Ecofeijão Mágico”; 

 

– Questionamento oral sobre a história lida; 

 

– Elaboração de dois cartazes relativos ao 

ecoponto verde e azul. 

 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

– História; 

– Cartolina azul; 

– Cartolina 

verde. 
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– Desenvolver o 

respeito pelo 

ambiente. 

– Ser capaz de 

manifestar 

comportamentos de 

preocupação com a 

conservação da 

natureza e respeito 

pelo ambiente. 

 

 

  

 

 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

  

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária. 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 

2.º Dia – quarta-feira – 26 de abril de 2017 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

 

– Ser capaz de 

interpretar com 

intencionalidade 

 

– Cantar a música dos bons dias. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 
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         – Subdomínio 

da Música. 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Desenvolver o 

ritmo. 

expressiva-musical 

canções. 

– Estagiária. 

 

Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

 

– Questionamento oral sobre os dias, meses e 

ano. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação educativa; 

– Estagiária. 

 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

 

 

 

– Ser capaz de ouvir 

atentamente a 

explicação sobre a 

reciclagem; 

 

 

– Questionamento oral sobre a reciclagem; 

 

– Elaboração de dois cartazes alusivos ao 

ecoponto amarelo e vermelho (Pilhão); 

 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

– Cartolina 

amarela; 

– Cartolina 

vermelha; 
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Área do 

conhecimento do 

mundo 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo 

ambiente; 

 

 

 

 

– Ser capaz de 

manifestar 

comportamentos de 

preocupação com a 

conservação da 

natureza e respeito 

pelo ambiente. 

– Explicação sobre o processo de reciclagem 

com recurso a um cartaz; 

 

– Resolução de uma ficha sobre a reciclagem; 

 

– Construção de um pilhão. 

 

 

– Ficha sobre a 

reciclagem; 

– Cartaz sobre o 

processo de 

reciclagem; 

– Caixas de 

ovos. 

 

 

 

 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária. 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 
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Discente: Bruna Duarte n.º 54986 

 

 

Idade: 5 anos 

5.ª Semana de Responsabilização 

 

N.º de dias: 2 

 

Datas: 2 a 3 de maio 

 

Tempo: 10h 

Áreas de Conteúdo Objetivos Atividades/ Estratégias Recursos 

Gerais Específicos Humanos Materiais 

1.º Dia – terça-feira – 2 de maio de 2017 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

da Música. 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Desenvolver o 

ritmo. 

 

– Ser capaz de 

interpretar com 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções. 

 

– Cantar a música dos bons dias.  

 

– Crianças; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 
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Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

– Questionamento oral sobre os dias, meses e 

ano. 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação educativa; 

– Estagiária. 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita 

 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Desenvolver a 

comunicação oral; 

 

 

– Ser capaz de ouvir 

atentamente a 

explicação sobre a 

reciclagem; 

 

 

 

– Ser capaz de 

compreender 

mensagens orais em 

 

– Questionamento oral sobre a reciclagem; 

 

– Leitura do poema do dia da mãe; 

 

– Continuação da elaboração do pilhão. 

 

 

 

 

 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

– Cola quente; 

– Tinta 

vermelha; 

– Olhos; 

– Pau de 

cachimbo; 

– Tesoura. 
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Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

 

 

 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo 

ambiente. 

situações diversas 

de comunicação; 

 

 

– Ser capaz de 

manifestar 

comportamentos de 

preocupação com a 

conservação da 

natureza e respeito 

pelo ambiente. 

 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária. 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 

2.º Dia – quarta-feira – 3 de maio de 2017 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Ser capaz de 

interpretar com 

 

– Cantar a música dos bons dias. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 
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– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

da Música. 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Desenvolver o 

ritmo. 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções. 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

 

– Questionamento oral sobre os dias, meses e 

ano. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação educativa; 

– Estagiária. 

 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

 

 

– Ser capaz de ouvir 

atentamente a 

explicação sobre os 

sólidos; 

 

– Questionamento oral sobre a reciclagem; 

 

 

. – Continuação da construção do pilhão; 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

 

– Cola quente; 

– Tinta 

vermelha; 

– Olhos; 
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Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita 

 

 

 

Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Desenvolver a 

comunicação oral; 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

– Ser capaz de 

compreender 

mensagens orais em 

situações diversas 

de comunicação; 

 

 

 

 

 

– Ser capaz de 

manifestar 

comportamentos de 

preocupação com a 

conservação da 

 

– Leitura do poema do dia da mãe; 

 

 

– Atividade “É possível mudar a cor das 

flores?” (dia da mãe). 

 

 

 

 

– Estagiária. – Pau de 

cachimbo; 

– Tesoura. 
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 – Desenvolver a 

introdução à 

metodologia 

científica.  

 

 

natureza e respeito 

pelo ambiente. 

 

– Ser capaz de 

apropriar-se do 

processo de 

desenvolvimento 

da metodologia 

científica nas suas 

diferentes etapas. 

 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária. 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 
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Discente: Bruna Duarte n.º 54986 

 

 

Idade: 5 anos 

6.ª Semana de Responsabilização 

 

N.º de dias: 3 

 

Datas: 8, 9 e 10 de maio 

 

Tempo: 15h 

Áreas de Conteúdo Objetivos Atividades/ Estratégias Recursos 

Gerais Específicos Humanos Materiais 

1.º Dia – segunda-feira – 8 de maio de 2017 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

da Música. 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Desenvolver o 

ritmo. 

 

– Ser capaz de 

interpretar com 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções. 

 

– Cantar a música dos bons dias.  

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 
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Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

– Questionamento oral sobre os dias, meses e 

ano. 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação educativa; 

– Estagiária. 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

. 

 

 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Desenvolver o 

conhecimento do 

corpo humano. 

 

– Ser capaz de ouvir 

atentamente a 

explicação sobre o 

corpo humano; 

 

 

 

– Ser capaz de 

identificar as 

características 

 

 

 

 

– Desenho individual do corpo humano; 

 

– Explicação sobre o corpo humano através 

de bonecos; 

 

– Explicação da função dos olhos, nariz, 

ouvidos e boca; 

 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

– Folhas de 

papel; 

– Lápis de cor; 

–  Quebra 

cabeças; 

– Bonecas em 

EVA. 
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distintivas dos seres 

vivos; 

 

– Demonstrar 

cuidados com o seu 

corpo e com a sua 

segurança. 

 

– Elaboração de um quebra cabeças. 

 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

  

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária. 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 

2.º Dia – terça-feira – 9 de maio de 2017 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Ser capaz de 

interpretar com 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções. 

 

– Cantar a música dos bons dias.  

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 
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         – Subdomínio 

da Música. 

 

– Desenvolver o 

ritmo. 

 

Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

 

– Questionamento oral sobre os dias, meses e 

ano. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação educativa; 

– Estagiária. 

 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

 

 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Ser capaz de ouvir 

atentamente a 

explicação sobre o 

corpo humano; 

 

 

 

 

– Explicação dos órgãos internos através de 

um questionamento oral e de um boneco em 

cartolina; 

 

– Colocação dos órgãos no sitio certo num 

boneco em velcro; 

 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

– Boneco em 

cartolina; 

 

– Boneco em 

velcro; 

 

– Folha de papel; 
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Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

 

 

– Desenvolver o 

conhecimento do 

corpo humano. 

 

 

 

– Ser capaz de 

identificar as 

características 

distintivas dos seres 

vivos; 

 

– Demonstrar 

cuidados com o seu 

corpo e com a sua 

segurança. 

 

 

 

 

 

– Desenho do corpo humano com os órgãos. 

 

 

– Lápis de cor. 

 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária. 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 
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pela sua segurança 

e bem-estar. 

– Talheres. 

3.º Dia – quarta-feira – 10 de maio de 2017 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

da Música. 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Desenvolver o 

ritmo. 

 

– Ser capaz de 

interpretar com 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções. 

 

– Cantar a música dos bons dias. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

 

Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

 

– Questionamento oral sobre os dias, meses e 

ano. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação educativa; 

– Estagiária. 
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influência que têm 

na sua vida. 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

 

 

 

Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

 

– Desenvolver o 

conhecimento do 

corpo humano. 

 

 

– Ser capaz de ouvir 

atentamente a 

explicação sobre o 

corpo humano; 

 

 

 

 

 

– Ser capaz de 

identificar as 

características 

distintivas dos seres 

vivos; 

 

– Demonstrar 

cuidados com o seu 

 

– Explicação sobre o esqueleto e pele através 

de um boneco em velcro; 

 

– Elaboração de um esqueleto; 

 

– Elaboração de um corpo humano. 

 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

– Boneco em 

velcro; 

– Cotonetes; 

– Folhas de 

papel; 

– Folhas EVA 

coloridas. 
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corpo e com a sua 

segurança. 

 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária. 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 
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Discente: Bruna Duarte n.º 54986 

 

 

Idade: 5 anos 

7.ª Semana de Responsabilização 

 

N.º de dias: 3 

 

Datas: 15, 16 e 17 de maio 

 

Tempo: 15h 

Áreas de Conteúdo Objetivos Atividades/ Estratégias Recursos 

Gerais Específicos Humanos Materiais 

1.º Dia – segunda-feira – 15 de maio de 2017 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

da Música. 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Desenvolver o 

ritmo. 

 

– Ser capaz de 

interpretar com 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções. 

 

– Cantar a música dos bons dias.  

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 
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Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

– Questionamento oral sobre os dias, meses e 

ano. 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação educativa; 

– Estagiária. 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

. 

 

 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Desenvolver o 

conhecimento sobre 

 

– Ser capaz de ouvir 

atentamente a 

explicação sobre o 

sol, a lua e o planeta 

terra; 

 

 

 

– Ser capaz de 

descrever e 

procurar 

 

– Leitura e interpretação dos trabalhos 

realizados pelas crianças com a ajuda dos 

pais com os seguintes temas: “O que é o 

sol?”, “O que é a lua?” e “Porque é o céu 

azul?”; 

 

– Explicação da pergunta “Porque é o céu 

azul?”, com ajuda de um planeta terra e de 

um sol em esferovite, de um coador e de 

purpurinas; 

 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

– Papel de 

jornal; 

– Cola branca; 

– Balões; 

– Planeta terra 

em esferovite; 

– Sol em 

esferovite; 

– Coador; 

– Purpurinas de 

várias cores; 
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 o nosso planeta, o sol 

e a lua. 

 

 

 

explicações para 

fenómenos e 

transformações que 

observa no meio 

físico e natural. 

– Construção, um a um, de um sol e de um 

planeta terra com pasta de papel.  

– Pincéis; 

– Trabalhos dos 

alunos 

realizados em 

casa com a ajuda 

dos pais. 

 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

  

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária. 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 

2.º Dia – terça-feira – 16 de maio de 2017 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

da Música. 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Ser capaz de 

interpretar com 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções. 

 

– Cantar a música dos bons dias.  

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 
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– Desenvolver o 

ritmo. 

 

Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

 

– Questionamento oral sobre os dias, meses e 

ano. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação educativa; 

– Estagiária. 

 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

 

 

 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Ser capaz de ouvir 

atentamente a 

explicação sobre o 

sol, a lua e o planeta 

terra; 

 

 

 

 

– Diálogo com as crianças com o intuito de 

perceber se elas entenderam o que foi 

abordado no dia anterior; 

 

– Continuação da construção do planeta terra 

e do sol; 

 

– Continuação da construção dos esqueletos. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

– Papel de 

jornal; 

– Cola branca; 

– Balões; 

– Cotonetes. 
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Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

 

– Desenvolver o 

conhecimento sobre 

o nosso planeta, o sol 

e a lua. 

  

 

– Ser capaz de 

descrever e 

procurar 

explicações para 

fenómenos e 

transformações que 

observa no meio 

físico e natural. 

 

 

 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária. 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 

3.º Dia – quarta-feira – 17 de maio de 2017 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Ser capaz de 

interpretar com 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções. 

 

– Cantar a música dos bons dias. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 
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         – Subdomínio 

da Música. 

 

– Desenvolver o 

ritmo. 

 

Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

 

– Questionamento oral sobre os dias, meses e 

ano. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação educativa; 

– Estagiária. 

 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

 

 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Ser capaz de ouvir 

atentamente a 

explicação sobre o 

sol, a lua e o planeta 

terra; 

 

 

 

– Diálogo com as crianças com o intuito de 

perceber se elas entenderam o que foi 

abordado no dia anterior; 

 

– Continuação da construção do planeta terra 

e do sol; 

 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

– Papel de 

jornal; 

– Cola branca; 

– Balões; 

– Cotonetes. 
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Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

 

 

– Desenvolver o 

conhecimento sobre 

o nosso planeta, o sol 

e a lua. 

 

 

– Ser capaz de 

descrever e 

procurar 

explicações para 

fenómenos e 

transformações que 

observa no meio 

físico e natural. 

 

 

 

 

– Continuação da construção dos esqueletos. 

 

 

 

 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária. 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 
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Discente: Bruna Duarte n.º 54986 

 

 

Idade: 5 anos 

8.ª Semana de Responsabilização 

 

N.º de dias: 3 

 

Datas: 22, 23 e 24 de maio 

 

Tempo: 15h 

Áreas de Conteúdo Objetivos Atividades/ Estratégias Recursos 

Gerais Específicos Humanos Materiais 

1.º Dia – segunda-feira – 22 de maio de 2017 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

da Música. 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Desenvolver o 

ritmo. 

 

– Ser capaz de 

interpretar com 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções. 

 

– Cantar a música dos bons dias.  

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 
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Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

– Questionamento oral sobre os dias, meses e 

ano. 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação educativa; 

– Estagiária. 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

das Artes Visuais 

 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Desenvolver a 

criatividade; 

 

 

– Ser capaz de ouvir 

atentamente a 

explicação sobre a 

atividade; 

 

 

 

 

– Ser capaz de 

apreciar diferentes 

manifestações de 

 

– Pintura das camisolas para o dia mundial da 

criança; 

 

 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

– Tintas para 

tecido; 

– Camisolas 

brancas. 
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artes visuais a partir 

da observação de 

várias modalidades 

expressivas, 

expressando a sua 

opinião. 

 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

  

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária. 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 

2.º Dia – terça-feira – 23 de maio de 2017 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

da Música. 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Ser capaz de 

interpretar com 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções. 

 

– Cantar a música dos bons dias.  

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 
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– Desenvolver o 

ritmo. 

 

Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

 

– Questionamento oral sobre os dias, meses e 

ano. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação educativa; 

– Estagiária. 

 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

 

 

 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Ser capaz de ouvir 

atentamente a 

explicação sobre a 

higiene oral; 

 

 

 

 

 

– Leitura e visualização de um vídeo sobre a 

história “O dente do Luís”; 

 

– Recorte de alimentos que fazem bem e mal 

aos dentes para colar em cartolinas em forma 

de boca; 

 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

– História; 

– Computador; 

– Revistas de 

hipermercados 

para recorte; 

– Cartolinas em 

forma de bocas; 
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Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

 

– Desenvolver o 

conhecimento da 

higiene oral. 

 

 

– Ser capaz de 

realizar uma boa 

higiene oral; 

 

– Ser capaz de 

conhecer quais são 

os alimentos que 

fazem mal aos 

dentes e os 

alimentos que não 

fazem mal.  

 

– Através de uma maquete de boca em 

grandes dimensões, explicação de como fazer 

uma boa higiene oral; 

 

– Experiência usando ovos para que os alunos 

percebam os problemas que uma má 

alimentação faz. 

– Maquete de 

uma boca; 

– Escova de 

dentes de 

grandes 

dimensões; 

– Escova de 

dentes; 

– Pasta de 

dentes; 

– Ovos; 

– Refrigerante; 

– Água; 

– Recipientes. 

 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária. 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 

3.º Dia – quarta-feira – 24 de maio de 2017 
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Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

da Música. 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Desenvolver o 

ritmo. 

 

– Ser capaz de 

interpretar com 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções. 

 

– Cantar a música dos bons dias. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

 

Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

 

– Questionamento oral sobre os dias, meses e 

ano. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação educativa; 

– Estagiária. 

 

 

 

 

 

 

 

  

– Crianças; 
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– Visita ao Quartel dos Bombeiros da Cruz 

Verde, organizada pela educadora. 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação educativa; 

– Estagiária. 

 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária. 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 
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Discente: Bruna Duarte n.º 54986 

 

 

Idade: 5 anos 

9.ª Semana de Responsabilização 

 

N.º de dias: 3 

 

Datas: 29, 30 e 31 de maio 

 

Tempo: 15h 

Áreas de Conteúdo Objetivos Atividades/ Estratégias Recursos 

Gerais Específicos Humanos Materiais 

1.º Dia – segunda-feira – 29 de maio de 2017 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

da Música. 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Desenvolver o 

ritmo. 

 

– Ser capaz de 

interpretar com 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções. 

 

– Cantar a música dos bons dias.  

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 
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Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

– Questionamento oral sobre os dias, meses e 

ano. 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação educativa; 

– Estagiária. 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

 

 

 

Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

 

 

 

 

– Ser capaz de ouvir 

atentamente a 

explicação; 

 

– Ser capaz de 

executar as suas 

tarefas 

ordeiramente;  

 

 

 

 

– Termino do conteúdo sobre o corpo 

humano: 

       - Termino da construção do corpo 

humano em papel EVA; 

      - Canção sobre o corpo humano: “O meu 

tesouro”. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

– Computador; 

– Folha EVA. 
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Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

da Música. 

– Desenvolver o 

conhecimento do 

corpo humano; 

 

 

– Desenvolver o 

ritmo. 

 

 

 

 

– Ser capaz de 

interpretar com 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções 

 

 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

  

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária. 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 

2.º Dia – terça-feira – 30 de maio de 2017 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

 

– Ser capaz de 

interpretar com 

intencionalidade 

 

– Cantar a música dos bons dias.  

 

– Crianças; 

– Educadora; 
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– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

da Música. 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Desenvolver o 

ritmo. 

expressiva-musical 

canções. 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

 

– Questionamento oral sobre os dias, meses e 

ano. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação educativa; 

– Estagiária. 

 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Ser capaz de ouvir 

atentamente a 

explicação; 

 

 

– Visita ao jardim da carreira com o intuito 

de realizar a experiência “Os líquenes e a 

qualidade do ar”; 

 

– Elaboração de relvinhas; 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

– 1 lupa; 

– 1 fita métrica; 

– Sementes de 

relva; 

– Base; 
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Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

 

– Avaliar a 

abundância de 

líquenes; 

 

– Relacionar a 

quantidade de 

líquenes com a 

qualidade do ar; 

 

– Observar a 

germinação das 

plantas; 

– Ser capaz de 

executar as suas 

tarefas 

ordeiramente;  

 

– Ser capaz de 

identificar um 

líquen. 

 

 

 

 

 

 

 

– Meia de vidro; 

– Terra; 

– Pratos de 

plástico; 

– Olhos; 

 

 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária. 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 

3.º Dia – quarta-feira – 31 de maio de 2017 
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Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

da Música. 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Desenvolver o 

ritmo. 

– Ser capaz de 

interpretar com 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções. 

– Cantar a música dos bons dias. – Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

 

– Questionamento oral sobre os dias, meses e 

ano. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação educativa; 

– Estagiária. 

 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

  

– Atividade em grupo. 

 

 

– Crianças; 

– Educadora; 
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– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

 

 

– Ser capaz de ouvir 

atentamente a 

explicação; 

 

– Ser capaz de 

executar as suas 

tarefas 

ordeiramente. 

 

 

 

 

 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária. 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 
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Discente: Bruna Duarte n.º 54986 

 

 

Idade: 5 anos 

10.ª Semana de Responsabilização 

 

N.º de dias: 3 

 

Datas: 5, 6 e 7 de junho 

 

Tempo: 15h 

Áreas de Conteúdo Objetivos Atividades/ Estratégias Recursos 

Gerais Específicos Humanos Materiais 

1.º Dia – segunda-feira – 5 de junho de 2017 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

da Música. 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Desenvolver o 

ritmo. 

 

– Ser capaz de 

interpretar com 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções. 

 

– Cantar a música dos bons dias.  

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 
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Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

– Questionamento oral sobre os dias, meses e 

ano. 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação educativa; 

– Estagiária. 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

 

– Ilustrar os efeitos 

visuais de um 

 

– Ser capaz de ouvir 

atentamente a 

explicação; 

 

– Ser capaz de 

executar as suas 

tarefas 

ordeiramente;  

 

– Ser capaz de 

identificar o modo 

 

– Realização da experiência: “Contaminação 

microbiológica entre maçãs”; 

 

– Realização da experiência “Erupção 

Vulcânica”. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

– 2 maçãs 

saudáveis; 

– 1 maçã podre; 

– Palito; 

– Caixa de 

plástico; 

– Etiquetas; 

– Caderno de 

registo; 

– Lápis; 

– Faca; 
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propagação 

microbiana; 

 

– Ilustrar os efeitos 

visuais de um vulcão 

em erupção. 

 

 

 

de propagação de 

micróbios; 

 

– Ser capaz de 

identificar um 

vulcão em erupção. 

– Luvas de 

proteção; 

– Vinagre; 

– Corante 

alimentar 

vermelho; 

– Detergente em 

pó; 

– Bicarbonato de 

sódio; 

– Massa de 

modelar; 

– Garrafa de 

plástico; 

– Copo de 

plástico;  

– Colher de 

sobremesa; 

– Tesoura; 

– Água. 
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Área da Formação 

Pessoal e Social 

  

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária. 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 

2.º Dia – terça-feira – 6 de junho de 2017 

 

Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

da Música. 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Desenvolver o 

ritmo. 

 

– Ser capaz de 

interpretar com 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções. 

 

– Cantar a música dos bons dias.  

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

 

Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

 

– Questionamento oral sobre os dias, meses e 

ano. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação educativa; 
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– Desenvolver a 

atenção; 

 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

– Estagiária. 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

 

 

 

 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

de líquenes com a 

qualidade do ar; 

 

– Ser capaz de ouvir 

atentamente a 

explicação; 

 

– Ser capaz de 

executar as suas 

tarefas 

ordeiramente;  

 

– Continuação de atividades deixadas para 

trás. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

. 

 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária. 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 

3.º Dia – quarta-feira – 7 de junho de 2017 
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Área de Expressão e 

Comunicação: 

– Domínio da 

Educação Artística: 

         – Subdomínio 

da Música. 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

– Desenvolver o 

ritmo. 

– Ser capaz de 

interpretar com 

intencionalidade 

expressiva-musical 

canções. 

– Cantar a música dos bons dias. – Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

 

Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

– Ser capaz de 

reconhecer 

unidades básicas do 

tempo diário, 

semanal e anual, 

compreendendo a 

influência que têm 

na sua vida. 

 

– Questionamento oral sobre os dias, meses e 

ano. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Ajudante de 

Ação educativa; 

– Estagiária. 

 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro; 

  

– Realização de um pega monstro; 

 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

 

– Cola branca 

líquida; 
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Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

 

– Desenvolver a 

atenção; 

 

 

 

 

 

– Observar o 

processo de 

gelificação; 

– Ser capaz de ouvir 

atentamente a 

explicação; 

 

– Ser capaz de 

executar as suas 

tarefas 

ordeiramente. 

 

 

 

 

 

 

– Ajudante de 

Ação Educativa; 

– Estagiária. 

– Corante 

alimentar; 

– Borato de 

sódio; 

– Copos largos; 

– Copos de 

medição; 

 

 

 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

 

– Desenvolver o 

respeito pelo outro. 

 

– Saber cuidar de si 

e responsabilizar-se 

pela sua segurança 

e bem-estar. 

 

– Servir o almoço; 

 

– Servir o lanche. 

 

– Crianças; 

– Educadora; 

– Estagiária. 

 

– Mesas; 

– Cadeiras; 

– Pratos; 

– Talheres. 
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Anexos 
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Anexos I – Guião da atividade “É possível mudar a cor das flores?” 

 

Objetivo: Refletir sobre o fenómeno responsável pelo transporte de água e nutrientes 

nas plantas. 

 

Materiais: 

• 5 garrafas de plástico; 

• 20 gerberas brancas; 

• Corante amarelo, azul e vermelho; 

• Água. 

 

Procedimento: 

1. Numa garrafa mistura um corante com água. 

2. Coloca a flor na garrafa. 

3. Ao fim de um dia observa o que aconteceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado da atividade de Rodrigues e Oliveira (2015) 
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Anexo II – Guião da atividade “Os líquenes e a qualidade do ar” 

 

Objetivo: Relacionar a quantidade de líquenes com a qualidade do ar 

 

Materiais: 

• 1 lupa; 

• Fita métrica. 

 

Procedimento: 

1. Desloca-te para o Jardim da Carreira; 

2. Escolhe uma árvore; 

3. Recolhe alguns líquenes; 

4. Observa os líquenes com a lupa e mede o seu tamanho com a fita métrica; 

5. Faz um registo do que observaste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado da atividade de Oliveira, Marques e Rodrigues (2015)  
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Anexo III – Guião da atividade “Relvinhas-germinação de 

sementes de relva” 

 

Objetivo: Observar o processo de germinação de sementes de relva 

 

Materiais: 

• 20 meias de vidro; 

• Sementes de relva; 

• Terra. 

 

Procedimento: 

1. Coloca numa meia de vidro algumas sementes de relva e terra; 

2. Coloca a meia num local que receba bastante luz e mantém a meia com água; 

3. Observa o que acontece ao fim de alguns dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado da atividade de Rodrigues e Oliveira (2015)  
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Anexo IV – Guião da atividade “Contaminações microbiológicas 

entre maçãs” 

 

Objetivo: Observar uma propagação microbiana 

 

Materiais: 

• 2 maçãs saudáveis; 

• 1 maçã podre; 

• Palito; 

• Caixa de plástico; 

• Etiquetas. 

 

Procedimento: 

1. Começa por espetar o palito na parte podre da maçã. 

2. De seguida, espeta-o numa maçã saudável. 

3. Identifica as maçãs com as letras A, B e C (A- maçã saudável; B- maçã saudável 

picada; C- maçã podre); 

4. Coloca as maçãs numa caixa de plástico afastadas umas das outras. 

5. Alguns dias depois corta as 3 maçãs ao meio e verifica o que aconteceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado da atividade de Figueiredo (2016)  
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Anexo V – Guião da atividade “Erupção vulcânica” 

 

Objetivo: Reconhecer um erupção vucânica 

 

Materiais: 

• Garrafa de plástico cortada ao meio; 

• Massa de modelar; 

• Vinagre; 

• Corante vermelho; 

• Detergente em pó; 

• Copo de plástico; 

• Bicarbonato de sódio. 

 

Procedimento: 

1. Começa por construir o vulcão. Coloca em meia garrafa de plástico massa de 

modelar até ficar com a forma de um vulcão. 

2. Depois de a massa estar seca, enche o vulcão com vinagre e algumas gotas de 

corante; 

3. Num copo de plástico mistura um pouco de detergente em pó e bicarbonato de 

sódio; 

4. De seguida junta a mistura que tens no copo ao vulcão; 

5. Observa o que aconteceu e regista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado da atividade de Leal (2015)  
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Anexo VI – Guião da atividade “Pega monstro” 

 

Objetivo: Observar o processo de gelificação 

 

Materiais: 

• Água; 

• Cola líquida; 

• Corante alimentar; 

• Borato de sódio; 

• Copos largos; 

• Copos de medição; 

• Colher. 

 

Procedimento: 

1. Começa por misturar 60g de borato de sódio em 1,5l de água. 

2. Num copo, mistura 100ml de água com 150ml de cola líquida. 

3. Adiciona algumas gotas de corante e mistura bem; 

4. Adiciona ainda 50 ml da solução de borato de sódio; 

5. Por fim, mistura tudo muito bem com a colher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado da atividade de Leal (2015) 


