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Resumo 
 

Tendo como base a investigação e aplicação da Aprendizagem Cooperativa, com 

este relatório pretende-se apresentar o estudo sobre a intervenção pedagógica 

desenvolvida em cooperação com um grupo de crianças do pré-escolar, ao longo da 

Prática de Ensino Supervisionada (PES), inserida no plano de estudos do Mestrado em 

Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Apresenta como principais objetivos avaliar de que modo o envolvimento das 

crianças em atividades de avaliação formativa do trabalho desenvolvido em grupos 

cooperativos, contribui para o desenvolvimento de competências sociais, investigar a 

influência dos processos de autoavaliação do processo de grupo no desenvolvimento de 

competências metacognitivas, e por fim, averiguar de que forma o envolvimento das 

crianças em trabalho de grupo cooperativo afeta o seu conceito do que é trabalhar em 

grupo. 

As competências sociais têm vindo a ganhar cada vez mais importancia aos longo 

dos últimos anos por entender-se que o adequado desenvolvimento das mesmas influencia 

favoravelmente a vida futura das crianças. Os participantes do estudo em questão são 

crianças com idades compreendidas entre os três e os cinco anos. 

Durante a realização deste estudo foram recolhidos dados através de diversos 

instrumentos, tais como as grelhas de avaliação de competências sociais, as grelhas 

individuais de avaliação e as grelhas de autoavaliação.  

Após a análise dos dados recolhidos concluímos que o envolvimento das crianças 

na avaliação formativa do trabalho cooperativo contribuiu para o desenvolvimento de 

todas as competências sociais em estudo, embora tal desenvolvimento fosse diferente de 

competência para competência; que as crianças desenvolveram  competências de 

autoavaliação ao longo do estudo e ainda que o facto de trabalharem em grupo contribuiu 

para alteração do conceito do trabalho de grupo em algumas crianças, nomeadamente no 

que diz respeito ao gosto pelo trabalho de grupo e interajuda. 

 

Palavras-chave 

Aprendizagem cooperativa, competências sociais, avaliação formativa



iv 
 

Abstract 

 

Based on the research and application of Cooperative Learning, this report aims to present 

the study on pedagogical intervention developed in cooperation with a group of preschool 

children, through the Supervised Teaching Practice, inserted in the Master's plan of study 

in Preschool Education Teaching and Elementary School Teaching. 

Its main objectives are to evaluate how the involvement of children in formative 

evaluation activities of the work developed in cooperative groups, contributes to the 

development of social skills, to investigate the influence of group process self-assessment 

processes on the development of metacognitive skills, and finally, to investigate how 

children's involvement in cooperative group work affects their concept of working in 

groups. 

Social skills have become increasingly important over the last few years as it is 

understood that their proper development favorably influences the future lives of children. 

The study participants are children between the ages of three and five. 

During this study data were collected through various instruments, such as social 

competence assessment grids, individual assessment grids and self-assessment grids. 

After analyzing the collected data we concluded that the involvement of children in the 

formative evaluation of cooperative work contributed to the development of all social 

skills under study, although such development was different from competence to 

competence; that children developed self-assessment skills throughout the study, and the 

fact that working in groups contributed to the change in the concept of group work in 

some children, particularly with regard to the taste for group work and inter-help. 

 

Palavras-chave 

Cooperative learning, social skills, formative assessment 
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CAPÍTULO I 

Contextualização do estudo 

 

1.1.  Introdução 

Neste capítulo é apresentada a contextualização do estudo realizado e é feita uma 

breve abordagem à Aprendizagem Cooperativa, às Orientações Curriculares para a 

educação pré-escolar (OCEPE) bem como à avaliação formativa (1.2). Clarifica-se 

importância do estudo (1.3), aborda-se a questão de investigação e os objetivos da mesma 

(1.4). Por fim descreve-se a forma como está organizado o documento (1.5). 

  

1.2.  Contextualização do estudo 

Na década de 90 assistiu-se em Portugal à expansão de educação pré-escolar, 

particularmente pelo alargamento da rede de instituições de educação de infância. Esta 

expansão visava “assegurar o acesso de um maior número de crianças aos 

estabelecimentos que garantissem e assegurassem a função de educação e guarda das 

crianças de tenra idade, bem como, tornar a educação pré-escolar uma unidade de 

desenvolvimento para uma sociedade educativa, envolvendo crianças, pais, profissionais 

e a sociedade em geral” (Ministério da Educação, 1996, p. 20). Anteriormente a esta 

década a frequência da educação pré-escolar era vista como uma possibilidade apenas 

acessível a crianças oriundas das famílias mais abastadas e mais informadas. Após esta 

década, a frequência das crianças nesse nível de ensino assenta num direito comum a 

todas, tendo sido criada em 1997 a Lei-Quadro da educação pré-escolar que regula essa 

fase da vida das crianças no sistema educativo. Nesta lei, a educação pré-escolar é 

considerada a “primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da 

vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a qual deve estabelecer 

estreita relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, 

tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário” 

(Ministério da Educação, 1997, p. 670). 

 De acordo com a Lei-Quadro da Educação Pré-escolar de 1997, entre os três anos 

de idade e a entrada na escolaridade obrigatória, a educação pré-escolar assume um papel 
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proponderante, sendo considerada o início de um processo de educação que se 

desenvolverá ao longo de toda a vida. Nesta fase da vida das crianças é desejável que a 

educação lhes proporcione novas aprendizagens, familiaridade com os materiais do 

mundo físico e social e a possibilidade de estabelecer relações afetivas e sociais com o 

educador, auxiliares de ação educativa e colegas. A relação entre o educador e a criança 

é o centro do processo pedagógico e a interação que entre eles se estabelece dá sentido ao 

processo de aprendizagem, dinamizando e potenciando ligações favoráveis ao 

desenvolvimento de atitudes e competências da criança, onde se destacam claramente as 

competências sociais, que têm vindo a ter um papel cada vez mais importante no 

desenvolvimento das crianças.  

A importância atribuída às competências sociais no processo de ensino e de 

aprendizagem tem relação com as alterações sofridas no conceito de aprendizagem, que 

é cada vez mais compreendida como um processo construtivo e interativo marcado pela 

resolução de problemas, tornando-se inevitavelmente num processo dinâmico e de 

partilha de conhecimentos. Neste contexto ganha relevo a Aprendizagem Cooperativa que 

pode ser definida como uma “metodologia na qual as crianças se ajudam no processo de 

aprendizagem, atuando como parceiros entre si e com o educador, visando adquirir 

conhecimentos sobre um dado objeto” (Lopes & Silva, 2009, p. 4). Esta metodologia 

ganha igualmente relevo neste nível de ensino, dado que, como será abordado no capítulo 

2, implica um processo avaliativo constante do trabalho desenvolvido, numa perspetiva 

formativa de melhoria da aprendizagem de cada um dos membros do grupo.   

Na educação pré-escolar a avaliação é também encarada com caráter 

fundamentalmente formativo ou de avaliação para a aprendizagem e sobre a 

aprendizagem, desenvolvendo-se num processo contínuo e interpretativo que busca tornar 

a criança o centro da aprendizagem, de forma que vá tendo noção do que já conseguiu, 

das dificuldades que vai enfrentando e como as vai superando. Possibilita igualmente aos 

educadores obter os dados que podem usar para informar o seu ensino e aperfeiçoar a 

aprendizagem das crianças no tempo em que ainda está a decorrer, pois nesta fase ainda 

pode ser influenciada e modificada (Lopes & Silva, 2012).  
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1.3.  Importância do estudo 

As contínuas alterações e transformações sociais e educacionais levantam 

questões sobre o que as crianças devem aprender para que se insiram de forma plena na 

sociedade.  

As Orientação Curriculares para a Educação Pré-escolar (OCEPE) apoiam-se nos 

objetivos globais pedagógicos definidos na Lei-Quadro da educação pré-escolar e têm 

como principais objetivos apoiar a criação e administração do currículo no jardim-de-

infância, da responsabilidade de cada educador, em colaboração com a equipa educativa 

do estabelecimento educativo/agrupamento de escolas (Silva, Marques, Mata & Rosa, 

2016, p.27). Estas orientações sugerem que sejam dadas às crianças oportunidades de 

interação com os seus pares nas atividades de aprendizagem realizadas de modo a 

proporcionar o confronto dos seus pontos de vista e resolvam as dificuldades de forma 

colaborativa.  

Trabalhar com grupos constituídos por crianças de diversas idades ou que se 

encontram em momentos distintos de desenvolvimento permite que as ideias de uns 

influenciem as dos outros. “Este processo contribui para a aprendizagem de todos, na 

medida em que constitui uma oportunidade de explicitarem as suas propostas e escolhas 

e como as conseguiram realizar” (Silva, Marques, Mata & Rosa, 2016, p. 27). 

 Considerando que a aprendizagem e o desenvolvimento constituem vertentes 

indissociáveis, “a escola deve assumir a responsabilidade de ensinar as competências 

sociais e proporcionar ocasiões de interação entre pares através da utilização da 

Aprendizagem Cooperativa” (Lopes & Silva, 2008, p. 3). Deste modo, revela-se crucial 

que a escola, através de uma construção articulada do saber e de uma pedagogia 

diferenciada, centrada na cooperação, tenha a função de educar para a cidadania. 

A escola constitui-se, assim, como um espaço privilegiado de desenvolvimento 

através de múltiplas aprendizagens, princípios e competências que devem começar a 

desenvolver-se desde os primeiros anos da criança. Entre estas competências destacam-

se as competências na área do relacionamento interpessoal ou competências sociais que 

aludem à interação com os outros e permitem reconhecer, expressar e gerir emoções, 

construir relações, estabelecer objetivos e dar resposta a necessidades pessoais e sociais 

da criança (Martins et al, 2017). 

Na educação pré-escolar, o grupo ocasiona o contexto de interação social e de 

socialização através das relações entre crianças, crianças e adultos e entre adultos. Esta 
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dimensão de relações constitui a base do processo educativo. A decisão da composição 

etária do grupo deve ser o mais diversificada possível incluindo as várias faixas etárias, 

uma vez que a interação entre crianças em momentos diferentes de desenvolvimento com 

saberes distintos é uma mais-valia no desenvolvimento e na aprendizagem. A existência 

de vários grupos de crianças de idades diferentes facilita o enriquecimento das interações 

sociais no grupo, levando ao desenvolvimento em múltiplas ocasiões de aprendizagens, 

incluindo a aprendizagem das competências sociais (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 

2016). 

As competências da área do relacionamento interpessoal implicam que as crianças 

sejam capazes de (Ministério da Educação, 2017, p. 25): 

 adaptar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e 

competição;  

 trabalhar em equipa e fazer uso de diferentes meios para comunicar 

presencialmente e em rede;  

 interatuar com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e 

aceitar diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e 

participar na sociedade. 

 

É neste contexto que a Aprendizagem Cooperativa, metodologia que inclui um 

número muito vasto de métodos e que pode ser utilizada em vários níveis de escolaridade, 

surge como uma metodologia capaz de promover não apenas a aprendizagem, mas 

também o desenvolvimento social da criança (Freitas & Freitas, 2003). Estes autores 

afirmam ainda que através da Aprendizagem Cooperativa é possível melhorar e facilitar 

a compreensão e as relações mútuas entre os diferentes grupos étnicos e o relacionamento 

entre géneros. 

Através da Aprendizagem Cooperativa as crianças resolvem problemas de natureza 

relacional de forma pacífica, com empatia e com sentido crítico. No seguimento de um 

objetivo comum as crianças juntam esforços para atingir objetivos, valorizando a 

diversidade de perspetivas sobre as questões em causa, tanto lado a lado como através de 

meios digitais. Desenvolvem e mantêm relações diversas e positivas entre si e com os 

outros (comunidade, escola e família) em contextos de colaboração, cooperação e 

entreajuda. As crianças envolvem-se em conversas, trabalhos e experiências formais e 

informais: debatem, negoceiam, acordam, colaboram. Aprendem a considerar diversas 

perspetivas e a construir consensos (Ministério da Educação, 2017). Pode assim 
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considerar-se a Aprendizagem Cooperativa como uma forma de aprender em conjunto e 

de preparar as crianças para o mundo global, onde as competências sociais são cada vez 

mais valorizadas. O educador deve ter em atenção que é fundamental praticar uma 

pedagogia diferenciada, centrada na cooperação. 

Na educação pré-escolar, a par da aquisição de conhecimentos é importante a 

aquisição de competências sociais, como já referido, mas também a sua avaliação para 

dissipar possíveis lacunas de desenvolvimento cognitivo e social. Desta forma, torna-se 

necessário conhecer mais aprofundadamente a criança e começar a trabalhar na 

construção e desenvolvimento do currículo e na sua adaptação ao grupo de crianças que, 

em cada ano, frequenta o jardim de infância. Este trabalho inicia-se através da recolha de 

informação sobre o contexto social e familiar da criança e sobre o processo educativo 

anteriormente realizado, no jardim de infância, se a criança já o frequentou, ou sobre as 

experiências de aprendizagem que as crianças vivenciaram no contexto familiar e/ou na 

creche. Ainda, o educador deve observar o modo como cada criança se encontra integrada 

no grupo, saber os seus saberes e interesses e a partir deste conjunto de informações, 

planear a sua intervenção (Marques, Mata, Rosa, & Silva, 2016). 

Um aspeto muito importante a ter em consideração relativamente à avaliação das 

crianças no pré-escolar, como referem as OCEPE revistas em 2016, é que esta não 

envolve nem a classificação da aprendizagem da criança, nem o juízo de valor sobre a sua 

maneira de ser, centrando-se na documentação do processo e na descrição da sua 

aprendizagem, de modo a valorizar as suas formas de aprender e os seus progressos 

(Lopes, Marques, Mata, & Rosa, 2016).  

A avaliação na educação pré-escolar pressupõe como ponto fulcral o 

envolvimento da criança no processo avaliativo, descrevendo as suas ações - com quem, 

como e o que fez e como poderia melhorar as suas ações, tomando, assim, consciência 

dos seus progressos e da forma como vai ultrapassando as suas dificuldades. É essencial 

que numa fase inicial o educador apoie a criança no desenvolvimento deste processo de 

autoavaliação, que a vai ajudar a aprender, a prever o que quer fazer e, por conseguinte, 

a planear melhor. A oportunidade de partilhar com os pares e de se confrontar com 

diferentes opiniões e avaliações leva a que este processo se torne mais rico e reflexivo, 

dado que implica compreender a perspetiva do outro e explicar as suas opiniões. 

(Ministério da Educação, 1997, p. 16). 

O jardim de infância é um espaço privilegiado no desenvolvimento social das 

crianças, permitindo-lhes de forma correta e sólida obter relações sociais e cooperativas 
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em todo o tipo de grupos, independentemente dos estereótipos que possam representar 

(tais como étnicos, género, estéticos, etc), através da Aprendizagem Cooperativa. 

Também se pretende construir um ambiente de sala de aula favorável a uma participação 

ativa e organizada onde as crianças se tornam capazes de entender o seu processo 

individual de aprendizagem e alcançar essencialmente os objetivos propostos, recorrendo 

para isso a um processo de avaliação formativa contínuo, e a planificações de atividades 

congruentes com a avaliação previamente efetuada de forma a colmatar possíveis lacunas 

no processo de desenvolvimento das crianças. 

A aquisição de competências cognitivas e sociais nesta fase da vida das crianças 

constitui um pilar do perfil das, agora crianças, mais tarde adolescentes. Deste modo é 

essencial desenvolver o mais possível as competências que irão necessitar futuramente. 

Os traços que caraterizam o perfil do aluno do século XXI são os seguintes: ser persistente 

perante as dificuldades, querer aprender mais e desenvolver o pensamento crítico e 

reflexivo. 

No Perfil das crianças à saída da escolaridade obrigatória, uma das competências 

referidas é o relacionamento interpessoal, o qual diz respeito à conexão, ligação ou 

vínculo entre duas ou mais pessoas dentro de um determinado contexto social e 

emocional. Estas possibilitam identificar, expressar e gerir as emoções, construir relações, 

determinar os objetivos e mediar as necessidades pessoais e sociais. As competências que 

estão ligadas ao relacionamento interpessoal requerem que as crianças sejam capazes de 

adequar comportamentos em contextos de partilha e cooperação no trabalho em grupo 

aplicando diversos meios para comunicar presencialmente e em rede. Deverão igualmente 

interagir com tolerância, empatia e compromisso de forma a argumentar, promover e 

aceitar outros pontos de vista, aumentando diferentes formas de estar, observar e 

participar em sociedade (DGE, 2017). 

A escola tem assim a complexa missão de planear para o imprevisto, a novidade, 

a complexidade, e, acima de tudo, incutir em cada indivíduo a vontade, a capacidade e o 

conhecimento que lhe permitirá aprender ao longo da vida e atuar em comunidade com 

os outros (Oliveira, 2017). 
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1.4.  Questão de investigação e objetivos do estudo 

Tendo como referência os aspetos relativos à importância da aquisição de 

competências sociais pelas crianças e de estas se envolverem de forma ativa na avaliação 

das suas aprendizagens, procura-se com este estudo responder à seguinte questão: De que 

forma a avaliação formativa num contexto de trabalho em grupos cooperativos contribui 

para o desenvolvimento das competências sociais de crianças que frequentam a educação 

Pré-escolar? Partindo deste pressuposto, e no sentido de orientar a prática de ensino 

supervisionada, são de seguida enumerados os objetivos que se pretenderam alcançar com 

a realização deste estudo:  

- Avaliar de que modo o envolvimento das crianças em atividades de avaliação 

formativa do trabalho desenvolvido em grupos cooperativos, contribui para o 

desenvolvimento de competências sociais; 

- Investigar a influência dos processos de autoavaliação do processo de grupo no 

desenvolvimento de competências metacognitivas;  

- Averiguar de que forma o envolvimento das crianças em trabalho de grupo 

cooperativo afeta o seu conceito do que é trabalhar em grupo. 

 

1.5.  Organização geral do trabalho 

O trabalho encontra-se organizado em cinco capítulos:  

No capítulo I – Introdução/Contextualização do estudo - após uma breve 

introdução, faz-se a contextualização do estudo, destaca-se a importância do estudo, 

referencia-se a questão de investigação e os seus objetivos. 

No capítulo II - Revisão da Literatura - apresenta-se a componente de pesquisa 

bibliográfica que orienta a investigação e onde se aborda a Aprendizagem Cooperativa 

no processo de ensino e de aprendizagem. São apresentados os elementos básicos da 

Aprendizagem Cooperativa, o papel do educador e as vantagens e desvantagens da sua 

aplicação na educação pré-escolar e os diversos métodos que fomentam a mesma. 

Abordam-se também as competências sociais no processo de ensino e de aprendizagem e 

também a avaliação formativa. Por fim, abordam-se as técnicas de avaliação formativa. 

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

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

considerações sobre os participantes, carateriza-se e descreve-se o estudo realizado 
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durante as fases de pré-implementação, implementação e pós-implementação. Por fim 

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

processo de recolha, tratamento e análise dos mesmos.  

No capítulo IV – Resultados do estudo - apresentam-se e analisam-se os dados 

obtidos, organizados em tabelas e gráficos para a melhor organização e compreensão dos 

mesmos. 

No capítulo V- Conclusões e sugestões - são apresentadas as principais conclusões 

do estudo e respetivas limitações. Apresentam-se, por fim, algumas sugestões e aspetos a 

serem, no meu ponto de vista, contemplados em futuras investigações. 
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CAPÍTULO II 

Revisão da literatura 

 

2.1.  Introdução 

Neste capítulo começamos por abordar, nos pontos 2.2 e 2.3 o conceito e os 

elementos básicos da Aprendizagem Cooperativa. No ponto 2.4 esclarecemos o papel do 

educador na Aprendizagem Cooperativa. Como em qualquer metodologia de ensino 

existem vantagens e desvantagens decorrentes da sua aplicação, que são abordados no 

ponto 2.5. No ponto 2.6 estão incluídos os métodos de Aprendizagem Cooperativa. No 

ponto 2.7 analisa-se a importância das competências sociais no processo de ensino e 

aprendizagem, seguindo para o ponto 2.8 com a avaliação formativa no processo de 

ensino aprendizagem. E por último, ponto 2.9 abordam-se as técnicas de avaliação 

formativa. 

 

2.2.  Conceito de Aprendizagem Cooperativa  

 Foi num país multicultural e multirracial, os Estados Unidos da América, onde 

existem escolas repletas de crianças com diferentes características de natureza cultural, 

étnica, religiosa, entre outras, e onde a discriminação e a violência provocada por tais 

diferenças constituíram uma preocupação durantes décadas, que nasceu a necessidade de 

implementar novas estratégias que atenuassem e/ou solucionassem a intolerância pela 

diferença (Freitas & Freitas, 2003). Ao longo de muitos anos esta multiculturalidade foi 

disseminada com a constituição de turmas homogéneas, para não haver uma mistura de 

géneros, crenças, ideias, modos de vida e costumes. Contudo, tal não contribuiu para que 

a violência e a discriminação fossem abolidas das escolas, nem as aprendizagens podiam 

ser consideradas verdadeiramente significativas, devido ao facto de as crianças não terem 

contacto com as diferentes realidades existentes na sociedade (Freitas & Freitas, 2003). 

A importância da partilha das aprendizagens, com a conceção de uma escola 

diferente mais virada para a vivência em comunidade, começou a ser defendida e 

partilhada com diversos autores europeus do século XIX, tais como o filósofo e psicólogo 

alemão Johann Friedrich Herbart, o pedagogo alemão Friedrich Froebel e o pedagogo 
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suíço Heinrich Pestalozzi. Todos eles já falavam na importância e nas vantagens da 

cooperação como alternativa à situação anteriormente descrita (Freitas & Freitas, 2003). 

Vários autores apontam a Aprendizagem Cooperativa como uma metodologia 

inclusiva, capaz de ultrapassar barreiras impostas no ensino tradicional (Arends, 1997) 

nomeadamente a nível da união entre os grupos e da partilha intra e intergrupos, 

fundamental numa aprendizagem de qualidade (Lopes & Silva, 2009).  

Os autores Fathman e Kessler (1992) dão enfase à ideia de que a Aprendizagem 

Cooperativa é caracterizada como uma metodologia que assenta no trabalho em grupo 

estruturado criteriosamente para permitir que todas as crianças desenvolvam 

competências sociais e cognitivas, troquem informações entre si e possam ser avaliadas 

de forma individual pelo seu desempenho. Para os autores, trabalhar de modo cooperativo 

com parceiros e instrutores mais capazes resulta em desenvolvimento cognitivo e em 

crescimento intelectual. 

Segundo Johnson e Johnson (1993) a Aprendizagem Cooperativa pode ser 

entendida como um método de ensino aplicado a pequenos grupos de crianças, onde num 

trabalho conjunto, cada uma maximiza a sua própria aprendizagem e a dos seus colegas. 

Para os autores a interação leva ao aumento do esforço de modo a promover relações 

interpessoais positivas e maior saúde emocional.  

Na opinião dos autores Freitas e Freitas (2002, p.21), “o conceito de 

Aprendizagem Cooperativa é como um grande chapéu-de-chuva que cobre um número 

bastante vasto de estratégias, servidas por técnicas adequadas e que podem ser utilizadas 

nos vários níveis de ensino”.  No entendimento de Arends (1997) a Aprendizagem 

Cooperativa promove o comportamento cooperativo e desenvolve as relações grupais 

entre as crianças, ajudando-os na aprendizagem escolar.  

Leitão (2006) partilha a ideia que os grupos cooperativos têm como principal meta 

o cenário em que existam atitudes de partilha, apoio e suporte mútuo, além das diferenças 

individuais dos seus membros. Este autor acrescenta que a heterogeneidade dos grupos 

permite que as crianças tenham acesso a diversas perspetivas, métodos e vivências 

diferentes conduzindo a um maior desequilíbrio cognitivo, necessário para estimular a 

aprendizagem e desenvolvimento cognitivo das crianças. Isto constitui um dos aspetos 

decisivos no contexto da Aprendizagem Cooperativa em relação a variáveis como 

competências académicas e sociais, género, etnia e cultura.   
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De acordo com os autores anteriores, a Aprendizagem Cooperativa é uma 

metodologia que possibilita que as crianças se ajudem no processo de aprendizagem, 

porque se constituem, nesse processo, como parceiros entre si e com o educador, com o 

objetivo de melhorar a aprendizagem.  

Perante estes factos, os finais do século XX ficaram marcados pela orientação 

pedagógica da Aprendizagem Cooperativa e esta começou a ser pensada como uma 

alternativa ao processo de ensino e aprendizagem que vigorava maioritariamente nas 

escolas, assente no individualismo e na competição entre as crianças dentro da sala de 

aula (Lopes & Silva, 2009).  

 

2.3.  Elementos básicos da Aprendizagem Cooperativa  

De acordo com Johnson, Johnson e Smith (1998) e Kagan (1999), os componentes 

básicos que estruturam a Aprendizagem Cooperativa, isto é, as caraterísticas que devem 

ter os grupos para serem considerados grupos cooperativos são os seguintes: a 

interdependência positiva, a responsabilidade individual e de grupo, a interação 

estimuladora, preferencialmente face a face, as competências interpessoais e de pequeno 

grupo e a avaliação grupal ou reflexão sobre o trabalho realizado pelo grupo.  

 A interdependência positiva 

Segundo os autores Lopes e Silva (2009, 2018) a interdependência positiva é a 

componente mais importante da Aprendizagem Cooperativa. Através dela, as crianças 

trabalham em pequenos grupos, e têm a consciência que o sucesso individual depende 

sempre do sucesso do coletivo, e vice-versa, na prossecução dos objetivos.  

No grupo, a componente de interdependência positiva é fundamental para efetivar 

a cooperação ao permitir o estabelecimento de relações pessoais estáveis, na medida em 

que os membros do grupo têm dupla responsabilidade porque trabalham para um fim 

comum. Isto é, para além da tarefa de aprender, têm de assegurar que os restantes 

elementos do grupo aprendam. Logo, as crianças percebem que “podem atingir os seus 

objetivos de aprendizagem se e só se os outros colegas do seu grupo de aprendizagem 

atingirem os seus objetivos” (Johnson & Johnson, 1987, p.6). Não há lugar para quem 

trabalha e para quem veja os outros trabalhar, pois todos os elementos do grupo têm uma 

tarefa que lhe é especialmente destinada e a noção de que se não a fizerem, sofrerão as 
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consequências como grupo. Não será prejudicada apenas a criança responsável pela falha, 

mas todo o grupo.  

Como referem Bessa e Fontaine (2002) os diferentes indivíduos devem orientar 

os seus esforços no sentido de atingirem objetivos comuns e, dessa forma, contribuírem 

quer para o seu sucesso quer para o dos outros na realização desses objetivos. O que 

significa que o grupo não será bem-sucedido sem a cooperação de todos os seus 

elementos. 

De acordo com Freitas e Freitas (2002) e Silva, Moreira e Lopes (2018) tendo por 

base os estudos realizados por Kagan (1989) e Johnson e Johnson (1999), são seis os tipos 

de interdependência positiva existentes: a interdependência de finalidades ou objetivos, 

que surge quando todos os elementos trabalham em prol de um objetivo comum; a 

interdependência de recompensas ou celebrações, que sucede quando os elementos do 

grupo são distinguidos pelo sucesso no trabalho do grupo onde se inserem; a 

interdependência positiva de tarefas, que deriva da participação de todos os elementos na 

realização de uma tarefa que é subdividida por todos os elementos do grupo; a 

interdependência positiva de recursos, que decorre da responsabilização de um membro 

por um material específico (por exemplo, uma criança fica com a tesoura, outra com o 

lápis e outra com as figuras); a interdependência de papéis onde cada elemento fica 

responsável por uma determinada função, que depende das restantes funções dos colegas 

do seu grupo e a interdependência positiva de identidade que tem em conta as relações 

pessoais estabelecidas entre os elementos do grupo. Se o grupo se mantiver algum tempo 

os elementos estreitam relações entre si, colaboram e ficam amigos. Nos grupos de quatro 

crianças, pode a cada uma delas ser atribuído um papel distinto. Uma criança pode ser 

nomeada como responsável pelo material, outra pode ser a controladora do tempo, outra 

desempenhar o papel de harmonizador, e a outra o papel de construtor. A atribuição de 

papéis pode originar nas crianças grande ansiedade ou uma grande satisfação, consoante 

a sua personalidade. O educador deve a pouco e pouco ir atribuindo diferentes papeis às 

crianças de forma que possam desempenhar cada um deles com o mesmo sucesso. 
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 Responsabilidade individual e de grupo 

No ambiente de um grupo de trabalho, é essencial que cada elemento desempenhe 

as tarefas atribuídas com o máximo rigor em prol do sucesso do grupo. Cada membro do 

grupo deve ser individualmente responsável na concretização dos objetivos globais ao 

grupo.  

Lopes e Silva (2009) sustentam que as crianças têm obrigação de ajudar-se 

individualmente e responsabilizar-se por partilhar o seu trabalho e não podem estar à 

espera ou “aproveitar-se” do trabalho dos outros. Freitas e Freitas (2002) consideram que 

“cada elemento do grupo sabe que as suas falhas podem contribuir para que o grupo 

obtenha piores resultados e se existir espírito de grupo cada um procurará dar o melhor e 

ajudar os outros a darem também o seu melhor” (p.30). Nesta perspetiva e no entender de 

Pujolàs e Maset (2009) é muito importante que os membros do grupo se conheçam, a fim 

de saberem quem é que necessita de mais ajuda, apoio e incentivo para concretizar as 

tarefas. 

Para desenvolver o espírito de grupo é importante que se dê tempo ao grupo para 

se conhecer. Traver (2008) sugere que as crianças se apresentem aos restantes elementos 

do grupo, manifestando os seus gostos, interesses, motivações e potencialidades, de modo 

a ficarem a conhecer-se melhor uns aos outros. Assim, além de se criarem sentimentos de 

pertença de cada um dos elementos relativamente ao seu grupo, as competências de cada 

criança também poderão ser aproveitadas, valorizando-se no grupo as potencialidades de 

cada uma delas. 

 

 Competências interpessoais e de pequeno grupo 

O ensino de algumas competências sociais básicas é essencial para que possa ser 

colocada em prática a Aprendizagem Cooperativa numa sala de aula, pois, segundo Lopes 

e Silva (2009, p.19) “a falta de competências sociais é provavelmente o fator que mais 

contribui para o fracasso académico dos grupos”. Freitas e Freitas (2002) referem que não 

são apenas os conteúdos curriculares que devem ser ensinados de forma sistemática mas, 

e principalmente, ao nível da educação pré-escolar devem também ser objeto de ensino 

as competências sociais de modo a que: ocorra dentro do grupo um diálogo aberto, direto 

e sem ambiguidades; todos os elementos se conheçam e confiem uns nos outros; resolvam 

de forma positiva e construtiva todos os conflitos que eventualmente possam surgir, como 

por exemplo violência física ou verbal, existência de diferentes perspetivas e a dificuldade 
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em aceitar outra que não a sua, atritos, entre outros; haja uma aceitação por parte de todos 

os elementos das diferenças individuais e se apoiem e incentivem mutuamente.  

Numa turma de ensino pré-escolar podem existir crianças de diferentes idades, 

geralmente dos 3 aos 5 anos e por conseguinte, as crianças mais velhas, que naturalmente 

terão as competências sociais mais desenvolvidas, brincam entre si e as mais novas terão 

maior tendência a isolar-se. Para promover a aquisição das competências sociais é 

essencial desenvolver atividades que envolvam a colaboração de duas ou mais crianças 

para que as mais novas e as mais tímidas tenham a oportunidades de participar.  

No entanto, atualmente não é prática comum o trabalho colaborativo nos jardins 

de infância e, portanto, o papel principal cabe ao educador que deve proporcionar 

experiências enriquecedoras o desenvolvimento das competências sociais, podendo 

utilizar técnicas como o treino de papéis, a demonstração, o ensino direto, os jogos de 

papéis, a observação e o feedback (Lopes & Silva, 2008). 

O treino de papéis consiste em o educador colocar em prática as competências 

sociais, justificando as suas ações e comportamentos. As crianças tentam imitá-lo porque 

o consideram um modelo a seguir. Outro método de ensino de competências sociais 

consiste na utilização da Tabela em T. Johnson, Johnson e Holubec (1999) propuseram 

esta tabela que consiste no desenho em grande da letra T numa cartolina. Ao longo da 

linha horizontal da letra T, ou seja, na zona superior da letra T, o educador define uma 

competência social específica, como por exemplo o escutar atentamente. No lado 

esquerdo da linha vertical da letra T são definidas as ações que as crianças podem 

concretizar para a interiorização dessa mesma competência. No lado direito da linha 

vertical da letra T são definidas palavras-chave ou pequenas frases que as crianças possam 

usar e que transmitem as suas ações. A tabela 1 que se segue exemplifica uma tabela em 

T, para algumas competências sociais ao trabalho de grupo eficaz. 
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Tabela 1 - Exemplo de Tabela em T para a educação pré-escolar (Lopes & Silva, 2008, p.20)  

Escutar atentamente 

Ações Palavras-chave 

Estar sossegado Podes começar. 

Estar com atenção Agora é a tua vez. 

Esperar que o outro termine de falar Eu falo depois do meu colega; Eu espero. 

 

Outro método de ensinar as competências sociais é através de jogos de papéis, 

onde o educador pede às crianças que ajam de acordo com os comportamentos que 

regulam certas situações que requerem competências sociais. Considere-se a título de 

exemplo a situação em que duas crianças mostram como partilhar as peças de um puzzle 

enquanto as outras olham atentamente. 

Um  aspeto que o educador deve atender é ao fornecimento de feedback sempre 

que uma criança evidencia a competência social que se pretende que adquira ou 

desenvolva. Desta forma a criança voltará a repetir o uso dessa competência social e assim 

tornar-se-á praticamente numa competência inata. De modo a fornecer feedback às 

crianças, podem ser adotadas algumas estratégias, tendo sempre em conta a sua aplicação 

em função da idade das mesmas. Exemplos de estratégias de feedback são a escolha da 

expressão correspondente, onde cada criança deve colocar, numa folha de papel, uma cruz 

por baixo da figura feliz, da figura neutra ou da figura triste, consoante o seu desempenho 

relativo a uma competência ou tarefa em especial (Lopes & Silva, 2008). 

Outra estratégia consiste na associação de cartas numeradas de 1 a 5, onde 1 reflete 

a fraca aquisição da competência ou desempenho insuficiente na atividade e a carta de 

maior número reflete, pelo contrário, a plena aquisição da competência ou elevado 

desempenho na atividade (Lopes & Silva, 2008). 

A estratégia “1, 2, 3, saltar” consiste em pedir às crianças que se levantem e saltem 

lentamente se consideram que seu desempenho relativo a uma competência ou tarefa em 
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especial não foi o melhor ou saltem mais rápido se consideram que seu desempenho foi 

adequado (Lopes & Silva, 2008). 

Na estratégia dos cantos são numerados os cantos da sala que correspondem a 

diferentes respostas possíveis quanto à presença de competências sociais na atividade. 

Cada criança irá para o canto escolhido de acordo com a sua opção. Em cada um dos 

cantos as crianças discutem a razão pela qual deram essa resposta (Lopes & Silva, 2008).  

Para fornecer feedback através das mãos, as crianças colocam-nas em diferentes 

partes do corpo. Assim, colocar as mãos nos tornozelos reflete fraca aquisição da 

competência ou desempenho insuficiente na atividade. Pelo contrário, para demonstrar a 

plena aquisição da competência ou desempenho na atividade devem colocar as mãos na 

cabeça (Lopes & Silva, 2008). 

Através da árvore das competências, as crianças na fase de feedback colocam uma 

maçã na sua árvore por cada vez que adquiram uma competência. O educador deverá 

registar a que aprendizagem corresponde a maçã colocada na árvore e certificar-se que as 

crianças compreendem o motivo pelo qual é lá colocada. 

Na tabela 2 apresentam-se alguns exemplos de competências sociais e métodos 

cooperativos que possibilitam o treino das mesmas. Assim, ao mesmo tempo que 

aprendem a matéria, as crianças desenvolvem também competências sociais. 

Tabela 2 - Métodos cooperativos para o ensino das competências sociais (Fonte: Silva, Moreira & Lopes, 2018, p.32) 

Competências sociais Métodos cooperativos 

Escuta ativa 
Pensar – Formar Pares – Partilhar; O par gelado; Senhas 

para falar; Círculos concêntricos 

Elogiar 
Resolver – Elogiar – Ajudar – Passar; Mesa Redonda; 

Verificação em pares; Já podem mostrar; Roleta 

Um de cada vez 
Resolver – Elogiar – Ajudar – Passar; Mesa Redonda; 

Verificação em pares; Roleta 

Falar em tom de voz 

baixo 

Resolver – Elogiar – Ajudar – Passar; Já podem mostrar; 

Cabeças numeradas juntas 

Persistir na tarefa 

Resolver – Elogiar – Ajudar – Passar; Mesa Redonda; 

Verificação em pares; Já podem mostrar; Mistura e 

combina 
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Ajudar ou treinar 
Mesa Redonda; Verificação em pares; Já podem mostrar; 

Mistura e Combina 

Chamar os colegas pelo 

nome 
Mistura e Combina; O par gelado; Já podem Mostrar 

 

 Avaliação grupal ou reflexão sobre o trabalho realizado pelo grupo 

De acordo com Johnson e Johnson (1999), a avaliação de todo o grupo e do seu 

trabalho pode ser vista como “a reflexão numa sessão em grupo para descrever quais as 

ações que foram úteis e inúteis e a tomada de decisão acerca das ações que devem 

continuar e quais as que devem ser mudadas” (p.34). O processo avaliativo deverá ser 

frequente e sistemático de modo a permitir ao grupo refletir sobre o seu funcionamento, 

o que garantirá que todos os membros do grupo recebam o feedback sobre o seu 

desempenho e deste modo tenham oportunidade de manter os comportamentos adequados 

e modificar os que não se revelam tão eficientes. Tratando-se de um processo que é 

realizado no final de cada atividade, é muitas vezes ignorada. Porém, de forma a melhorar 

o processo de ensino e aprendizagem, as crianças devem começar a ter a capacidade de 

se autoavaliarem para modificar os seus comportamentos em ações futuras.  

A avaliação grupal promove a aprendizagem das competências sociais; assegura 

que os membros recebem feedback da sua participação e lembra às crianças que devem 

ser consistentes na prática de comportamentos que promovam o desenvolvimento das 

competências sociais. 

 Interação estimuladora preferencialmente face a face 

A interação estimuladora preferencialmente face a face carateriza-se por dispor 

fisicamente as crianças de forma a permitir que os diferentes elementos do grupo se 

posicionem frente a frente para facilitar que se encorajem e facilitem os esforços mútuos 

(Marreiros, Fonseca, & Conboy, 2001). A interação promovida surtirá efeitos não só o 

sucesso académico, bem como o desenvolvimento das competências sociais de cada um 

(Lopes & Silva, 2009). 

Para promover interação estimuladora preferencialmente face a face, o educador 

deve ter em consideração alguns aspetos: formar grupos pequenos, no máximo 4 crianças; 

organizar a sala de modo a assegurar a interação verbal e visual entre as crianças, para 

facilitar a comunicações entre todos; manter os mesmos grupos de crianças durante um 

período de tempo que permita que estabeleçam relações de confiança; ensinar 
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competências sociais relacionadas com apoio, ajuda e estimulo aos colegas; estabelecer 

regras que fomentem o apoio mútuo. Um exemplo destas regras é as crianças pedirem a 

ajuda do educador apenas no caso de nenhum elemento do grupo não conseguir dar 

resposta ao problema (Silva, Moreira, & Lopes, 2018). 

Para a formação dos grupos, evitando que algumas crianças se sintam rejeitadas, 

cabe ao educador formar os grupos em vez de deixar as crianças escolher. O agrupamento 

pode ser feito de forma aleatória, basear-se em certas caraterísticas (por exemplo a cor 

das peças de vestuário, cor do cabelo, etc) ou fazer grupos fixos que perdurarão no tempo. 

(Lopes & Silva, 2008). 

 Existem três regras muito importantes a ter em conta na atribuição de papéis que 

as crianças devem conhecer: 1) cada membro do grupo deve desempenhar um papel; 2) 

todos os papéis são igualmente importantes, nenhum papel é mais importante que o outro; 

e 3) as crianças terão a oportunidade de desempenhar todos os papéis (Lopes & Silva, 

2008; Silva, Moreira, & Lopes, 2018). 

Em síntese, podemos dizer que no que concerne à Aprendizagem Cooperativa, são 

diversas as componentes que a estruturam (Figura 1) e fazem dela um modelo de 

aprendizagem que estimula o desenvolvimento de competências sociais, para além de 

promover o rendimento académico das crianças. 

 

Figura 1 - Componentes básicas que estruturam a Aprendizagem Cooperativa (adaptado de Freitas & Freitas, 2003) 
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Apesar das caraterísticas, anteriormente abordadas, que os grupos de trabalho têm 

de possuir para que sejam considerados grupos cooperativos, o trabalho de grupo 

cooperativo é por vezes confundido com o trabalho em grupo tradicional. Mas, organizar 

grupos na sala de aula para aprenderem ou realizarem tarefas não é o mesmo que 

promover a cooperação. Segundo Johnson e Johnson (1987) existem diferenças muito 

significativas entre ambas as situações. 

O primeiro cenário remete para o trabalho de grupo tradicional pois “trabalhar em 

grupo exige que haja respeito por princípios e regras” (Freitas & Freitas, 2003, p. 25). 

Estes autores referem que não é suficiente juntar três ou quatro crianças e propor-lhes 

uma tarefa para realizarem em conjunto para que trabalhem de forma cooperativa. Para 

que as crianças cooperem num grupo, é necessário ajudá-las de forma a assegurar que 

discutam e partilhem os materiais de aprendizagem como a interdependência de papéis, 

a interdependência de recursos.  

De modo a sistematizar as diferenças que caraterizam o trabalho de grupo 

cooperativo do trabalho de grupo tradicional, apresenta-se a tabela 3. 

Tabela 3 - Trabalho de grupo cooperativo vs. trabalho de grupo tradicional (Fonte: Johnson & Johnson, 1987) 

GRUPOS DE TRABALHO 

COOPERATIVO 

GRUPOS DE TRABALHO 

TRADICIONAL 

Interdependência positiva Não há interdependência 

Responsabilidade individual Não há responsabilidade individual 

Heterogeneidade Homogeneidade 

Liderança partilhada Há um líder designado 

Responsabilidade mútua partilhada Não há responsabilidade partilhada 

Ênfase na tarefa e na sua manutenção Ênfase na tarefa 

Ensino direto das Competências sociais 
É assumida a existência dos Competências 

sociais, pelo que se ignora o seu ensino; 

Papel do educador: observa e intervém 
O educador ignora o funcionamento do 

grupo; 

O grupo acompanha a sua 

produtividade. 

O grupo não acompanha a sua 

produtividade 
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2.4.  O papel do educador na Aprendizagem Cooperativa  

Durante todo o processo de implementação da Aprendizagem Cooperativa o 

educador tem um papel muito importante, onde deverá cumprir uma série de tarefas ao 

longo de todas estas fases (Johnson, Johnson & Smith, 1991; Lopes & Silva, 2009). 

Na fase de pré-implementação do ensino o educador deve:  

a) definir os objetivos de ensino, tanto académicos como sociais; 

b) determinar o tamanho do grupo e distribuir as crianças pelos grupos; 

c) atribuir papéis aos elementos do grupo; 

d) arranjar ou dispor a sala de aula; 

e) planificar materiais de ensino para promover a interdependência; 

f) distribuir tarefas pelas crianças e certificar-se que as crianças as 

compreenderam, estabelecer os critérios de sucesso, para que as crianças 

saibam as competências que vão ser avaliadas; 

g) estruturar a interdependência positiva e a responsabilidade, testando o grupo, 

assim como os seus elementos, de forma individual; 

h) estabelecer os comportamentos desejados, ou seja, ensinar as crianças como 

trabalhar em grupo, recorrendo, por exemplo, ao treino desses mesmos 

comportamentos em pequenos períodos de aula. 

 

Na fase de implementação do ensino o educador deve: 

a) controlar o comportamento, circulando pela sala para observar a forma como 

os diferentes grupos trabalham; 

b) intervir se necessário, ou seja, quando circula pela sala, o educador deve 

intervir por exemplo, na resolução de conflitos; 

c) prestar ajuda, quando for oportuno; 

d) elogiar as crianças e o grupo individualmente, quando estes trabalham de 

forma adequada e cumprem com os seus deveres. 

 

Por fim, na fase de pós-implementação do ensino o educador deve:  

a) promover o encerramento através do sumário, sintetizando com a turma os 

pontos mais importantes, ou pedindo aos grupos que sintetizem o seu trabalho 

o apresentem à turma; 
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b) avaliar a aprendizagem das crianças através de uma grelha e informar os 

mesmos sobre a qualidade do seu trabalho, fornecendo feedback; 

c) refletir sobre o trabalho desenvolvido, registando o que foi trabalhado em cada 

aula e, se necessário, deve posteriormente reformular as suas aulas como base 

essa reflexão e no feedback fornecido pelas crianças. 

 

2.5.  Vantagens e desvantagens da Aprendizagem Cooperativa 

 No que concerne às vantagens e desvantagens da Aprendizagem Cooperativa, já 

são diversos os estudos realizados pelos investigadores que apontam os diferentes aspetos 

positivos, na sua maioria, mas também alguns negativos associados à sua aplicação. 

Ao nível das vantagens para o sucesso escolar das crianças, para além de promover 

o desenvolvimento de múltiplas competências sociais e o controlo de impulsos, o que os 

ajudará a integrar e a participar responsavelmente na sociedade, Carneiro (2000, p.94) 

aponta que “o trabalho cooperativo influencia positivamente o resultado final do trabalho 

realizado, a motivação, o raciocínio, e as competências sociais de cada criança”. Por sua 

vez Bessa e Fontaine (2002) referem que a Aprendizagem Cooperativa permite que os 

indivíduos autovalorizarem os objetivos do grupo, e façam esforços para encorajarem os 

outros. Freitas e Freitas (2002) referem a melhoria das aprendizagens, das relações 

interpessoais; da autoestima; das competências no pensamento crítico; maior capacidade 

em aceitar as perspetivas dos outros; maior motivação intrínseca; maior número de 

atitudes positivas para com as disciplinas estudadas na escola, os educadores e os colegas; 

diminuição dos problemas disciplinares devido ao facto de existirem mais tentativas de 

resolução dos conflitos pessoais; aquisição das competências necessárias para trabalhar 

com os outros; menor predisposição para faltar às aulas. 

Os autores Lopes e Silva (2009, p.50-51), com base nos trabalhos de Panitz 

(1996), Palmer, Peters e Strectman (2002) mencionam mais de cinquenta benefícios da 

Aprendizagem Cooperativa, que podem ser resumidos em quatro grandes categorias: 

social, psicológico, académica e de avaliação. Na Tabela 4 encontram-se enumeradas as 

principais vantagens da Aprendizagem Cooperativa para as quatro categorias referidas. 

 

 

 



22 
 

Tabela 4 - Benefícios da Aprendizagem Cooperativa (Lopes e Silva, 2009, pp.50-51) 

CATEGORIAS DIMENSÕES 

Social 

- Estimula e desenvolve as relações interpessoais; 

- Promove respostas sociais positivas em relação aos problemas e 

estimula um ambiente de apoio à gestão de resolução de conflitos; 

- Encoraja a responsabilidade pelos outros; 

- Desenvolve um maior número de relações heterogéneas positivas; 

- As crianças são ensinadas a criticar ideias, não pessoas; 

- Fomenta o espírito de constituição de equipa e a abordagem da 

equipa para a resolução de problemas ao mesmo tempo que mantém a 

responsabilidade individual; 

- Fomenta a prática do desenvolvimento de competências de 

liderança; 

- Ajuda os educadores a deixarem de ser o centro do processo de 

ensino para se tornarem facilitadores da aprendizagem, permitindo 

passar da aprendizagem centrada no educador para a aprendizagem 

centrada na criança. 

Psicológica 

- Promove o aumento da autoestima; 

- Melhora a satisfação da criança com as experiências de 

aprendizagem; 

- Encoraja as crianças a procurarem ajuda e a aceitarem a tutoria dos 

outros colegas. 

Académica 

- Estimula o pensamento crítico e ajuda as crianças a clarificar as 

ideias através da discussão e do debate; 

- Desenvolve as competências de comunicação oral; 

- Cria um ambiente de aprendizagem ativo, envolvente e 

investigativo; 

- Melhora o rendimento escolar; 

- As crianças mais fracas melhoram o seu desempenho quando se 

juntam com colegas que têm melhor rendimento escolar; 

- Proporciona às crianças que têm melhores notas a compreensão mais 

profunda que apenas resulta de ensinarem a matéria aos outros. 
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Avaliação 

- Proporciona diversas formas de avaliação alternativas, tais como, a 

observação de grupos, a avaliação do espírito de grupo e avaliações 

individuais escritas curtas; 

- Os grupos são mais fáceis de supervisionar do que as crianças 

individualmente. 

 

Por outro lado, em relação aos aspetos negativos, ou desvantagens, salienta-se que 

o incorreto uso dos métodos cooperativos pode “levar a que algumas crianças «vivam à 

pala dos outros»", ou seja, enquanto alguns elementos fazem todo ou parte do trabalho, 

outros «apanham boleia»” (Lopes & Silva, 2009, p.49).  Segundo os autores, as crianças 

podem sentir pressão para acabar rapidamente as tarefas de tal modo que poderá sobrepor-

se à reflexão e à aprendizagem. Para além disso, a socialização e as relações interpessoais 

que se estabelecem dentro do grupo podem ganhar ênfase relativamente à aprendizagem 

dos conteúdos e isto pode conduzir a que as crianças reforcem as suas conceções, não 

ocorrendo aprendizagem, ao invés de as reestruturarem. 

Apesar de a Aprendizagem Cooperativa ter muitas mais vantagens do que 

desvantagens, não se pretende que se substitua totalmente o trabalho individual e 

competitivo pelo trabalho em cooperação. É válido que cada uma destas estruturas de 

aprendizagem seja utilizada na sala de aula e cabe ao educador escolher o melhor 

momento, de acordo com os objetivos de aprendizagem, para as utilizar na sala de aula 

(Font & Gisbert, 2005). 

 

2.6. Métodos de Aprendizagem Cooperativa 

Como referem Freitas & Freitas (2002) e Lopes & Silva (2009), existem descritos 

na literatura mais de 100 métodos de Aprendizagem Cooperativa, que podem ser usados 

pelos educadores dos diferentes níveis de ensino, desde o pré-escolar ao ensino superior. 

Alguns métodos de Aprendizagem Cooperativa utilizados na educação pré-

escolar, e também usados neste estudo, porque são de curta duração e não implicam o 

domínio da escrita, encontram-se descritos abaixo, de acordo com Lopes e Silva (2009). 
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2.6.1. Senhas para falar 

Através deste método até as crianças mais tímidas são incentivadas a participar 

nas atividades. A aplicação do método não deve exceder os dez a quinze minutos para a 

realização das atividades. 

 O método consiste em o educador organizar pequenos grupos de 3 a 4 crianças, e 

estes ou o educador escolhem um tópico para discussão. Em seguida o educador distribui 

― senhas para falar – onde se pode recorrer a canetas, lápis, cartões, etc. que servem de 

senha.  

Por exemplo, são distribuídos três cartões coloridos a cada criança. Quando uma 

criança fala coloca o cartão na mesa. Todas as crianças têm que esgotar as suas senhas e 

não podem utilizar a senha seguinte sem que todos os elementos do grupo tenham 

utilizado uma antes. Quando todas as senhas estiverem na mesa a atividade pode 

recomeçar até que o tempo destinado à atividade termine (Lopes & Silva, 2009). 

Os objetivos subjacentes a este método de aprendizagem são: fomento e 

desenvolvimento da linguagem oral e do pensamento crítico (Lopes & Silva, 2009); 

princípio da igual participação; aprender a falar cada um na sua vez. 

 

2.6.2. Já podem mostrar 

O método “Já podem mostrar” proporciona que em pequenos grupos, as crianças 

sejam ativas e participem na aula, consolidando aprendizagens e partilhando informações 

enquanto resolvem questões ou exercícios.  

Inicialmente cada criança tem o seu tempo para pensar na resposta correta a uma 

questão que lhe é colocada. Em seguida discute as suas respostas com os outros elementos 

do grupo, de forma a chegarem a um consenso. Estes factos garantem que todas as 

crianças percebam o que lhes é pedido e convivam de forma harmoniosa. 

Os passos deste método, de acordo com Lopes e Silva (2009) são: 1 - Dividir a 

classe em grupos de quatro elementos e numerá-los de um a quatro; 2 - Eleger um 

elemento ao acaso para liderar o grupo; 3 - Distribuir nas mesas um baralho de cartas com 

perguntas, exercícios ou tarefas  a serem colocadas no centro da  mesa, com a face escrita 

voltada para baixo; 4 - O primeiro líder do grupo selecionado pelo educador vira uma 

carta que será lida para todos os grupos; 5 - Sem falarem uns com os outros, cada criança 

tenta responder à questão na folha de respostas fornecida; 6 - À medida que terminam as 
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tarefas, as crianças viram a folha da resposta para baixo, indicando que já terminaram e 

quando todos o fizerem o líder diz “mostrar”; 7 - O grupo verifica as respostas e se as 

respostas de todos forem iguais, as crianças cumprimentam-se. Caso contrário, 

argumentam como chegaram às respostas existentes por forma a chegarem a um consenso 

sobre a resposta que pensam ser correta; 8 - O procedimento continua e só termina quando 

as cartas também terminarem, tendo em atenção a rotatividade do líder de grupo. 

Os objetivos subjacentes a este método de aprendizagem são: a participação ativa 

nas atividades, a busca e partilha da informação, a resolução de problemas em conjunto e 

aprender a felicitar os outros. 

 

2.6.3. Graffiti coletivo 

O Graffiti coletivo baseia-se na produção de ideias por pequenos grupos de 

crianças, mas heterogéneos. Estas ideias serão, depois, representadas livremente, através 

de escrita, do desenho ou de esquema, numa folha dividida em igual número de partes 

quantos os elementos de cada grupo, durante o tempo previamente estabelecido pelo 

educador. Quando o tempo terminar, a folha roda e cada criança realiza o seu trabalho de 

acordo com as novas instruções. A folha irá rodando até que volta à posição inicial.  É 

este produto final que corresponde ao graffiti, que será apresentado e explicado à turma.  

Trata-se de um método de fácil aplicação, e facilmente inclui a participação de 

todas as crianças, mesmo daquelas com Necessidades Educativas Especiais (NEE) 

sugerindo-lhes a manifestação criativa do seu pensamento.  

Este método visa promover a socialização, o pensamento crítico e a criatividade, 

capacidade de síntese, bem como o desenvolvimento da linguagem escrita e oral e da 

responsabilidade individual, ao mesmo tempo que permite saber os conhecimentos 

anteriores das crianças e o que entenderam sobre um determinado conteúdo (Lopes e 

Silva, 2009). 

 

2.6.4. Cada um na sua vez 

Neste método cada criança fala e põe em prática apenas quando chega a sua vez. 

De forma a organizar adequadamente o início da atividade escolhe-se a criança que 

começa em cada um dos grupos, colocando-se uma sinalética, por exemplo, um 
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autocolante na folha do grupo. Designa-se, assim, uma criança para o papel de construtor 

com o intuito de dar início à atividade.  

As competências “escutar os colegas”, “esperar pela sua vez”, “respeitar os 

tempos de espera”, são competências que este método possibilita que as crianças 

adquiram. 

 

2.6.5. Círculos concêntricos 

 Este método também denominado de círculo interior-exterior é de simples 

aplicação e permite às crianças abordarem um assunto de forma estruturada com vários 

colegas num curto espaço de tempo (Lopes & Silva, 2008). 

O educador organiza as crianças em dois grupos de mais ou menos 8 elementos, 

dos quais metade formam o círculo exterior e a outra metade o círculo interior. Todos 

deverão ficar de frente. Pedir a cada par para que troquem informações sobre um assunto. 

O educador pode entregar-lhes questões para estimulá-los. Seguidamente as crianças que 

estão no centro rodam no sentido dos ponteiros do relógio para trocar informações com 

os colegas do círculo exterior e têm a possibilidade de escolher assuntos diferentes.  

Algumas competências que este método possibilita incluem o permitir partilhar 

informações e ideias, o conhecimento mútuo, desenvolvimento de competências de 

comunicação, sumariar ideias dos outros e questionar. Uma vez que permite a 

movimentação física, torna-se também importante essencialmente para as crianças mais 

pequenas por permitir desenvolver a expressão motora, que é tão necessária nesta faixa 

etária. 

 

2.6.6. Mesa Redonda 

Este método tem múltiplas utilidades e pode ser aplicado em vários níveis de 

ensino. Trata-se de um método divertido de Aprendizagem Cooperativa que possibilita 

numerosas aprendizagens, benéficas ao desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 

Permite que aprendam e estabeleçam conhecimentos, com base na partilha, através da 

execução de experiências de aprendizagem em pequenos grupos, as quais requerem várias 

respostas e implicam multiplas contribuições (Lopes & Silva, 2009). Sendo que o 

resultado é comum ao grupo e da responsabilidade de todos, este método estimula e 
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intensifica a interdependência positiva entre todos os elementos do grupo, o que os torna 

mais aptos na Aprendizagem Cooperativa. 

Os passos deste método (adaptado de Lopes & Silva, 2009) são os seguintes: 1 - 

Estabelecer grupos de três ou quatro elementos; 2 - Partilhar o material pelo grupo e não 

por criança; 3 - O educador expõe uma atividade que implica a realização de várias tarefas 

para a sua conclusão; 4 - O educador indica qual o tempo para a realização da atividade, 

tendo em conta o tempo que cada criança tem para a realização da(s) tarefa(s) que tem a 

seu cargo; 5 - Quando uma criança terminar a sua tarefa, passa o trabalho juntamente com 

o material necessário para o colega seguinte, no sentido dos ponteiros do relógio; 6 - 

Quando o tempo terminar, o educador dá por terminada a atividade; 7 - Cada grupo 

partilha o produto final com os restantes colegas. 

Estimula as competências de interdependência positiva, a criatividade, a 

consolidação de conhecimentos, a partilha de informação entre outras.  

 

2.7.  A importância das competências sociais no processo de ensino e de 

aprendizagem 

  Para compreender a importância das competências sociais no processo de ensino 

e aprendizagem torna-se necessário clarificar o conceito de competência. 

Segundo Ceitil (2007) o conceito de competência é oriundo da idade média, 

restringia-se à linguagem jurídica e significava que determinada côrte, tribunal ou 

indivíduo era competente para realizar um dado julgamento. Passado algum tempo o 

termo foi também utilizado para designar alguém capaz de se pronunciar sobre 

determinado assunto. Ainda de acordo com Ceitil (2007), a evolução do conceito de 

competência e o seu uso foi focado por Lyle Spencer e Signe Spencer no seu livro 

“Competence at Work”, onde afirmam que a “competência é uma característica 

fundamental de um individuo e que está relacionada com um critério de eficácia e/ou 

performance excelente, num trabalho ou situação”. Le Boterf (1995) define competência 

como um saber–agir, um saber integrar, mobilizar e transferir um conjunto de recursos 

(conhecimentos, saberes, aptidões, raciocínio em um contexto para encarar os diferentes 

problemas encontrados ou para realizar uma tarefa.  

De acordo com Roldão (2003), competência é a capacidade de mobilizar 

conhecimentos e aptidões várias, articulá-los e usá-los adequadamente face a uma 
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situação, interpretando e adequando esse conjunto de elementos mobilizados e integrados 

à especificidade do contexto. Assim a competência implica não uma simples aplicação, 

mas uma construção. O conceito de competência para Cruz (2001) acolhe um conjunto 

de saberes, atitudes e valores, abarcando o domínio do self (saber-ser), o domínio 

cognitivo (saber formalizado) e o domínio comportamental (saber-fazer). Uma 

competência consolida-se numa ação ou num conjunto de ações articuladas.  

As competências sociais são comportamentos desejáveis que habilitam a pessoa a 

interagir com o outro de modo que as necessidades sejam satisfeitas e satisfaçam as 

expectativas dos que o rodeiam. Estes comportamentos incluem não só a verbalização 

como também a expressão facial, a postura, o contacto visual, os gestos e a aparência 

física, entre outros aspetos. São entendidas como a capacidade do indivíduo, para se 

adaptar aos diferentes meios em que se encontra inserido e a capacidade de se relacionar 

com os outros, adaptando os seus comportamentos às diferentes situações.  

Existem diversos termos para referir as competências sociais: habilidade social, 

aptidão social, comportamento social. Estes termos podem interrelacionar-se, o que torna 

o conceito de competência social ainda mais complexo (Elliott, Malecki, & Demaray, 

2001; Lopes, Rutherford, Quinn, Mathur, & Cruz, 2006). De uma forma genérica e 

transversal a todas as definições, pode afirmar-se que uma competência se traduz num 

conjunto de comportamentos sociais que quando realizados de uma forma apropriada, se 

tornam capacidades sociais que, por sua vez, se forem bem utilizadas, conduzem à 

competência social geral.  

Assim as competências sociais podem ser consideradas como imprescindíveis 

para o desenvolvimento socioemocional do indivíduo (Del Prette & Del Prette, 2006) 

uma vez que assumem uma importância fulcral no desenvolvimento humano por estarem 

relacionadas, não só com as relações entre pares, bem como com o sucesso académico e 

profissional e com o ajustamento psicossocial (Baptista, Monteiro, Silva, Santos, & 

Sousa, 2011). São muito importantes, principalmente nos jovens, pois quando estas não 

existem, os seus comportamentos vão refletir-se quer no contexto social quer nos 

contextos familiar. Por outro lado, é também nestes mesmos contextos que ocorre a sua 

aquisição. 

No que diz respeito ao contexto escolar, as influências e estímulos que ocorrem 

na educação pré-escolar têm grande importância na aquisição de competências sociais, 
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pois constituem modelos para a criança e um incitamento para todos os seus pensamentos 

e ações, levando a um melhor desenvolvimento cognitivo, intelectual e social e a que as 

crianças consigam conviver em sociedade e estabelecer relações interpessoais positivas. 

Segundo as OCEPE é “nos contextos sociais em que vive, nas relações e interações com 

os outros, que a criança vai interiormente construindo referências que lhe permitem 

compreender o que está certo e errado” (Direção Geral da educação, 1997, p.51).  

O espaço escolar deve ser um local privilegiado para o desenvolvimento social 

das crianças fomentando a convivência e a socialização, a educação para a cidadania e a 

oportunidade de aprender a trabalhar em grupos de pequena e média dimensão de modo 

a facilitar a aprendizagem de competências de interação social que conduzam à 

construção de relações sociais positivas com pares e adultos. “Isto porque durante os 

primeiros anos as competências sociais são aprendidas e reforçadas principalmente 

através de processos interativos” (Lino, 2002, p.80).  

A capacidade de serem estabelecidas relações interpessoais começa na infância e 

os contextos educativos tornam-se facilitadores da construção dessa capacidade. As 

crianças, num ambiente educativo, aprendem a partilhar e a viver em comunidade com os 

outros. A interação estabelecida entre pares promove a consciência e a diferenciação de 

si mesmas e dos outros, esquemas de reação social e cooperação no pensamento e ação. 

De Vries e Zan (1998) argumentam que a cooperação é um processo de interação social 

que cria o contexto mais produtivo para todos os aspetos do desenvolvimento infantil. 

É natural que quando as crianças se encontram no contexto de sala de aula ou 

mesmo numa atividade ao ar livre ou no recreio desejem brincar em cooperação umas 

com as outras. Assim, desenvolvem os seus interesses, tomam decisões, resolvem 

problemas, correm riscos e tornam-se mais autónomas. Também, ao brincar exprimem a 

sua personalidade e singularidade, desenvolvem a curiosidade e a criatividade, 

estabelecem relações entre aprendizagens, melhoram as suas capacidades relacionais e de 

iniciativa, assumem responsabilidades e tudo isto implica a utilização de competências 

sociais (Lopes, Marques, Mata, & Rosa, 2016). Mas nas brincadeiras em cooperação, as 

crianças, partilham experiências, mas também surgem conflitos. De acordo com Freitas e 

Freitas (2003), as situações de conflito podem também ser resolvidas através da utilização 

da Aprendizagem Cooperativa. 

Um dos aspetos mais importantes presentes na metodologia da Aprendizagem 

Cooperativa é o desenvolvimento de competências sociais como: respeitar a sua vez, 
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partilhar, ajudar, ouvir atentamente, olhar nos olhos, expressar educadamente o seu 

desacordo, encorajar, negociar, felicitar, aprovar com um aceno de cabeça, sorrir, 

convidar, chamar as pessoas pelo nome, comparativamente com o que ocorre nas 

situações de aprendizagem mais identificadas com metodologias mais tradicionais de 

ensino.  

 

2.8. Avaliação formativa no processo de ensino e aprendizagem 

A avaliação é considerada atualmente como ponto de partida privilegiado para o 

estudo do processo de ensino e de aprendizagem. Desde o início da idade escolar que a 

educação prestada à criança contempla a sua avaliação com o objetivo de assegurar a sua 

evolução, quer em termos cognitivos quer sociais. Avaliar os progressos das crianças 

consiste em comparar cada uma consigo própria para situar a evolução da sua 

aprendizagem ao longo do tempo (Lopes, Marques, Mata, & Rosa, 2016).  

De acordo com as OCEPE avaliação é fundamental para adequar os processos e 

as ações às necessidades de cada criança e do grupo e que a partir de uma atividade 

educativa, criada pelo educador, a criança desenvolve as suas aprendizagens. É também 

através da avaliação que o Educador pode perceber se o seu método de ensino é o mais 

adequado para o seu grupo/classe (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016). A criança deve 

ser envolvida no processo, descrevendo ao máximo as suas ações (o que fez, como e com 

quem, como poderia continuar, melhorar ou fazer de outro modo). A avaliação destina-

se assim a avaliar os progressos nas diversas áreas ou domínios, bem como identificar 

dificuldades e para informar os pais a respeito do desenvolvimento do seu educando. 

De acordo com as OCEPE (2016), “planear e avaliar com as crianças 

individualmente, em pequenos grupos ou no grande grupo são oportunidades de 

participação e meios de desenvolvimento cognitivo e da linguagem. Esta participação é 

uma condição de organização democrática do grupo, sendo também suporte da 

aprendizagem nas diferentes áreas de conteúdo” (Silva, Marques, Mata & Rosa, 2016, 

p.28).  

A avaliação apresenta-se assim como uma via para as crianças tomarem 

consciência das suas ações e procederem a alterações que beneficiem e potenciem o 

trabalho futuro. As mesmas OCEPE referem que “a avaliação na educação pré-escolar é 

reinvestida na ação educativa, sendo uma avaliação para a aprendizagem e não da 
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aprendizagem. É, assim, uma avaliação formativa por vezes, também designada como 

«formadora», pois refere-se a uma construção participada de sentido, que é, 

simultaneamente, uma estratégia de formação das crianças, do educador e, ainda, de 

outros intervenientes no processo educativo” (Silva, Marques, Mata & Rosa, 2016, p.17). 

Também se assume como formativa porque é um processo contínuo e interpretativo que 

se interessa mais pelos processos do que pelos resultados e procura tornar a criança 

protagonista da sua aprendizagem, de modo que vá tomando consciência do que é capaz 

de fazer, das dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassar. 

A educação pré-escolar é perspetivada no sentido da educação ao longo da vida, 

assegurando à criança condições para abordar com sucesso a etapa seguinte. Assim, a 

avaliação apresenta como finalidades (Marques, 2011): 

a) contribuir para a adequação das práticas, tendo por base uma recolha sistemática 

de informação que permita ao educador regular a atividade educativa, tomar 

decisões, planear a ação;  

b) refletir sobre os efeitos da ação educativa, a partir da observação de cada criança 

e do grupo de modo a estabelecer a progressão das aprendizagens;  

c) recolher dados para monitorizar a eficácia das medidas educativas definidas no 

Programa Educativo Individual (PEI);  

d) promover e acompanhar processos de aprendizagem, tendo em conta a realidade 

do grupo e de cada criança, favorecendo o desenvolvimento das suas 

competências e desempenhos, de modo a contribuir para o desenvolvimento de 

todas e da cada uma;  

e) envolver a criança num processo de análise e de construção conjunta, que lhe 

permita, enquanto protagonista da sua aprendizagem, tomar consciência dos 

progressos e das dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassando;  

f) conhecer a criança e o seu contexto, numa perspetiva holística, o que implica 

desenvolver processos de reflexão, partilha de informação e aferição entre os vários 

elementos – pais, equipa e outros profissionais – tendo em vista a conformidade do 

processo educativo. 

No sentido de desenvolver O perfil do Aluno, o educador deverá valorizar na 

avaliação das aprendizagens do aluno o trabalho autónomo, gerando a intervenção 

positiva no meio escolar e na comunidade (DGE, 2017). 
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No esquema que se segue encontra-se sintetizado o processo de avaliação 

formativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Técnicas de avaliação formativa 

Utilizando diversas técnicas de avaliação formativa (TAF) em contexto de sala de 

aula, os educadores de modo a tornarem as suas aulas mais eficazes podem planificar, 

ensinar, avaliar e ajudar as crianças a contornar as dificuldades da forma mais adequada. 

É também através das TAF que os educadores conseguem saber se as suas crianças 

adquiriram os objetivos e os conhecimentos transmitidos durante a aula, os quais, se 

necessário, devem voltar a ser ensinados (Lopes & Silva, 2012). 

De seguida são descritas algumas TAF utilizadas para efetuar a avaliação das 

competências sociais nas diversas atividades desenvolvidas no âmbito deste estudo, de 

acordo com os autores Lopes e Silva (2012). 

Figura 2 - Avaliação formativa (Fonte:50 Técnicas de Avaliação Formativa, Lopes e Silva, 2012, p.15) 

Avaliação formativa 

…para que os professores: 

- conheçam melhor os alunos; 

- planifiquem o ensino, 

ajustando o ritmo, a 

apresentação e os desafios de 

aprendizagem dos alunos 

…para que os alunos: 

- compreender a forma como 

aprendem melhor; 

- melhorem a aprendizagem; 

- se autoavaliem e 

compreendam como efetuam a 

aprendizagem 

 

Para proporcionar aos alunos 

- feedback eficaz que os ajude a desenvolver 

o seu potencial de aprendizagem aos alunos  
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2.9.1. Polegar para Cima - Para o Lado-Para Baixo  

A TAF Polegar para Cima - Para o Lado - Para Baixo possibilita ao educador 

avaliar o grau de entendimento por parte das crianças através da observação da orientação 

em que colocam os seus polegares. 

Nesta técnica o educador pede aas crianças para mostrar o polegar indicando se 

perceberam bem determinado conceito ou conteúdo. O polegar para cima indica que as 

crianças entenderam bem o conceito ou conteúdo. Para o lado indica que tem ainda 

dúvidas em relação ao tema apresentado, e o polegar apontado para baixo indica ainda 

não entenderam. 

Seguidamente o educador solicita a uma das crianças que colocou o polegar para 

cima para explicar o conceito aos restantes colegas da turma e assim os colegas que não 

perceberam têm sempre mais uma hipótese de entender melhor com uma segunda 

explicação. Outra forma de aplicação desta técnica de avaliação, é o facto de se poder 

formar grupos de pares, constituídos por um aluno que colocou o polegar para baixo e um 

aluno que colocou o polegar para cima, neste caso o aluno que colocou o polegar para 

cima pode explicar ao que colocou o polegar para baixo. Este comportamento também é 

essencial para apurar a responsabilidade das crianças em saber se entenderam bem a 

matéria através da informação disponibilizada ao educador (Lopes & Silva, 2012). 

Com esta TAF é possível apurar a compreensão em relação a algo e também 

admite que as crianças desenvolvam competências de autoavaliação e de entreajuda entre 

eles. O educador pode adequar a planificação da aula seguinte ou da parte que falta da 

aula de acordo com as necessidades de aprendizagem das crianças. 

 

2.9.2. Cartão semáforo 

 A técnica dos cartões semáforo consiste em efetuar a avaliação com base nas cores 

dos sinais de semáforo verde, amarelo e vermelho, que representam o nível de 

compreensão da criança em relação ao conceito aprendido na aula. Deste modo, cada 

criança recebe três cartões (verde, amarelo e vermelho) e, durante o momento de 

resolução de exercícios, o educador pede que utilizem esses cartões como forma de 

autoavaliarem o entendimento face às questões que têm de resolver individualmente. 

Assim sendo, as cores indicam o nível de compreensão da criança naquele exato momento 

face ao exercício em questão. O cartão verde pode sugerir que a criança compreende e 
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não necessita de ajuda; o amarelo que percebe o exercício, mas precisa de alguma ajuda 

para resolver melhor; e por fim o vermelho que necessita de muita ajuda para 

compreender. 

O educador é capaz de verificar o nível de compreensão das crianças em relação 

ao exercício que estão a resolver e aos conceitos que estão a ser aprendidos e resolvidos, 

envolvendo a turma na autoavaliação das aprendizagens. Pode ser utilizada em qualquer 

momento da aula. Se a turma levanta maioritariamente o cartão verde, então está pronta 

para seguir em frente para o próximo exercício. Caso o cartão vermelho seja levantado 

pela maioria, é necessário que o educador modifique o ensino de forma a beneficiar todas 

as crianças e a combater as necessidades do grupo. 

Deste modo, o método ajuda a perceber o nível de compreensão da criança sobre 

os assuntos que estão a ser aprendidos e ao mesmo tempo se a criança é capaz de se 

autoavaliar, envolvendo desta forma criança na autoavaliação da sua aprendizagem. 

Como já referido, permite também obter feedback rápido da compreensão da turma. 

 

2.9.3. Dedos para cima  

O educador começa por colocar uma questão, problema ou pergunta que pode ser 

de múltipla escolha, em que cada resposta deve de estar numerada ou então ter um número 

como resposta e as crianças colocam os seus dedos em número adequado para sinalizar a 

resposta que acham correta. São escritas as respostas das crianças para, numa fase 

seguinte serem formados os grupos de trabalho de acordo com o nível de dificuldades 

reveladas. Esta TAF possibilita ao educador entender de forma imediata se a turma, no 

seu conjunto, entendeu bem o que lhes foi dito, assim como verificar se cada aluno 

conseguiu assimilar bem.  

Segundo Lopes e Silva (2012) “Este pequeno movimento dos dedos também 

estimula o cérebro, aumentando a circulação de modo a que o cérebro obtenha mais 

oxigénio.”  

A utilização desta TAF permite um diagnóstico das conceções alternativas e dos 

conhecimentos prévios antes da aprendizagem, ou algumas que se mantêm. Antes do 

início da aula o educador escuta as respostas como, os conhecimentos prévios ou 

conceções alternativas sobre o conteúdo, posteriormente são lhes explicitados o que lhes 

possibilita efetuar aprendizagens mais consideráveis. Quando as crianças dão as suas 

respostas durante e após a aprendizagem, ao mesmo tempo também aprendem a se 
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autoavaliarem, de modo a atingir o cumprimento dos objetivos de aprendizagem e 

critérios de sucesso. Uma das vantagens é o aumento da responsabilidade das crianças no 

que diz respeito à aprendizagem.  

A validade deste tipo de autoavaliação depende da honestidade das respostas das 

crianças. Assim o educador também pode analisar esta característica nas suas crianças. 

Daí ser fundamental que o educador e as crianças trabalhem em conjunto para se tornar 

um ambiente familiar dentro da sala de aula, onde as crianças se sintam à vontade e 

seguros na partilha de respostas, e muito importante, fazendo uma reflexão verdadeira, 

fundamental na avaliação formativa. Neste caso o educador deve estar consciente de 

algumas atitudes culturais que poderão colocar as crianças em dúvida na partilha dos seus 

conhecimentos com os outros. Algumas culturas desmoralizam a autopromoção e 

concedem um valor menor ao reconhecimento pessoal. 

 

2.9.4. Observação direta  

A observação direta envolve o educador na verificação de um registo constante da 

aprendizagem das crianças abordando as várias dimensões do saber, do saber-ser e do 

saber-fazer em diversas situações, como a comunicação oral, leitura e escrita, avaliando 

o desempenho da criança nestes domínios. 

A utilização desta técnica consiste em o educador identificar e explicar os critérios 

que vão ser utilizados na avaliação das crianças. No segundo passo o educador planifica 

situações de aprendizagem de forma a observar as crianças nos diferentes contextos. No 

processo de observação, o educador considera as formas de comunicação não-verbais das 

crianças através dos sinais, apontando sempre as observações mais notórias. Segue-se a 

fase de observação e depois a recolha de dados, o educador vai falar individualmente com 

a criança para debaterem as observações (Lopes & Silva, 2012).  

Os dados advindos desta observação são inseridos em grelhas de observação, 

instrumentos que se destinam ao registo de comportamentos do indivíduo ao longo da 

intervenção. As grelhas de observação tendem para uma abordagem qualitativa ao 

considerar critérios de presença, ausência e frequência de comportamentos. Procuram 

registar objetivamente comportamentos observados em determinado momento; 

uniformizar os comportamentos alvo a ter em atenção inter-observadores; uma 

comparação a critério da evolução comportamental no início, meio e fim da intervenção.   
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As grelhas de observação são um ótimo instrumento facilitando a organização da 

informação à medida que esta é recolhida.  
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CAPÍTULO III 

Metodologia 

3.1. Introdução 

Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada na prática de ensino 

supervisionada, cujos principais objetivos foram avaliar de que modo o envolvimento das 

crianças em atividades de avaliação formativa do trabalho desenvolvido em grupos 

cooperativos, contribui para o desenvolvimento de competências sociais; investigar a 

influência dos processos de autoavaliação do processo de grupo no desenvolvimento de 

competências metacognitivas; e averiguar de que forma o envolvimento das crianças em 

trabalho de grupo cooperativo afeta o seu conceito do que é trabalhar em grupo. 

Para tal, no ponto 3.2 é descrito e caracterizado o contexto no qual foi implementado 

o estudo bem como os participantes. No ponto 3.3 são descritas as etapas do estudo 

desenvolvido, no ponto 3.4 são apresentados os instrumentos de recolha de dados 

utilizados e por fim, no 3.5 inclui-se o tratamento de dados. 

 

3.2. Caraterização dos participantes  

Fazer a caraterização da turma é importante, pois fatores como a dimensão, a 

diferença de idades e as caraterísticas individuais de cada criança podem influenciar a 

forma de estar do Educador e do próprio grupo.  

A turma onde foi realizado o estudo é constituída por 19 crianças. Em termos 

etários, a composição da turma revela-se bastante heterogénea, com idades 

compreendidas entre os 3 e os 5 anos de idade, sendo que 5 têm 3 anos (26,3%), 4 têm 4 

anos (21%) e as restantes têm 5 anos de idade (52,6%). Quanto ao género 10 crianças são 

do sexo feminino (52,6%) e 9 do sexo masculino (47,3%). 

A maioria das crianças reside em aldeias próximas da sede de concelho. O 

agregado familiar das crianças é composto pelos pais e, em alguns casos, por um irmão. 

De acordo com a primeira impressão da turma notou-se que são crianças bastante 

observadoras, questionadoras e interessadas em novos desafios, manifestando 

envolvimento e curiosidade nas tarefas propostas. Salienta-se a crescente autonomia, a 
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melhoria da atenção e o empenho. São crianças com muito dinamismo e energia, muito 

curiosas e interessadas no meio que as rodeia. A maioria das crianças da turma frequentam 

atividades extracurriculares, tais como música, língua inglesa, entre outras.  

Apesar de ser uma turma heterogénea, durante a fase de observação realizada 

aparentou um bom, tendo crianças empenhadas, motivadas e curiosas. Segundo afirmou 

a educadora cooperante, os objetivos inicialmente estabelecidos foram alcançados pela 

grande maioria das crianças da sala.  

Em termos comportamentais e postura na sala de aula, as crianças demonstram 

comportamento razoável, embora muito faladores. 

É de salientar o papel dos pais no acompanhamento dos filhos. Na hora de os levar 

ou buscar à escola procuravam conversar com a educadora e com os auxiliares, não o 

fazendo apenas quando ocorriam os momentos de avaliação. 

 

3.3. Descrição do estudo 

Este estudo foi realizado ao longo do primeiro semestre no Agrupamento de 

Escolas Diogo Cão, na cidade de Vila Real, onde foi possível desenvolver a componente 

de prática de ensino supervisionada com um grupo de crianças com idades compreendidas 

entre os três e os cinco anos, como anteriormente referido. 

Nas primeiras semanas começámos por conhecer a instituição bem como a prática 

pedagógica desenvolvida pela educadora cooperante. 

Foi neste processo, em que procurámos intervir com um sentido investigativo, que 

nasceu o interesse pelo tema deste relatório - “A avaliação formativa no trabalho em 

grupos cooperativos na educação Pré-escolar”. Para a obtenção de dados e posterior 

avaliação dos mesmos, foram desenvolvidas um conjunto de atividades que tiveram o 

intuito de avaliar de que modo o envolvimento das crianças em atividades de avaliação 

formativa do trabalho desenvolvido em grupos cooperativos, contribui para o 

desenvolvimento de competências sociais e investigar a influência dos processos de 

autoavaliação do processo de grupo no desenvolvimento de competências 

metacognitivas. Para além disso procuramos também estudar de que forma o 

envolvimento das crianças em trabalho de grupo cooperativo afeta o seu conceito do que 

é trabalhar em grupo. 
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A metodologia adotada para este estudo foi a investigação-ação. Este tipo de 

metodologia é caraterizada por possuir simultaneamente ação (ou mudança) e 

investigação (ou compreensão), com base em um processo cíclico ou em espiral, que 

alterna entre ação e reflexão crítica, e em que nos ciclos posteriores de ação-reflexão são 

aperfeiçoados os métodos, os dados e a interpretação feita à luz da experiência 

(conhecimento) obtida no ciclo anterior (Coutinho, Sousa, Dias, Bessa, Ferreira, Vieira, 

2009).  

 Todavia “o essencial na investigação-ação é a exploração reflexiva que o educador 

faz da sua prática, contribuindo dessa forma não só para a resolução de problemas como 

também (e principalmente) para a planificação e introdução de alterações nessa mesma 

prática” (Coutinho, et al., 2009, p. 360). Segundo refere o mesmo autor, a investigação-

ação é uma metodologia de pesquisa fundamentalmente prática e aplicada que se rege 

pela necessidade de resolver problemas reais. Autores como Manion e Cohen, (1994) e 

Denscombe (1999) apresentam algumas caraterísticas fundamentais a esta metodologia: 

a) Participativa e colaborativa, o que implica todos os participantes no desenrolar 

do processo. O investigador não é um agente externo que realiza investigação com 

pessoas, é um co-investigador com e para os interessados nos problemas práticos e na 

melhoria da realidade. Todos são coexecutores na pesquisa.  

b) Prática e interventiva, dado não se limitar ao campo teórico, a descrever uma 

realidade. A ação tem de estar ligada à mudança e é sempre uma ação deliberada. 

c) Cíclica, porque a investigação envolve uma espiral de ciclos, nos quais as 

descobertas iniciais geram possibilidades de mudança, que são então implementadas e 

avaliadas como introdução do ciclo seguinte. Temos assim um permanente entrelaçar 

entre teoria e prática.  

d) Crítica, na medida em que a comunidade crítica de participantes não procura 

apenas melhores práticas no seu trabalho, dentro das restrições sociopolíticas dadas, mas 

também atuam como agentes de mudança, críticos e autocríticos das eventuais restrições. 

Mudam o seu ambiente e são transformadas no processo.  

e) Autoavaliativa, porque as alterações são constantemente avaliadas, numa 

perspetiva de adaptabilidade e de produção de novos conhecimentos. 

 

Adotando uma postura de aprendizagem que vem sendo desenvolvida ao longo da 

vida escolar, refletimos sobre as problemáticas que afetam as crianças, as famílias e 

comunidade escolar. Procuramos fazer uma reflexão às circunstâncias e em certos casos 
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tentamos ajudar a resolver as dificuldades de aprendizagem e socialização, que em muitos 

casos estão relacionados com a inativação de competências sociais básicas. 

 O grande objetivo da investigação-ação é a reflexão sobre a ação, possibilitada pela 

recolha de informações, que permite adequar a planificação realizada ao grupo e à sua 

evolução, falar com as famílias sobre a aprendizagem dos seus/suas filhos/as e tomar 

consciência da sua ação e do progresso das crianças, para decidir como apoiar melhor o 

seu processo de aprendizagem. Esta reflexão sobre a ação é alicerçada pelas OCEPE, que 

não constituem um programa a cumprir, mas sim uma referência para construir e gerir o 

currículo, que deverá ser adaptado ao contexto social, às características das crianças e das 

famílias e à evolução das aprendizagens de cada criança e do grupo (Marques, Mata, 

Rosa, & Silva, 2016).  

 Para a realização deste estudo subsistia a necessidade de controlar o 

desenvolvimento das capacidades avaliativas das crianças, e, consequentemente, verificar 

o desenvolvimento das competências sociais e a sua utilização por parte das mesmas. 

Assim o estudo desenvolveu-se em forma de espiral (Elliot, 1993; Silva & Lopes, 2015), 

recorrendo a diversos meios de registo e de documentação, que possibilitaram à 

educadora estagiária decidir quais as melhores práticas e adequá-las às particularidades 

de cada criança, do grupo e do contexto social trabalhado, de acordo com os seguintes 

ciclos: observação, planificação, ação e reflexão sobre os resultados da ação. 

A observação consiste em estar atento a tudo que as crianças dizem e fazem e à 

forma como interagem e aprendem. Esta observação não pode ser sujeita à subjetividade 

do observador, sendo necessário registar e contextualizar o que foi observado e situar 

essas informações no tempo. Anotar o que se observa facilita, também, uma distanciação 

da prática, que constitui uma primeira forma de reflexão” (Lopes, Marques, Mata, & 

Rosa, 2016). 

O ato de planificar “implica que o educador reflita sobre as suas intenções educativas 

e as formas de as adequar ao grupo, prevendo situações e experiências de aprendizagem 

e organizando recursos humanos e materiais necessários à sua realização”. (Lopes, 

Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 15). Para além de indicar o que é realmente importante 

desenvolver, permite alargar as aprendizagens das crianças, bem como agir, considerando 

o que foi planeado, mas reconhecendo simultaneamente oportunidades de aprendizagem 

não previstas, para tirar partido delas. Planificar não constitui assim, um leque de 

propostas a cumprir criteriosamente, mas um modo de estar preparado para acolher as 
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sugestões das crianças e integrar situações imprevistas que possam ser potenciadoras de 

aprendizagem. Deste modo o educador deve estar preparado para alterar a sua ação a 

qualquer momento consoante os indicadores que lhe forem facultados pelos dados 

recolhidos. 

A ação ou intervenção é a fase que se segue após as duas referidas anteriormente - a 

observação e a planificação - e nela o educador concretiza a sua ação derivada dos dois 

processos que foram realizados perante o seu grupo.  

Por fim, a fase da reflexão ou avaliação que é, simultaneamente, a primeira de todo 

o processo. Para a concretização da intervenção tem de existir uma avaliação constante. 

Esta fase tem uma grande importância tanto para o educador como para a criança, pois 

através de uma avaliação reflexiva e sensível, o educador recolhe informações para 

adequar o planeamento ao grupo e à sua evolução, falar com as famílias sobre a 

aprendizagem dos seus/suas filhos/as e tomar consciência da sua ação e do progresso das 

crianças, para decidir como apoiar melhor o seu processo de aprendizagem. (Lopes, 

Marques, Mata, & Rosa, 2016). 

Considerando o anteriormente exposto, o estudo desenvolvido integrou três fases: 

pré-implementação, implementação e pós-implementação.  

 

3.3.1. Fase de pré-implementação 

 Na fase de pré-implementação da intervenção é essencial efetuar uma correta e 

incisiva observação. A observação é um elemento indispensável para o contacto e 

conhecimento das crianças, pois torna-se possível compreender quais as caraterísticas, 

conhecimento e interesses de cada uma, para assim podermos planear a ação educativa 

de modo fundamentado. 

Nas primeiras duas semanas, o estágio consistiu em observar diretamente a 

educadora cooperante, o ambiente da sala de aula, a interação com as crianças, a forma 

como estas iam adquirindo os conhecimentos transmitidos e a aquisição e 

desenvolvimento de competências sociais.  

Durante a observação, o contacto com as crianças realizou-se através da 

participação nas suas brincadeiras, ajudando-as nas suas tarefas e conversando com elas, 

de forma a conhecê-las melhor. Esta fase foi verdadeiramente importante para planificar 

as atividades para o grupo com o qual iria trabalhar, tendo por base as suas dificuldades, 
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os gostos pessoais, maneira de ser e estar, e principalmente carências nas competências 

sociais.  

Esta mesma observação permitiu-me verificar a ocorrência frequente de conflitos 

entre as crianças que brigavam, sobretudo, pela posse de materiais e pela ocupação de 

espaços. Recorriam também frequentemente à agressão física para resolver esses 

problemas. Outra estratégia utilizada era chamar a atenção dos adultos queixando-se da 

situação experienciada e pedindo apoio. Durante as atividades de grande grupo também 

acontecia com relativa frequência falarem todos ao mesmo tempo em vez de escutarem 

atentamente cada um e falar um de cada vez, o que gerava bastante confusão. Também se 

verificavam situações em que as crianças revelavam não ser capazes de compreender e 

aceitar opiniões diferentes das suas. Como estratégia mais frequente para resolver 

problemas interpessoais, as crianças usavam o pedido de desculpas habitualmente 

sugerido pelos adultos. 

Por forma a melhor orientar as intervenções durante a prática de ensino 

supervisionada e com o objetivo de diagnosticar o domínio das competências sociais pelas 

crianças, para posteriormente desenvolver um programa de intervenção em consonância, 

enquanto decorriam as atividades das crianças orientadas pela educadora cooperante, a 

educadora estagiária ia registando os dados relativos a cada criança numa grelha 

individual de avaliação de competências sociais (Anexo 2 – Grelha individual de 

avaliação de competências sociais), onde assinalava com “X” a competência como 

“Usada” ou “Não usada”.  

Após compilar todos os dados relativos a cada uma das crianças, chegou-se à 

conclusão que as competências sociais a desenvolver na fase de implementação, como 

resultado da observação e dos registos efetuados, seriam as seguintes: 

a) Estar atento; 

b) Não perturbar; 

c) Participar com interesse; 

d) Esperar pela sua vez; 

e) Ajudar os colegas; 

f) Ouvir atentamente; 

g) Felicitar os colegas; 

h) Chamar as pessoas pelo nome; 

i) Partilhar objetos. 
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Estas competências sociais deveriam ser desenvolvidas através da participação das 

crianças nas diferentes atividades onde se recorreu a diversos métodos de Aprendizagem 

Cooperativa. Para efetuar a avaliação das competências sociais utilizadas pelas crianças, 

recorreu-se a dois tipos de grelhas: grelhas de autoavaliação das crianças (Anexo 4 – 

Grelha autoavaliação de competências sociais das crianças) e grelhas de avaliação da 

educadora estagiária (Anexo 5 – Grelha avaliação de competências sociais da educadora 

estagiária) e que serão descritas no ponto denominado Instrumentos utilizados na recolha 

de dados. 

O conjunto de atividades de aprendizagem planificadas relacionam-se com as 

diferentes áreas de conteúdo das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar: 

Conhecimento do Mundo, Formação Pessoal e Social, Expressão e Comunicação, os 

Domínios da Expressão Físico-Motora, Plástica, o Domínio da Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita e o Domínio da Matemática. 

Na planificação das atividades teve-se em consideração a importância que as 

atividades de Aprendizagem Cooperativa desempenham no desenvolvimento social das 

crianças para que estas se relacionem com os seus pares de uma forma saudável e feliz. 

Foram escolhidos os métodos cooperativos que possibilitavam que as crianças 

praticassem as competências que tinham sido diagnosticadas em falta (Tabela 5). 

Na fase de pré-implementação, antes de iniciar as atividades cooperativas, 

quisemos também saber o que era para as crianças trabalhar em conjunto com os colegas, 

ou seja, trabalhar em grupo. Assim, nesta fase do estudo foi colocada às crianças a 

seguinte questão: O que é para ti trabalhar em grupo?  
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Tabela 5  – Atividades cooperativas e técnicas de avaliação formativa utilizadas na PES para desenvolvimento das competências sociais em estudo 

Atividade Áreas de Conteúdo 
Método 

Cooperativo 
Competências sociais 

Técnicas de avaliação 

formativa 

Vamos poupar a água 

Data: 06-11-2017 

Conhecimento do Mundo: 

Conhecimento do ambiente 

natural. 

Senhas para falar 

- Estar atento; 

- Não perturbar; 

- Participar com interesse; 

- Esperar pela sua vez; 

- Ajudar os colegas; 

- Ouvir atentamente; 

- Felicitar os colegas; 

- Chamar as pessoas pelo 

nome; 

- Partilhar objetos. 

Cartões semáforo 

Grelha de avaliação 

Corpo humano 

Data: 13-11-2017 

Conhecimento do Mundo 

Expressão e comunicação: 

Expressão plástica 

Cada um na sua vez Dedos para cima 

Jogo dos sentidos 

Data: 20-11-2017 

Expressão e comunicação: 

Matemática 
Mesa redonda Cartões semáforo 

Corpo da boneca 

Data: 27-11-2017 

Expressão e comunicação: 

Expressão plástica 
Mesa redonda Observação direta 

Jogo de palavras 

“Inverno”  

Data: 05-12-2017 

Expressão e comunicação e 

Conhecimento do mundo: 
Cada um na sua vez. Dedos para cima 
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Linguagem oral e abordagem à 

escrita. 

Férias 

Data: 12-12-2017 
Conhecimento do mundo 

Círculos 

concêntricos 

Grelha de autoavaliação 

Grelha de avaliação 

Reconto de histórias 

de Natal 

Data: 08-01-2018 

Expressão e comunicação: 

Linguagem oral e abordagem à 

escrita 

Senhas para falar 

Autoavaliação: Cartões 

semáforo 

Avaliação: observação direta 

Cantar os Reis 

Data: 09-01-2018 
Expressão e Comunicação Mesa redonda Avaliação: Observação direta 

Grupos no inverno 

Data: 15-01-2018 

Expressão e comunicação: 

Expressão plástica 
Graffiti coletivo 

Autoavaliação competência 

“felicitar os outros”: Polegar 

para cima – Para o lado – Para 

baixo  

Tradição de carnaval – 

Entrudo Chocalheiro 

Data: 23-01-2018 

Conhecimento do Mundo Já podem mostrar              

Cartões semáforo 

Grelha de autoavaliação 

Grelha de avaliação 
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3.3.2. Fase de implementação 

Esta fase, também designada de responsabilização, decorreu durante dez semanas 

do estágio, onde foram desenvolvidas oito atividades com recurso à Aprendizagem 

Cooperativa, com os objetivos de avaliar de que modo o envolvimento das crianças em 

atividades de avaliação formativa do trabalho desenvolvido em grupos cooperativos, 

contribui para o desenvolvimento de competências sociais; investigar a influência dos 

processos de autoavaliação do processo de grupo no desenvolvimento de competências 

metacognitivas; e - averiguar de que forma o envolvimento das crianças em trabalho de 

grupo cooperativo afeta o seu conceito do que é trabalhar em grupo. 

         A realização das atividades decorreu entre 6 de novembro de 2017 e 23 de janeiro 

de 2018 do ano seguinte. 

Nesta fase colocaram-se em prática as atividades cooperativas anteriormente 

planificadas, com recurso aos métodos: senhas para falar, já podem mostrar, graffiti 

coletivo, cada um na sua vez, círculos concêntricos e mesa redonda. As atividades foram 

planificadas com o objetivo de desenvolver nas crianças as seguintes competências 

sociais: “estar atento”; “não perturbar”; “participar com interesse”; “esperar pela sua 

vez”; “ajudar os colegas”; “ouvir atentamente”; “felicitar os colegas” e “chamar as 

pessoas pelo nome”. 

No planeamento das atividades foram considerados os aspetos referidos por Silva e 

Lopes (2015) e utilizamos os métodos de Aprendizagem Cooperativa anteriormente 

apresentados. Enquadramos também as atividades numa área de conteúdo e respetivo 

domínio, constantes nas OCEPE. Tendo em conta a necessidade de selecionar os métodos 

a utilizar, houve a preocupação que as crianças adquirissem os conteúdos programáticos 

e simultaneamente trabalhassem as competências sociais definidas e competências 

metacognitivas que lhes possibilitassem realizar da sua autoavaliação.  

Definimos os objetivos e os pré-requisitos para a atividade, estimamos o tempo 

previsto e o material necessário para o desenvolvimento da mesma. Elaboramos também 

o procedimento, planeamos estratégias de aprendizagem e consolidação das mesmas, a 

forma de avaliação recorrendo às TAF de modo a que as crianças fornecessem feedback 

à educadora estagiária e esta também o disponibilizasse às crianças. Isto foi feito através 

da recolha de dados viabilizada pela utilização das grelhas de autoavaliação das 
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competências sociais das crianças e das grelhas de avaliação da educadora estagiária, 

construídas na fase anterior do estudo. 

Na primeira atividade desenvolvida, intitulada de “Vamos poupar a água” 

(planificação no Anexo 1 – Planificação: “Vamos poupar a Água”), tivemos por objetivo 

explicar às crianças a importância de trabalhar em grupo. Foram questionadas sobre o que 

seria para elas trabalhar em grupo. Por fim, foi-lhes devidamente explicada a importância 

trabalhar cooperativamente para a concretização de objetivos grupais comuns. 

Os autores Johnson e Johnson (1999) definiram quatro elementos essenciais ao bom 

funcionamento dos grupos cooperativos, sendo eles: a promoção da interação que exige 

a preocupação com a organização dos alunos na sala e dentro do próprio grupo; a 

interdependência positiva onde se tenta incutir nos alunos a ideia de que o esforço de cada 

um na concretização de uma tarefa afeta todos os elementos do grupo; o estímulo da 

responsabilidade pessoal para conseguirem atingir os objetivos comuns ao grupo; e a 

avaliação individual e do funcionamento do grupo frequente, com o intuito de melhorar 

a eficácia do mesmo. 

No início de cada atividade de aprendizagem cooperativa desenvolvida, 

relembramos sempre a importância do trabalho cooperativo para que as crianças 

pudessem trabalhar eficazmente. Durante a realização das atividades observamos 

atentamente a prestação das crianças nos grupos.  

 Como dita a perspetiva investigação-ação, sempre que era detetada nos dados da 

avaliação formativa uma utilização mal sucedida das competências sociais desejadas para 

a atividade, procuramos desde logo intervir, corrigindo os comportamentos e atitudes das 

crianças, para além de nas próximas atividades se procurar reforçar as oportunidades de 

utilização dessas competências e se atender à modelação, quando necessário dessas 

mesmas competências. Na condução das diversas atividades a educadora estagiária 

apostou sempre em manter uma postura conciliadora face aos comportamentos e atitudes 

de alguns elementos dos grupos e teve o cuidado de prestar sempre ajuda às crianças que 

revelavam mais dificuldades. 

 

3.3.3. Fase de pós-implementação 

Lopes e Silva (2008) defendem que o período de feedback deve estar integrado em 

todas as atividades cooperativas, pois desta forma as crianças familiarizam-se com a 

avaliação tanto das competências sociais como cognitivas. No estudo desenvolvido, 
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praticamente todas as atividades planificadas previam, através da utilização de técnicas 

de avaliação formativa a obtenção de feedback, tanto da investigadora para as crianças 

como das crianças para a investigadora. 

Assim, em cada atividade cooperativa desenvolvida incluímos dois momentos de 

avaliação formativa, incidindo sobre as competências sociais: no decorrer da atividade 

através, por exemplo, da observação direta por parte da educadora estagiária e respetivos 

registos numa grelha de avaliação e no final da atividade, essencialmente através das 

autoavaliações das crianças, onde forneciam feedback através das TAF selecionadas – 

Polegar para Cima - Para o Lado - Para Baixo, Cartão Semáforo, Dedos para Cima.  

Por fim, no encerramento de cada atividade, os resultados das autoavaliações eram 

confrontados com os das avaliações da educadora estagiária. As crianças consideravam 

os seus comportamentos, quais deveriam ser alterados e quais deveriam permanecer e ser 

utilizados. Esta era a forma de as crianças avaliarem o trabalho desenvolvido 

individualmente por cada elemento e pelo grupo como um todo. 

No final da realização de todas as atividades propostas na fase de implementação, 

foi novamente feita às crianças a questão sobre o trabalho de grupo, tal como na fase pré-

implementação para verificar se pelo facto de terem trabalhado em grupos cooperativos, 

o seu conceito do que era trabalhar em grupo, sofria alterações.  

Resta referir que todas as estratégias e todos os procedimentos adotados tiveram 

como principal objetivo incentivar ao trabalho cooperativo com vista ao desenvolvimento 

de competências sociais e de autoavaliação já que a autoavaliação é um dos elementos 

básicos que permite caraterizar um grupo como cooperativo, como foi referido no 

Capítulo 2 deste trabalho. 

 

 

 

 

3.4. Instrumentos utilizados na recolha dos dados  

Na Educação Pré-Escolar são vários os instrumentos recolha de dados à disposição 

do educador que permitem auxiliar a sua prática educativa.  

Neste trabalho, para a recolha de dados, de forma a atingir os objetivos a que nos 

propusemos, foram usadas grelhas para avaliar o uso das competências sociais: grelhas 
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de autoavaliação (utilizadas pelas crianças) e grelhas de avaliação (utilizadas pela 

educadora estagiária). 

Foi ainda utilizada a questão: “O que é para ti trabalhar em grupo?” para avaliar a 

evolução do conceito de trabalho de grupo ao longo do desenvolvimento do estudo. 

 

3.4.1. Grelhas de avaliação de competências sociais 

A avaliação das aprendizagens requer o recurso a práticas pedagógicas que se 

apoiam num conjunto de procedimentos e de instrumentos diversificados que permitam 

regular as ações e os processos de ensino e aprendizagem que, simultaneamente, possam 

determinar o perfil de desenvolvimento das crianças. Uma boa avaliação pressupõe a 

utilização de um instrumento de registo que deve ser fácil de utilizar e compatível com o 

trabalho desenvolvido no contexto educativo (Zabalza, 2000). 

Entre esses instrumentos estão as grelhas de avaliação cuja utilização tem como 

objetivo a melhoria contínua da aprendizagem, pelo envolvimento ativo das crianças no 

processo de avaliação através, não só da autoavaliação, mas também da avaliação pelos 

pares (coavaliação). Independentemente da complexidade que possuam, todas devem 

possuir três características em comum: 

 Abordagem a um determinado objetivo ou meta de aprendizagem 

(comportamento, desempenho ou qualidade); 

 Usar um intervalo de taxa de desempenho; 

 Possuir características específicas de desempenho dispostas em níveis que 

indicam o grau em que um objetivo ou meta de aprendizagem foi cumprido. 

As grelhas de avaliação das competências sociais utilizadas neste trabalho foram de 

dois tipos: grelhas de autoavaliação, utilizadas pelas crianças e grelhas de avaliação, 

utilizadas pela educadora estagiária. A sua utilização permite uma avaliação mais objetiva 

e consciente da qualidade do trabalho que cada criança realiza, bem como o trabalho 

realizado pelos seus colegas, proporcionando um feedback mais informativo sobre os 

pontos fortes e as áreas que necessitam de melhorar, de forma a atingirem os objetivos 

pretendidos para a sua aprendizagem.  

 

3.4.2.  Grelha individual de avaliação de competências sociais 

A grelha individual de avaliação de competências sociais, apresentada no Anexo 2 

– Grelha individual de avaliação de competências sociais - foi construída com base nas 
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observações feitas ao trabalho desenvolvido pelas crianças na fase de pré-implementação, 

ou seja, na observação, enquanto as atividades eram orientadas pela educadora 

cooperante, como anteriormente referido. Consiste num registo individualizado do 

desempenho de cada criança em cada uma das atividades cooperativas implementadas. A 

educadora estagiária possuía uma grelha destas para cada criança, onde registava as 

competências usadas por cada uma nas diferentes atividades.  

 

3.4.3.  Grelhas de autoavaliação 

Com a grelha de autoavaliação, pretendeu-se que cada criança avaliasse o seu 

desempenho em relação a cada uma das competências sociais em estudo. As grelhas de 

autoavaliação foram entregues às crianças antes do início da atividade que se pretendia 

avaliar, para que estas conheçam os objetivos com que o seu trabalho vai ser avaliado.  

 

3.4.4.  Questão: “O que é para ti trabalhar em grupo?” 

  Esta questão foi aplicada antes e depois da implementação das atividades de 

aprendizagem cooperativa, com o objetivo de recolher dados sobre o que pensavam as 

crianças ser trabalhar em grupo em duas das etapas de desenvolvimento do estudo: fase 

de pré-implementação e fase de pós-implementação. 

 

 

 

 

 

3.5 . Tratamento de dados  

Depois de recolhida toda a informação, é necessário efetetuar o devido tratamento 

dos dados. O processo de análise de dados é um modo de organização de registos de 

campo recolhidos no decurso do trabalho e tem como objetivo tornar os dados mais claros 

por parte do investigador (Bogdan & Biklen, 1994). 
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Os resultados deste estudo foram obtidos pela análise dos dados recolhidos através 

dos seguintes instrumentos: grelhas de autoavaliação, utilizadas pelas crianças e grelhas 

de avaliação, utilizadas pela educadora estagiária. 

 A consideração dos dados registados ao longo do desenvolvimento do estudo 

permitiu construir para cada uma das atividades de Aprendizagem Cooperativa, gráficos 

de barras e de linhas, que ajudam a analisar de forma mais clara os dados obtidos. 

Com as respostas recolhidas com a aplicação da questão “O que é para ti trabalhar 

em grupo?”, foi possível criar as seguintes categorias de respostas: “ajudar os colegas”, 

“usar um tom de voz suave”, “aceitar as opiniões dos outros”, “gosto mais de trabalhar 

individualmente”, “ouvir atentamente os colegas”, “encorajar os colegas” e “trabalhar 

sem a ajuda dos adultos”. 

Foi elaborada uma tabela de forma a facilitar a comparação das respostas obtidas à 

questão, na fase de pré-implementação e na fase de pós-implementação.   
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CAPÍTULO IV 

 

Apresentação e Análise dos Resultados 

4.1. Introdução 

Neste capítulo são apresentados e analisados os dados recolhidos nas atividades 

realizadas durante a PES. Começamos por apresentar resultados obtidos com as respostas 

dos alunos, em pré e pós-implementação, à questão “O que é para ti trabalhar em grupo?”. 

Em seguida apresentam-se os resultados da avaliação das atividades cooperativas 

realizadas, obtidos com as grelhas de autoavaliação das crianças e as grelhas de avaliação 

da educadora estagiária. Os dados obtidos apresentam-se organizados em tabelas e 

gráficos.  

 

4.2. Resultados obtidos na questão “O que é para ti trabalhar em 

grupo?” 

Na tabela 6 encontram-se as categorias de resposta obtidas com as respostas de cada 

uma das crianças da turma à questão: “O que é para ti trabalhar em grupo?” e a respetiva 

frequência absoluta (Anexo 3 – Tabela de registos do questionamento sobre "O que é para 

ti trabalhar em grupo?"). 

 
Tabela 6 - Tabela Categorias de resposta à questão: "O que é para ti trabalhar em grupo?" 

Categorias de resposta 

Pré-

implementação 

(f) 

Pós-

implementação  

(f) 

Ajudar os colegas 8 14 

Usar um tom de voz suave 2 2 

Aceitar as opiniões dos outros 1 2 

Gostar mais de trabalhar individualmente  5 0 

Ouvir atentamente os colegas 1 1 

Encorajar os colegas 1 0 

Trabalhar sem a ajuda dos adultos 1 0 
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Na fase de pré-implementação os resultados permitem afirmar que 8 crianças 

(42%), deram respostas que foram incluídas na categoria ajudar os colegas. São exemplos 

de respostas:  

(A) “Para mim o trabalho de grupo é ajudar-nos uns aos outros no nosso grupo.” 

(B) “Quando os outros têm dúvidas temos de ajuda-lo.”  

(C) “Para mim o trabalho de grupo e ajudar os outros…” 

 (G) “Para mim o trabalho de grupo é ajudarmo-nos uns aos outros…” 

 (R) “O trabalho do grupo é ajudar os colegas.” 

Outras 2 crianças deram respostas que se enquadraram na categoria usar um tom 

de voz suave:  

(H) “Discutimos baixinho.” 

(N) “Não fazer muito barulho.” 

 Quatro crianças deram respostas que foram classificadas nas categorias: aceitar as 

opiniões dos outros (J - “Damos e aceitamos ideias dos outros.”), ouvir atentamente os 

colegas (K - “Quando os meus colegas falam eu escuto.”), encorajar os colegas (P - “Eu 

dizer aos outros meninos que também conseguem fazer as coisas.”) e trabalhar sem a 

ajuda dos adultos (L - “Trabalhar sem precisar da ajuda dos adultos.”). 

Por fim, de referir que 5 crianças afirmaram gostar de trabalhar individualmente. 

(D) “Gosto mais de estar sozinho.” 

(F) “Fazer apresentação sozinho…”  

(Q) “Não gosto que os outros meninos mexam nas minhas coisas.” 

(S) “É terminar as minhas tarefas, primeiro que os outros meninos”. 

 

No final da PES, correspondente à fase de pós-implementação, verificou-se que 

houve uma melhoria da perceção das crianças sobre o que é trabalhar em grupo, onde 14 

crianças referem que trabalhar em grupo é ajudar os colegas. As frases proferidas pelas 

crianças foram muito semelhantes àquelas que deram na fase de pré-implementação, com 

a diferença de serem em maior número. 

Duas crianças deram respostas que apontam para a categoria usar um tom de voz 

suave e aceitar as opiniões dos outros. Nenhuma diz preferir trabalhar sozinha. 
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A justificação para os resultados apresentados, a nosso ver,  deve-se ao trabalho 

cooperativo realizado na execução das atividades de aprendizagem, onde se utilizaram 

diversos métodos de aprendizagem cooperativa, que parecem ter contribuído para que  

algumas das crianças adquirissem o gosto por trabalhar em equipa ao mesmo tempo que 

mantêm a responsabilidade individual de cada criança e a trabalhar em conjunto em prol 

dos mesmos objetivos.  

 

4.3. Apresentação dos resultados obtidos com a autoavaliação das 

crianças e a avaliação da educadora estagiária às atividades 

cooperativas implementadas 
 

 Atividade cooperativa: Vamos poupar água 

No gráfico 1 apresentam-se os resultados da autoavaliação realizada pelas crianças 

após a realização da atividade “Vamos poupar a água”. 

 

 

Os resultados obtidos nesta atividade de Aprendizagem Cooperativa permitem-nos 

constatar que na opinião das crianças as competências sociais “participar com interesse” 
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Gráfico 1 - Resultados da autoavaliação das crianças na atividade “Vamos poupar 
água” (N=19)
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(73,7%), “ouvir atentamente” (73,7%) e “chamar as pessoas pelo nome” (89,5%) são as 

que consideram ter usado com maior frequência. 

Por outro lado, as crianças consideram que as competências sociais “não perturbar” 

(52,6%), “esperar pela sua vez” (57,9%), “felicitar os colegas” (36,8) e “partilhar objetos” 

(26,3%) foram as menos utilizadas no decurso desta atividade cooperativa. 

 

 No gráfico 2 apresentam-se os resultados da avaliação realizada pela educadora 

estagiária na atividade “Vamos poupar a água”. 

 

 

Os resultados obtidos nesta atividade de Aprendizagem Cooperativa permitem-nos 

constatar que na opinião da educadora estagiária as competências sociais “chamar as 

pessoas pelo nome” (89,5%), “participar com interesse” (42,1%), “estar atento” (36,8%) 

e “ouvir atentamente” (36,8) são as que as crianças usaram com maior frequência. As 

competências socias “ajudar os colegas” (21,1%), “não perturbar”, “esperar pela sua vez” 

e “partilhar objetos” (todas com 26,3%) foram consideradas as menos utilizadas durante 

o decurso da atividade cooperativa.  
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Gráfico 2 - Resultados da avaliação da professora estagiária na atividade 
“Vamos poupar água” (N=19)
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No gráfico 3 podemos comparar as autoavaliações realizadas pelas crianças com 

as avaliações realizadas pela educadora estagiária. 

 

 

 

 Como se pode verificar, através da análise do gráfico 3, as crianças autoavaliaram 

a utilização das competências sociais na atividade “Vamos poupar água” com valores 

superiores (valor médio de 59,6%) à avaliação da educadora estagiária (valor médio 

37,4%), com exceção das competências sociais “chamar as pessoas pelo nome” e 

“partilhar objetos” onde se verifica coerência entre a avaliação das crianças e a da 

educadora estagiária. Na competência “felicitar os colegas”, a avaliação é semelhante. A 

nosso ver, estes resultados podem ter duas explicações: os comportamentos associados a 

esta competência são mais fáceis de entender e mais facilmente assimilados pelas 

crianças.   Uma outra explicação pode ser a limitada capacidade de autoavaliação das 

crianças, dado que não eram, até à altura incentivados a autoavaliar, de uma forma 

sistemática, ao seu desempenho nas atividades que realizavam. Contudo, o gráfico 

permite também constatar que educadora estagiária e as crianças, embora com valores 

diferentes, coincidem na sua avaliação, no que diz respeito às competências mais e menos 

utilizadas, a referir, “participar com interesse”, “ouvir atentamente”, “estar atento”, “não 

perturbar”, “esperar pela sua vez” e “ajudar os colegas”.   
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Gráfico 3 - Comparação de resultados entre avaliação da professora estagiária e 
a autoavaliação das crianças na atividade “Vamos poupar água” (N=19)
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 Atividade 2 - O corpo humano 

 

No gráfico 4 apresentam-se os resultados da autoavaliação realizada pelas crianças 

após a realização da atividade “Corpo humano”. 

 

 

Os resultados obtidos nesta atividade de Aprendizagem Cooperativa permitem-nos 

constatar que na opinião das crianças, as competências sociais “esperar pela sua vez” 

(78,9%), “ouvir atentamente” (73,7%) e “chamar as pessoas pelo nome” (89,5%) são as 

que consideram ter usado com maior frequência. 

Por outro lado, as crianças consideram que as competências sociais “não perturbar” 

(47,4%), “ajudar os colegas” (52,6%), “felicitar os colegas” (52,6%) e “partilhar objetos” 

(36,8%) foram as menos utilizadas durante o decurso desta atividade cooperativa. 
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Gráfico 4 - Resultados da autoavaliação das crianças na atividade “Corpo 
humano” (N=19)
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 No gráfico 5 apresentam-se os resultados da avaliação realizada pela educadora 

estagiária na atividade “Corpo humano”. 

  

Da análise da tabela e respetivo gráfico podemos concluir que, na opinião da 

educadora estagiária, 68,4% crianças da turma demonstraram ter utilizado com sucesso a 

competência “esperar pela sua vez”. Tal competência foi demonstrada pelas crianças, que 

após levantarem o dedo para responder, expressaram as seguintes frases:  "Posso falar 

agora?", “Já sou eu?”, “Posso dizer”, “Agora é a minha vez”, “Eu posso esperar”, “Eu, 

eu sei”, “A seguir respondo eu”, “Sei responder a essa pergunta. Posso dizer?”, “Ó 

Daniela também queria responder”, “Posso responder Daniela?”, “Eu ainda não 

respondi”, “Daniela dás-me licença?”, "Sou eu?". 

De referir que uma das crianças, apesar de ter cumprido os passos de levantar o 

dedo para responder, não respeitou a turma, sendo mesmo mal-educado, ao dizer a “Cala-

te, agora sou eu”. 

Todavia, foram visíveis as melhorias na utilização da competência social “esperar 

pela sua vez” relativamente à atividade anterior, onde se passou de 5 para 13 o número 

de crianças a utilizar tal competência. Também as competências sociais “ajudar os 

colegas” (4 para 10 crianças) e “partilhar objetos” (5 para 8 crianças) foram utilizadas 

com maior frequência pelas crianças relativamente à atividade anterior. 
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Gráfico 5 - Resultados da avaliação da professora estagiária na atividade “Corpo 
humano” (N=19)
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Em relação às outras competências sociais em análise, a competência “chamar as 

pessoas pelo nome”, utilizada por 17 crianças (89,5%) e “ajudar os colegas” (52,6%) são 

as duas competências que mais se destacam na opinião da educadora estagiária. 

Em sentido inverso, as competências sociais menos utilizadas pelas crianças na 

opinião da estagiária foram “não perturbar” (26,3%), “felicitar os colegas” (31,6%), 

“ouvir atentamente” e “estar atento”, ambas utilizadas por apenas 36,8% crianças. 

No gráfico 6 que se segue podemos comparar as autoavaliações realizadas pelas 

crianças com as avaliações realizadas pela educadora estagiária, e analisar as divergências 

em relação às competências sociais em estudo. 

 

 

 

Como se pode verificar, através da análise do gráfico 6, as crianças autoavaliaram 

a utilização das competências sociais na atividade “Corpo humano” com valores 

superiores à avaliação da educadora estagiária, com exceção das competências sociais 

“ajudar os colegas” e “chamar as pessoas pelo nome”, onde se verifica coerência entre a 

avaliação das crianças e a da educadora estagiária.  

À semelhança do sucedido na primeira atividade, as crianças continuam a ter 

alguma dificuldade em se autoavaliar, isto tendo por referência a avaliação feita pela 

educadora estagiária.  
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Gráfico 6 - Comparação de resultados entre avaliação da professora estagiária e 
a autoavaliaçãodas crianças na atividade “Corpo humano” (N=19)
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Embora a tendência entre as duas avaliações seja semelhante, ou seja, as 

competências sociais consideradas pelas crianças como mais utilizadas são também as 

competências mais utilizadas na opinião da educadora estagiária e vice-versa, tal facto 

não se verifica na competência social “ouvir atentamente”. 

Perante os dados recolhidos dos dois tipos de avaliação das competências sociais 

obtemos um valor médio de 60,8% de competências utilizadas na perspetiva das crianças, 

contrastando com um valor mais baixo, de 47.4% na perspetiva da educadora estagiária. 

Comparativamente com a atividade anterior, a média da autoavaliação teve uma subida 

pouco significativa (subiu de 59,6% para 60,8%). A média da avaliação teve uma subida 

significativa de 10% (de 37,4% para 47,4%), o que revela que as crianças tenderam a 

utilizar mais competências sociais.  

 

 

 Atividade 3 – Jogo dos sentidos 

No gráfico 7 apresentam-se os resultados da autoavaliação realizada pelas crianças 

após a realização da atividade “Jogo dos sentidos”. 

 

Os resultados obtidos nesta atividade de Aprendizagem Cooperativa permitem-nos 

constatar que na opinião das crianças, as competências sociais “chamar as pessoas pelo 

nome” (89,5%), “estar atento” e “participar com interesse” (ambas com 63,2%) são as 
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Gráfico 7 - Resultados da autoavaliação das crianças na atividade “Jogo dos 
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que consideram ter usado com maior frequência, embora todas as outras, com exceção da 

competência “partilhar objetos” (36,8%), estejam praticamente no mesmo nível de 

utilização. 

 

No gráfico 8 apresentam-se os resultados da avaliação realizada pela educadora 

estagiária na atividade “Jogo dos sentidos”. 

 

Os resultados obtidos nesta atividade de Aprendizagem Cooperativa permitem-nos 

constatar que na opinião da educadora estagiária as competências sociais “chamar as 

pessoas pelo nome” (89,5%), “ouvir atentamente” (47,4%), “partilhar objetos” (47,4%) 

são as que considera terem sido usadas com maior frequência pelas crianças. 

Por outro lado, as competências socias “não perturbar” (26,3%) e “felicitar os 

colegas” (31,6%) foram consideradas as menos utilizadas durante o decurso da atividade 

cooperativa.  
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No gráfico 9 podemos comparar as autoavaliações realizadas pelas crianças com 

as avaliações realizadas pela educadora estagiária, e analisar as divergências em relação 

às competências sociais em estudo. 

 

Pela análise do gráfico 9 verificamos que as crianças continuaram a autoavaliar a 

utilização das competências sociais na atividade “Jogo dos sentidos” com valores 

superiores à avaliação da educadora estagiária, com exceção das competências sociais 

“partilhar objetos” (onde na opinião da educadora estagiária até foram em maior número 

as crianças que fizeram uso da competência do que na opinião das crianças) e “chamar as 

pessoas pelo nome”, onde se verifica coerência entre a avaliação das crianças e a da 

educadora estagiária, apesar de não ter existido evolução no registo relativamente às 

atividades 1 e 2 – 2 crianças continuam a não chamar os outros pelo nome (estas duas 

crianças eram ítalo-brasileiras e tinham chegado mais tarde).  

Contudo, o gráfico permite também constatar que educadora estagiária e as 

crianças, embora com valores diferentes, coincidem na sua avaliação, no que diz respeito 

às competências mais e menos utilizadas, salvo exceção a competência “participar com 

interesse”, onde os valores se distanciam um pouco mais.  

Perante os dados recolhidos dos dois tipos de avaliação das competências sociais 

obtemos um valor médio de 60,2% de competências utilizadas na perspetiva das crianças, 

contrastando com um valor mais baixo, de 44,4% na perspetiva da educadora estagiária.  
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Gráfico 9 - Comparação de resultados entre avaliação da professora estagiária e 
a autoavaliação das crianças  na atividade "Jogo dos sentidos"(N=19)
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 Atividade 5 - Jogo de palavras: inverno 

No gráfico 10 apresentam-se os resultados da autoavaliação realizada pelas 

crianças após a realização da atividade “Jogo de palavras: inverno”. 

 

 

Após a análise do gráfico 10 referente à autoavaliação podemos constatar que a 

competência social “chamar as pessoas pelo nome” foi, segundo opinião das crianças, 

sempre utilizada, registando-se uma evolução relativamente às atividades anteriores. 

Outras competências sociais que se encontram com valores elevados de utilização e que 

registaram evolução desde a atividade precedente refere-se a “esperar pela vez” (78,9%) 

e “felicitar os colegas” (68,4%). 

Relativamente às competências menos utilizadas destaca-se claramente a 

“participação com interesse” (42,1%) que, na opinião das crianças foi a competência 

menos utilizada nesta atividade, o que constitui uma regressão relativamente às atividades 

anteriores onde a média de utilização desta competência era superior a 50%. Tal 

desinteresse pela atividade pode ser justificado pelo facto de as crianças na reta final da 

atividade terem a tendência de dizer palavras relacionadas com o inverno que já tinham 

sido ditas e por isso não eram válidas, ficando desta forma aborrecidos e desinteressados. 

No gráfico 11 apresentam-se os resultados da avaliação realizada pela educadora 

estagiária na atividade “Jogo de palavras: inverno”. 
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Gráfico 10 - Resultados da autoavaliação das crianças na atividade “Jogo de 
palavras: inverno” (N=19)
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Os resultados obtidos nesta atividade de Aprendizagem Cooperativa permitem-nos 

constatar que na opinião da educadora estagiária as competências sociais “chamar as 

pessoas pelo nome” (89,5%), “esperar pela sua vez” (63,2%) “ajudar os colegas” e 

“partilhar objetos” (ambas com 57,9%) são as que considera terem sido usadas com maior 

frequência pelas crianças nesta atividade. Comparativamente com a atividade anterior, 

apenas a competência “chamar as pessoas pelo nome” se mantem como mais utilizada.   

Por outro lado, e à semelhança da atividade precedente, as competências sociais 

“não perturbar” (26,3%), “felicitar os colegas” (31,6%) e “estar atento” (36,8%) mantêm-

se como as menos utilizadas. Acresce também como menos utilizada nesta atividade a 

competência “participar com interesse” (36,8%).  

 

No gráfico 12 podemos comparar as autoavaliações realizadas pelas crianças com 

as avaliações realizadas pela educadora estagiária, e analisar as divergências em relação 

às competências sociais em estudo. 
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Gráfico 11 - Resultados da avaliação da professora estagiária na atividade “Jogo 
de palavras: inverno” (N=19)
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Através da análise do gráfico 12, percebemos que as crianças ainda autoavaliaram 

a utilização das competências sociais na atividade “ Jogo de palavras: inverno” com 

valores superiores à avaliação da educadora estagiária, com exceção da competência 

social “partilhar objetos”, onde se verifica coerência entre a avaliação das crianças e a da 

educadora estagiária. De notar que a competência social “chamar as pessoas pelo nome” 

não coincide neste gráfico comparativo, isto porque as duas crianças estrangeiras ainda 

trocavam os nomes de algumas pessoas da sala.  

Perante os dados recolhidos dos dois tipos de avaliação das competências sociais 

obtemos um valor médio de 64,3% de competências utilizadas na perspetiva das crianças, 

contrastando com um valor mais baixo, de 49,7% na perspetiva da educadora estagiária.  

Contudo, o gráfico permite também constatar que educadora estagiária e as 

crianças, embora com valores diferentes, continuam a fazer coincidir a sua avaliação em 

termos globais, no que diz respeito às competências mais e menos utilizadas, sendo que 

a diferença entre as médias de utilização das competências tende a diminuir. 
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Gráfico 12 - Comparação de resultados entre avaliação da professora estagiária 
e a autoavaliaçãodas crianças na atividade “Jogo de palavras: inverno” (N=19)
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 Atividade 6 - As férias 

No gráfico 13 apresentam-se os resultados da autoavaliação realizada pelas 

crianças após a realização da atividade “As férias”. 

 

 

Os resultados obtidos nesta atividade de Aprendizagem Cooperativa permitem-nos 

constatar que na opinião das crianças as competências sociais “chamar as pessoas pelo 

nome” (100%) e “esperar pela vez” (78,9%) são as que consideram ter usado com maior 

frequência. A competência “participar com interesse”, onde recai maior atenção nesta 

atividade e posterior avaliação, atinge também um valor de 78,9% (15 crianças). As 

restantes 4 crianças avaliaram-se como não tendo participado com interesse na atividade.  

Por outro lado, as crianças consideram que as competências sociais “não perturbar” 

(52,6%), “estar atento” e “ouvir atentamente” (ambas com 57,9%) foram as menos 

utilizadas durante o decurso desta atividade cooperativa. De salientar também que o facto 

de pela primeira vez todas as competências sociais apresentarem taxas de utilização acima 

dos 50%.  

Comparativamente com a atividade anterior, a maior parte das competências sociais 

continuaram com as mesmas taxas de utilização, na opinião das crianças. No entanto as 

competências “partilhar objetos”, “participar com interesse” e “esperar pela vez” foram 

mais utilizadas nesta atividade. 
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Gráfico 13 - Resultados da autoavaliação das crianças na  atividade “As férias" 
(N=19)
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 No gráfico 14 apresentam-se os resultados da avaliação realizada pela educadora 

estagiária na atividade “As férias”. 

 

Os resultados obtidos nesta atividade de Aprendizagem Cooperativa permitem-nos 

constatar que na opinião da educadora estagiária as competências sociais “chamar as 

pessoas pelo nome” (100%), “participar com interesse”, “esperar pela vez”, “ajudar os 

colegas” e “partilhar objetos” (todas com 57,9%) são as que considera terem sido usadas 

com maior frequência pelas crianças. 

Por outro lado, as competências sociais “estar atento” (42,1%), “não perturbar” 

(36,8%) e “ouvir atentamente” (47,4%) foram consideradas as menos utilizadas durante 

o decurso da atividade cooperativa.  

Pela análise do gráfico 14, a educadora estagiária considerou que as competências 

sociais “participar com interesse” e “felicitar os colegas” revelaram melhorias 

relativamente à atividade precedente, onde ocorreu um incremento de 4 crianças e 3 

crianças respetivamente, constituindo um aspeto bastante positivo na atividade. Na 

competência social “esperar pela vez” uma criança piorou o registo relativamente à 

atividade anterior, não utilizando a competência devidamente, mas que acaba por se 

tornar um dado pouco expressivo. 
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Gráfico 14 - Resultados da avaliação da professora estagiária na atividade “As 
férias” (N=19)
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No gráfico 15 podemos comparar as autoavaliações realizadas pelas crianças com 

as avaliações realizadas pela educadora estagiária, e analisar as divergências e 

coincidências em relação à utilização das competências sociais em estudo.  

 

 

 

Como se pode verificar, através da análise do gráfico 15 a avaliação das 

competências sociais pelas crianças seguiram a tendência de possuir valores superiores à 

avaliação da educadora estagiária, com exceção da competência social “chamar as 

pessoas pelo nome”, onde se verifica coerência entre as avaliações.  

Contudo, o gráfico permite também constatar que educadora estagiária e as 

crianças, embora com valores diferentes, continuam a fazer coincidir a sua avaliação, no 

que diz respeito às competências mais e menos utilizadas, sendo que a diferença entre 

ambas continua a diminuir de atividade para atividade em cada uma das competências 

sociais. As maiores diferenças residem nas competências “participar com interesse” e 

“esperar pela vez”. A educadora estagiária considera que a taxa de utilização da 

competência social “partilhar objetos” se mantem a mesma relativamente à atividade 

anterior (57,9%), embora na opinião das crianças achem qua a utilizaram em maior 

percentagem (63,2%). 

Perante os dados recolhidos dos dois tipos de avaliação das competências sociais 

obtemos um valor médio de 69,0% de competências utilizadas na perspetiva das crianças, 
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Gráfico 15 - Comparação de resultados entre avaliação da professora estagiária 
e a autoavaliaçãodas crianças na atividade “As férias” (N=19)
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contrastando com um valor mais baixo de 56,7% na perspetiva da educadora estagiária, 

onde pela primeira vez, na opinião desta, a taxa média de utilização das competências 

sociais se situa acima dos 50%. 

 

 

 Atividade 7 – Reconto Histórias de Natal 

 

No gráfico 16 apresentam-se os resultados da autoavaliação realizada pelas 

crianças após a realização da atividade “Reconto Histórias de Natal”. 

 

 

Os resultados obtidos nesta atividade de Aprendizagem Cooperativa permitem-nos 

constatar que na opinião das crianças as competências sociais “chamar as pessoas pelo 

nome” (100%), “esperar pela sua vez” e “participar com interesse” (ambas com 78,9%) 

são as que consideram ter usado com maior frequência, seguindo-se “partilhar objetos” e 

“felicitar os colegas” (68,4%). De resto, a competência “partilhar objetos” foi a única 

onde se registou um incremento na utilização comparativamente com a autoavaliação 

anterior, passando de 63,2% para 68,4%. As restantes mantiveram as mesmas taxas de 

utilização. 
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Gráfico 16 - Resultados da autoavaliação das crianças na atividade “Reconto de 
histórias de Natal” (N=19)
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Por outro lado, as crianças consideram que as competências sociais “não perturbar” 

(52,6%), “estar atento” e “ouvir atentamente” (ambas com 57,9%) foram as menos 

utilizadas durante o decurso desta atividade cooperativa. Assim se chega facilmente à 

conclusão que, na opinião das crianças, todas as competências sociais continuam com 

taxas de utilização acima de 50%. 

 

No gráfico 17 apresentam-se os resultados da avaliação realizada pela educadora 

estagiária na atividade “Reconto de histórias de Natal”. 

 

 

Os resultados apresentados no Gráfico 17 permitem-nos constatar que na opinião 

da educadora estagiária a competência social “chamar as pessoas pelo nome” continua a 

ser totalmente utilizada. As competências que se seguem com maior percentagem de 

utilização são “participar com interesse”, “felicitar os colegas” e “partilhar objetos”, todas 

com 63,2%.  

Por outro lado, as competências socias “não perturbar” (47,4%), “ouvir 

atentamente” (47,4%) e “estar atento” (52,6%) foram consideradas as menos utilizadas 

durante o decurso da atividade cooperativa.  

A avaliação da educadora estagiária para esta atividade constituiu um importante 

marco de aprendizagem das competências sociais ao registar uma evolução em cinco 
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Gráfico 17 - Resultados da avaliação da professora estagiária na  atividade 
“Reconto de histórias de Natal” (N=19)
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competências comparativamente à atividade anterior: “não perturbar”, “estar atento”, 

“felicitar os colegas”, “participar com interesse” e “partilhar objetos”.  

No gráfico 18 podemos comparar as autoavaliações realizadas pelas crianças com 

as avaliações realizadas pela educadora estagiária, e analisar as divergências em relação 

às competências sociais em estudo. 

 

Como se pode verificar, através da análise do gráfico 18 a avaliação das 

competências sociais pelas crianças continuam a seguir a tendência de possuir valores 

superiores à avaliação da educadora estagiária, com exceção da competência social 

“chamar as pessoas pelo nome”, onde se verifica coerência entre as avaliações tal como 

aconteceu na atividade anterior.  

Contudo, o gráfico permite também constatar que educadora estagiária e as 

crianças, embora com valores diferentes, continuam a fazer coincidir a sua avaliação, no 

que diz respeito às competências mais e menos utilizadas, sendo que a diferença entre 

ambas  as avaliações continua a diminuir de atividade para atividade para  cada uma das 

competências sociais, onde a diferença se verifica. As maiores diferenças residem nas 

competências “participar com interesse” e “esperar pela vez”, embora com menor 

desfasamento em relação à atividade anterior “As férias”. 

Perante os dados recolhidos dos dois tipos de avaliação das competências sociais 

obtemos um valor médio de 69,6% de competências utilizadas na perspetiva das crianças, 

contrastando com um valor mais baixo de 61,4% na perspetiva da educadora estagiária.  
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Gráfico 18 - Comparação de resultados entre avaliação da professora estagiária 
e a autoavaliaçãodas crianças na atividade  “Reconto histórias de Natal” (N=19)
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Estes dados refletem uma tendência de aproximação entre a avaliação das crianças 

e da educadora estagiária, dado que a diferença de médias das duas avaliações tem 

diminuído ao longo do estudo.  

 

 Atividade 8 – Cantar os Reis 

No gráfico 19 apresentam-se os resultados da autoavaliação realizada pelas 

crianças após a realização da atividade “Cantar os reis”. 

 

 

Os resultados obtidos nesta atividade de Aprendizagem Cooperativa permitem-nos 

constatar que na opinião das crianças as competências sociais “participar com interesse”, 

“esperar pela sua vez”, “felicitar os colegas” e “partilhar objetos” apresentam boas taxas 

de utilização, todas com 73,7%. A competência social “chamar as pessoas pelo nome” 

continua a ser utilizada na sua totalidade.  

À semelhança das atividades precedentes, as crianças consideram que as 

competências sociais “não perturbar” (47,4%), “ouvir atentamente” (63,2%), e “estar 

atento” (63,2%) foram as menos utilizadas durante o decurso desta atividade cooperativa, 

embora algumas tenham sofrido um aumento na sua utilização comparativamente com a 

atividade anterior: “estar atento” e “ouvir atentamente”. Também as competências 
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Gráfico 19 - Resultados da autoavaliação das crianças na atividade “Cantar os 
reis” (N=19)
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“ajudar os colegas”, “felicitar os colegas” e “partilhar objetos” evoluíram relativamente 

à avaliação anterior. 

No gráfico 20 apresentam-se os resultados da avaliação realizada pela educadora 

estagiária na atividade “Cantar os reis”. 

 

 

Os resultados obtidos permitem-nos constatar que na opinião da educadora 

estagiária a competência social “chamar as pessoas pelo nome” continua a ser utilizada 

por todas as crianças. As competências sociais que também se destacam por serem muito 

utilizadas pelas crianças, seguindo a tendência da avaliação da atividade anterior são: 

“felicitar os colegas” (78,9%), “partilhar objetos” (73,7%), “participar com interesse” e 

“ajudar os colegas” (ambas com 68,4%).  

Por outro lado, as competências socias “não perturbar” (47,4%), “ouvir 

atentamente” (52,6%) e “estar atento” (52,6%) foram consideradas as menos utilizadas 

pelas crianças durante o decurso desta atividade cooperativa, seguindo igualmente a 

tendência da avaliação da atividade anterior. 

Outro facto relevante nesta avaliação tem haver com a o aumento da taxa de 

utilização em praticamente todas as competências sociais comparativamente com a 

atividade anterior, com exceção da competência “esperar pela vez” (que diminuiu de 
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Gráfico 20 - Resultados da avaliação da professora estagiária na atividade 
“Cantar os reis” (N=19)
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forma pouco expressiva), “não perturbar”, “estar atento” e “chamar as pessoas pelo 

nome”, que mantiveram a taxa.  

 

No gráfico 21 podemos comparar as autoavaliações realizadas pelas crianças com 

as avaliações realizadas pela educadora estagiária, e analisar as divergências em relação 

às competências sociais em estudo. 

 

 

 

Nesta atividade ocorreu uma grande convergência entre a autoavaliação realizada 

pelas crianças e a avaliação realizada pela educadora estagiária, nomeadamente nas 

competências sociais: “não perturbar”, “ajudar os colegas”, “felicitar os colegas”, 

“chamar as pessoas pelo nome” e” partilhar objetos”.  

As competências sociais “esperar pela vez” e “ouvir atentamente” foram onde se 

notaram maiores dissonâncias. De realçar também a maior “modéstia” das crianças na 

avaliação da competência social “felicitar os colegas”, onde a avaliação da utilização 

desta competência pela educadora estagiária foi superior à das crianças. 

A taxa média de utilização das competências sociais na autoavaliação das crianças 

situa-se se nos 70,8%. Já a taxa média de utilização das competências sociais na avaliação 

das crianças pela professora situa-se se nos 66,1%.  
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Gráfico 21 - Comparação de resultados entre avaliação da professora estagiária 
e a autoavaliaçãodas crianças na atividade “Cantar os Reis” (N=19)
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Estes dados continuam a refletir uma tendência de aproximação entre as 

avaliações da educadora estagiária e das crianças. A média de utilização das competências 

sociais na ótica da educadora estagiária continua em crescimento enquanto que na ótica 

das crianças tende a estagnar, sendo a diferença entre elas de apenas 4,7%.  

 

Atividade 10 - Tradição de carnaval – Entrudo Chocalheiro 

No gráfico 22 apresentam-se os resultados da autoavaliação realizada pelas 

crianças após a realização da atividade “Tradição de carnaval – Entrudo Chocalheiro”. 

 

 

Os resultados obtidos nesta atividade de Aprendizagem Cooperativa (gráfico 22) 

permitem-nos constatar que na opinião das crianças as competências sociais “felicitar os 

colegas”, “partilhar objetos” (ambas com 78,9%) e “chamar as pessoas pelo nome” 

(100%) são as que consideram ter usado com maior frequência.  

Por outro lado, as crianças consideram que as competências sociais “não perturbar” 

(42,1%), “estar atento”, “participar com interesse”, “esperar pela minha vez” e “ouvir 

atentamente” (todas com 63,2%) foram as menos utilizadas durante o decurso desta 

atividade cooperativa. 
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Gráfico 22 - Resultados da autoavaliação das crianças na atividade “Tradição de 
carnaval – Entrudo Chocalheiro” (N=19)
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Comparativamente com a atividade anterior podemos observar algumas variâncias 

na forma como as crianças consideram que utilizaram as competências sociais, 

registando-se melhorias em três das competências: “ajudar os colegas”, “felicitar os 

colegas” e “partilhar objetos”; retrocesso em outras três: “não perturbar”, “participar com 

interesse” e “esperar pela vez”; e as restantes mantiveram a mesma taxa de utilização 

(“estar atento”, “ouvir atentamente”  e “chamar as pessoas pelo nome”). 

 

No gráfico 23 apresentam-se os resultados da avaliação realizada pela educadora 

estagiária na atividade “Tradição de carnaval – Entrudo Chocalheiro”. 

 

Os resultados obtidos nesta atividade de Aprendizagem Cooperativa permitem-nos 

constatar que na opinião da educadora estagiária as competências sociais “chamar as 

pessoas pelo nome” (100%), “partilhar objetos” e “felicitar os colegas” (ambas com 

78,9%) são as que considera terem sido usadas com maior frequência pelas crianças. 

Por outro lado, as competências socias “estar atento”, “não perturbar”, “esperar pela 

sua vez”, todas com 47,4%, e “ouvir atentamente” (52,6%) foram consideradas as menos 

utilizadas durante o decurso da atividade cooperativa.  

Comparativamente com a atividade anterior podemos observar algumas 

divergências na forma como a educadora estagiária considerou que as crianças utilizaram 
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Gráfico 23 - Resultados da avaliação da professora estagiária na atividade 
“Tradição de carnaval – Entrudo Chocalheiro” (N=19)
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as competências sociais, registando-se melhorias em três das competências: “ajudar os 

colegas”, “participar com interesse” e “partilhar objetos”; retrocesso em outras duas: 

“estar atento” e “esperar pela vez”; e as restantes mantiveram a mesma taxa de utilização 

(“não perturbar”, “ouvir atentamente”, “felicitar os colegas” e “chamar as pessoas pelo 

nome”). 

Para a competência social esperar pela vez, verificou-se um retrocesso na utilização 

da competência relativamente à atividade anterior, tendo sido considerado quer na 

autoavaliação quer na avaliação. Por outro lado, as competências sociais “ajudar os 

colegas” e “partilhar objetos”, verificou-se uma melhoria na utilização da competência 

relativamente à atividade anterior, tendo sido considerado quer na autoavaliação quer na 

avaliação. 

No gráfico 24 podemos comparar as autoavaliações realizadas pelas crianças com 

as avaliações realizadas pela educadora estagiária, e analisar as convergências e 

divergências em relação às competências sociais em estudo. 
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Gráfico 24 - Comparação de resultados entre avaliação e autoavaliação da 
atividade “Tradição de carnaval – Entrudo Chocalheiro” (N=19)
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Nesta última atividade da PES, voltou a ocorrer uma grande coerência entre a 

autoavaliação realizada pelas próprias crianças e a avaliação realizada pela educadora 

estagiária, nomeadamente nas competências sociais: “ajudar os colegas”, “felicitar os 

colegas”, “chamar as pessoas pelo nome” e “partilhar objetos”.  

A competência social “estar atento”, “esperar pela vez” e “ouvir atentamente” 

foram onde se registaram maiores dissonâncias. De realçar também a maior “modéstia” 

das crianças na avaliação da competência social “não perturbar” e “participar com 

interesse” onde a avaliação da educadora estagiária acabou por ser superior à das crianças. 

A taxa de utilização das competências sociais na autoavaliação das crianças situa-

se nos 69,6%. Já a taxa de utilização das competências sociais na avaliação das crianças 

situa-se se nos 66,7%. Estes dados continuam a refletir uma tendência de aproximação 

entre as avaliações da educadora estagiária e das crianças. A média de utilização das 

competências sociais na ótica da educadora estagiária continua em crescimento enquanto 

que na ótica das crianças tende a estagnar, sendo a diferença entre elas de apenas 2,9%.  

Nesta última atividade cooperativa implementada na PES, as competências sociais 

“ajudar os colegas”, “felicitar os colegas”, “partilhar objetos” com os outros, já são 

utilizadas muito frequentemente pelas crianças, tal como o gráfico permite verificar, com 

taxas acima dos 70%, isto quer seja analisado pela avaliação das próprias crianças 

(autoavaliação), quer seja pela avaliação da educadora estagiária. A competência social 

“chamar as pessoas pelo nome”, já há muito quer era uma competência totalmente 

adquirida. 

As competências sociais menos usadas ao longo das atividades, mas que podem 

com mais semanas de treino ser melhor desenvolvidas são as referentes às competências 

“não perturbar”, “estar atento”, “esperar pela vez” e “ouvir atentamente”.  

A competência social “não perturbar” foi sempre, em todas atividades considerada 

como a menos utilizada pelas crianças, com exceção da atividade 1 (“Poupar a água”), 

onde foi substituída pela competência “ajudar os colegas”. 

A competência social “esperar pela vez” oscilou frequentemente a sua posição, ora 

como das menos utilizadas, ora como das mais utilizadas, acabando por nas últimas 

atividades ser uma utilização baixa, mas mais constante. 

As competências sociais “estar atento” e “ouvir atentamente”, apesar de ser variante 

a sua utilização nas primeiras atividades, nas últimas mantiveram como menos utilizadas, 

o que contribuiu para uma menor média de utilização.  
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4.4. Análise global dos resultados 

De modo a sintetizar todos os dados e verificar a evolução do desenvolvimento de 

cada competência social ao longo das atividades desenvolvidas, nos gráficos abaixo 

apresenta-se a análise detalhada das avaliações das crianças (autoavaliação) e das 

avaliações da educadora estagiária (avaliação). 
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Gráfico 25 - Evolução da competência "Estar atento" na avaliação da professora 
professora estagiária e na avaliação das crianças (N=19)
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Gráfico 26 - Evolução da competência "Não perturbar" na avaliação da 
professora estagiária e na avaliação das crianças (N=19)
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Gráfico 27 - Evolução da competência "Participar com interesse" na avaliação da 
professora estagiária e na avaliação das crianças (N=19)
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Gráfico 28 - Evolução da competência "Esperar pela vez" na avaliação da 
professora estagiária e na avaliação das crianças (N=19)
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Gráfico 29 - Evolução da competência "Ajudar os colegas" na avaliação da 
professora estagiária e na avaliação das crianças (N=19)
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Gráfico 30 - Evolução da competência "Ouvir atentamente" na avaliação da 
professora estagiária e na avaliação das crianças (N=19)
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Gráfico 31 - Evolução da competência "Felicitar os colegas" na avaliação da 
estagiária e na avaliação das crianças (N=19)
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Gráfico 32 - Evolução da competência "Chamar as pessoas pelo nome" na 
avaliação da professora estagiária e na avaliação das crianças (N=19)
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 A competência social “partilhar objetos” apresenta valores muito semelhantes em 

ambas as avaliações ao longo das atividades. 

 As competências sociais “estar atento”, “ouvir atentamente” e “esperar pela vez”, 

dada a análise gráfica acima apresentada, acabam por nunca atingir pontos de 

concordância entre as duas avaliações. De notar que estas competências são as menos 

utilizadas pelas crianças ao longo de todas as atividades, apresentando uma média de 

utilização inferior a 50%.  

No final da PES as competências sociais melhor desenvolvidas foram “participar 

com interesse”, “ajudar os colegas”, “partilhar objetos” e “chamar as pessoas pelo nome”, 

com uma média de utilização superior a 50%.  

De grosso modo podemos considerar que praticamente em todas as competências 

sociais em análise existia um desfasamento entre a avaliação da educadora estagiária e a 

autoavaliação das crianças. As crianças consideraram a sua avaliação quase sempre com 

valores superiores à avaliação da professora, resultando assim num valor médio superior 

de competências utilizadas. Com o decorrer das atividades a tendência foi de aproximação 

entre os dois tipos de avaliação, chegando mesmo a haver correspondências nas 

avaliações das competências ao fim de poucas atividades realizadas, como é o caso da 

competência social “Chamar as pessoas pelo nome”.   

Para comprovar este facto podemos salientar que no primeiro exercício de 

autoavaliação realizada pelas crianças, a média era de 59,6%, enquanto que a média da 

avaliação realizada pela educadora estagiária era de 37,4%, resultando assim numa 
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Gráfico 33 - Evolução da competência "Partilhar objetos" na avaliação da 
professora estagiária e na avaliação das crianças (N=19)
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diferença bastante alta entre elas, de 22,2%. Na última atividade da PES, na autoavaliação 

realizada pelas crianças, a média era de 69,6%, enquanto que a média da avaliação 

realizada pela educadora estagiária era de 66,7%, resultando assim numa diferença pouco 

significativa, de apenas 2,9%. Estes dados podem ser consultados na tabela 7.   

 

Tabela 7 - Médias de utilização das competências sociais ao longo das atividades 

Atividade 

Média na 

autoavaliação 

das crianças 

Média avaliação 

da educadora 

estagiária 

Diferença 

entre as 

médias 

Atv.1 – “Vamos poupar a 

água” 
59,6% 37,4% 22,20% 

Atv.2 – “O corpo humano” 60,8% 47,4% 13,40% 

Atv.3 – “Jogo dos sentidos” 60,2% 44,4% 15,80% 

Atv.5 – “Jogo de palavras: 

inverno” 
64,3% 49,7% 14,60% 

Atv.6 – “As férias” 69,0% 56,7% 12,30% 

Atv.7 – “Reconto histórias 

de natal” 
69,6% 61,4% 8,20% 

Atv.8 – “Cantar os reis” 70,8% 66,1% 4,70% 

Atv.10 – “Tradição de 

carnaval: Entrudo 

chocalheiro” 

69,6% 66,7% 2,90% 

 65,5% 53,7%  
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CAPÍTULO V 
 

Conclusão 

 

5.1. Introdução 

Neste último capítulo torna-se importante começar por resumir os resultados 

obtidos nesta prática, recolhendo algumas conclusões consideradas necessárias de modo 

a responder ao tema em questão sobre o desenvolvimento da avaliação formativa no 

trabalho em grupos cooperativos no Pré-escolar (5.2). Apontamos algumas limitações do 

estudo (5.3). Por fim consideramos algumas sugestões para trabalhos futuros (5.4). 

 

5.2.  Conclusões 

Ao longo da PES foi possível observar e refletir de forma minuciosa sobre as 

diferentes dimensões pedagógicas que fazem parte da organização de um contexto 

educativo. Essa observação sugeriu o levantamento de questões em torno das interações 

com as crianças que posteriormente me encaminharam para a definição da problemática 

a ser trabalhada – “A avaliação formativa no trabalho em grupos cooperativos na 

educação Pré-escolar”, conduzindo aos seguintes objetivos: 

- Avaliar de que modo o envolvimento das crianças em atividades de avaliação 

formativa do trabalho desenvolvido em grupos cooperativos contribui para o 

desenvolvimento de competências sociais; 

- Investigar a influência dos processos de autoavaliação do processo de grupo no 

desenvolvimento de competências metacognitivas. 

- Averiguar de que forma o envolvimento das crianças no trabalho de grupo 

cooperativo influência o seu conceito do que é trabalhar em grupo. 

No que diz respeito ao primeiro objetivo concluímos que o envolvimento das 

crianças na avaliação formativa do trabalho cooperativo contribuiu para o 

desenvolvimento de todas as competências sociais em estudo, embora tal 
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desenvolvimento fosse diferente de competência para competência, isto é, existiram 

competências que foram mais rapidamente utilizadas que outras pelas crianças.  

Após a realização das oito atividades onde se recorreu a diferentes métodos de 

Aprendizagem Cooperativa e se efetuaram diversas avaliações, quer pela parte das 

crianças (autoavaliação), quer pela parte da educadora estagiária podemos concluir que a 

utilização das competências sociais, embora com algumas oscilações de utilização, de 

uma forma geral melhorou.  

No final da PES as competências sociais melhor desenvolvidas, atendendo aos 

resultados da última atividade e à avaliação realizada pela educadora estagiária, foram 

“chamar as pessoas pelo nome” (100%), “felicitar os colegas” (78,9%), “partilhar 

objetos” (78,9%), “participar com interesse” (73,7%) e “ajudar os colegas” (73,7%). 

Como se constata pelas percentagens, estas competências foram utilizadas por um número 

expressivo de crianças. De notar que o desenvolvimento destas competências sociais 

quanto a nós parece dever-se à utilização da Aprendizagem Cooperativa, que motiva e 

estimula o desenvolvimento das competências sociais, teoria essa defendida por diversos 

autores, como Fathman e Kessler (1992) e Johnson e Johnson (1993). 

Os primeiros defendem que pelo uso da Aprendizagem Cooperativa as crianças 

são capazes de desenvolver competências sociais e cognitivas, trocam informações entre 

si e podem ser avaliadas de forma individual pelo seu desempenho. Johnson e Johnson 

(1993) defendem que a Aprendizagem Cooperativa pode ser entendida como um método 

de ensino aplicado a pequenos grupos de crianças, onde num trabalho conjunto, cada uma 

maximiza a sua própria aprendizagem e a dos seus colegas. 

 

Em relação ao objetivo investigar a influência dos processos de autoavaliação do 

processo de grupo no desenvolvimento de competências metacognitivas, os dados obtidos 

permitem verificar que as crianças desenvolveram essas competências ao longo do 

estudo. 

Após a realização das atividades iniciais, era notório que nas primeiras 

autoavaliações realizadas pelas crianças, consideravam que as competências sociais eram 

utilizadas com maior frequência que na avaliação da educadora estagiária. Para isso 

poderá contribuir o facto de as crianças nesta fase ainda não perceberem claramente o que 

implica, em termos de comportamento, determinadas competências socias. Esta nossa 

perceção pode encontrar apoio no facto de a competência “Chamar os outros pelo nome” 

ser simultaneamente a mais usada pelas crianças e aquela em que a concordância da 
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avaliação entre a educadora estagiária e as crianças é maior. O facto de os resultados se 

apresentarem elevados na autoavaliação, pode ser explicado pela perceção distorcida que 

as crianças em idades mais precoces têm sobre si, uma vez que a perceção que a criança 

tem sobre si própria tem tendência a ser bastante positiva (Fontaine, 1991; Harter, 2006). 

Em relação à capacidade autoavaliativa das crianças, soube-se incutir nas mesmas 

a necessidade de serem o mais honestas possível na sua realização. Ao ensinar as crianças 

a autoavaliar-se a educadora tem como objetivo que elas aprendam a analisar o seu 

trabalho ou competências, desenvolvendo o sentido crítico e a autonomia, e com elas a 

autorregulação. 

Relembre-se que a primeira autoavaliação realizada diferia bastante da avaliação 

realizada pela educadora estagiária. À medida que foram realizando mais atividades e 

posterior avaliação, foram tornando-se mais conscientes acerca das competências sociais 

de que faziam uso, e desta forma tomando consciência das suas aprendizagens. Esta 

tomada de consciência das crianças resultou da confrontação entre os dois tipos de 

avaliação, onde puderam ser discutidas as diferenças entre a autoavaliação e a avaliação 

da educadora estagiária. 

Nas atividades finais existiram vários pontos comuns entre a autoavaliação e a 

avaliação da educadora estagiária, nomeadamente em relação às seguintes competências 

sociais: “ajudar os colegas”, “chamar as pessoas pelo nome” e “partilhar objetos com os 

outros”. Nas restantes competências sociais, apesar de as crianças as percecionarem, 

consideraram sempre ter utilizado mais essas competências, relativamente à avaliação 

feita pela educadora estagiária. 

A importância dos processos de autoavaliação encontra suporte nos estudos de 

Perrenoud (1999) que defende que quando a criança realiza a autoavaliação, desenvolve 

uma interação crítica consigo própria visando alcançar o sucesso, estabelecendo 

interações com o meio e modificando os seus processos de aprendizagem. Só “olhando-

se” criticamente, autoavaliando-se, será possível à criança selecionar as pistas que lhe 

permitam organizar as suas aprendizagens futuras. 

No que diz respeito ao objetivo averiguar de que forma o envolvimento das 

crianças no trabalho de grupo cooperativo influência o seu conceito do que é trabalhar em 

grupo, o facto de elas trabalharem em grupo contribuiu para alteração do conceito do 

trabalho de grupo em algumas crianças, nomeadamente no que diz respeito ao gosto pelo 

trabalho de grupo e a interajuda. Estes resultados parecem apontar para que as crianças, 
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como resultado do envolvimento em grupos cooperativos, ficassem mais motivadas pelo 

trabalho de grupo.  

Esta conclusão vai encontro da explicação do autor Fontes e Freixo (2004, p. 39), 

que afirma que nos grupos de aprendizagem cooperativa há uma aceitação, por parte dos 

alunos, em trabalhar uns com os outros. Uma vez que já foram desenvolvidas 

competências neste sentido, neste tipo de grupo, os alunos têm consciência de que o 

resultado final dependerá do empenhamento e participação de cada um dos elementos. 

 

Este estudo e os resultados que obtivemos, possibilitou-nos refletir sobre a prática 

pedagógica, de maneira a usar novas estratégias ou a repensar as que tinham sido 

implementadas, sempre com a intenção de melhorar a aprendizagem das crianças. A título 

de exemplo: existia uma lacuna na competência social “esperar pela sua vez”, 

diagnosticada numa fase ainda precoce – atividade 1 (Vamos poupar a água). Devido a 

este facto, na atividade 2 (O corpo humano) utilizámos um método cooperativo que 

permitia reforçar a utilização dessa competência, o que se revelou eficaz pois essa 

competência através de um exercício, proveitos, pois na atividade seguinte, 57.9% das 

crianças já respeitavam esta regra, utilizando mais vezes esta competência social. Outro 

exemplo tem a ver com a competência social “participar com interesse”, onde na atividade 

5 (Jogo de palavras: inverno) era clara a deficiência ao nível desta competência. Assim 

na atividade 6 procurou-se melhor a mesma, e no final obteve-se uma clara percentagem 

de 78.9% de crianças que participaram com interesse na atividade. 

 A Aprendizagem Cooperativa revela-se uma metodologia essencial no sentido de 

dar resposta às competências de relacionamento interpessoal, muitíssimo reconhecidas no 

documento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, como anteriormente 

explicado. (Direção Geral da Educação, 2017).  

De realçar também o facto de os resultados obtidos neste estudo irem ao encontro 

de outros semelhantes previamente realizados por alunos da UTAD, onde remetem para 

a uma clara melhoria na utilização de competência sociais por parte das crianças. No 

estudo realizado por Vieira (2014), no conjunto das competências sociais que se 

procuraram desenvolver, as crianças, em maior ou menor grau, demonstrarm 

comportamentos onde fizeram uso das seguintes competências sociais: partilhar os 

materiais, esperar pela sua vez, encorajar e interagir sem discutir e escutar ativamente.Das 

cinco competências sociais em estudo, aquelas em que as crianças mais incidiram foram 
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a capacidade de esperar pela sua vez, a escuta ativa e a partilha de materiais. Quanto às 

restantes competências, o desenvolvimento foi menos notório.  

No estudo realizado por Martins (2016) a análise dos resultados obtidos com a sua 

investigação mostrou que na reta final da implementação do estudo se confirmou um 

aumento do uso das competências sociais que tinham sido diagnosticadas como estando 

em défice e, que juntamente as crianças alcançaram e desenvolveram competências 

metacognitivas.  

As crianças, envolvidas neste estudo, à semelhança das envolvidas nos estudos 

anteriormente referidos, com o decurso das atividades foram utilizando, de forma cada 

vez mais frequente, as competências sociais e aceitando a importância de uma 

participação adequada e por igual por parte de todos os elementos do grupo, como se 

verificou com os resultados obtidos com a questão: “O que é para ti trabalhar em grupo?” 

em pré e pós-ensino. 

  As crianças apreenderam que vão desempenhar um papel crucial durante o tempo 

das atividades cooperativas cooperando e comunicando de forma que todos 

participassem, contribuindo de forma individual para os sucessos alcançados pelos 

grupos. 

Em relação ao trabalho realizado na globalidade pode-se afirmar que foi bastante 

árduo, principalmente ao nível da implementação de uma estratégia desta natureza que é 

um processo lento, que exige do educador/a paciência e uma ação estratégica e dinâmica 

que prevê um trabalho constante ao longo do tempo, pelo facto de trabalharmos com 

crianças desta faixa etária que ainda precisam de tempo e acompanhamento do adulto 

(educadora estagiária) para viver novas experiencias, levando assim ao desenvolvimento 

de competências.  

Nesta PES senti que o resultado final obtido foi positivo porque foi possível 

estimular a autonomia das crianças, a resolução de conflitos no seu grupo de trabalho e o 

desenvolvimento de competências sociais básicas, mas ao mesmo tempo essenciais para 

a sua aprendizagem e integração social futuras. 

Sabemos que temos um longo caminho a percorrer, ansiosos pela oportunidade de 

exercer a profissão de professor/educador, onde poderemos ensinar e aprender e pela qual 

tanto lutámos, tendo sempre em mente toda a complexidade inerentes ao ato educativo. 

No entanto, não nos esqueceremos das nossas convicções e, mesmo não podendo mudar 

o mundo, talvez possamos fazer a diferença na nossa sala de aula. 
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Usando metodologias que permitam o envolvimento ativo das crianças na 

aprendizagem de competências sociais, para além das cognitivas e que possibilitam o 

desenvolvimento da autonomia perante a aprendizagem, dando, assim resposta ao Perfil 

de competências dos alunos no final da escolaridade obrigatória.  

 

5.3.  Limitações do estudo 

Relativamente às limitações e dificuldades encontradas na realização deste 

trabalho podemos apontar as seguintes: o facto de não ser um ano letivo completo, mas 

sim só um semestre, sendo que se dispuséssemos de mais tempo para a realização de 

atividades cooperativas poderia ser ainda mais estimulante para as crianças, ao mesmo 

tempo que se conseguiam desenvolver de forma mais eficiente as competências sociais. 

Outro aspeto relevante é o estudo ter sido aplicado a uma única turma do Pré-escolar não 

podendo efetuar comparações entre os dados obtidos noutras das turmas, por exemplo de 

outras colegas.  

Pelo facto da Aprendizagem Cooperativa não ser utilizada existiu um período de 

adaptação das crianças a esta metodologia, o que pode ter dificultado um melhor 

desenvolvimento destas competências.  

A falta de experiência da educadora estagiária na implementação desta estratégia 

também poderá ter condicionado os resultados obtidos. 

Por fim, referir que nem sempre era fácil fazer o acompanhamento das crianças 

na realização das atividades e preencher as grelhas de avaliação das competências sociais. 

 

5.4. Sugestões para trabalhos futuros 

Neste ponto, consideram-se algumas sugestões para futuras investigações que 

poderão contribuir para enriquecer e complementar o presente estudo, as quais passamos 

a enumerar: 1) a realização de um estudo onde sejam utilizados amostras mais 

representativas, com um número maior de participantes por exemplo, uma investigação 

que envolvesse todas as turmas do Pré-escolar inseridas no agrupamento; 2) o 

desenvolvimento de uma investigação que permitisse comparar várias turmas, com 

grupos experimentais, em que as aulas decorreriam em ambiente cooperativo, e as outras 

em que seria implementado o ensino tradicional; 3) estudos em que envolvam um período 
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de tempo mais prolongado, de forma a obter resultados mais consistentes a nível da 

influência da Aprendizagem Cooperativa no desenvolvimento das competências sociais; 

4) analisar estudos de forma a validar os resultados obtidos em contextos semelhantes ao 

do presente.  

Por último, mas talvez mais importante no momento em que a turma se encontra, 

ou seja, numa fase em que os resultados com a realização das atividades têm sido 

gradualmente atingidos, pode-se propor que as crianças continuem a trabalhar em grupos 

cooperativos, pois desta forma é expectável que continuem a desenvolver as 

competências sociais ainda em défice e desta forma tornar-se-ão cidadãos mais sociáveis 

capazes de trabalhar em grupo. 
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Anexo 1 – Planificação: “Vamos poupar a Água” 

Método: 

- Senhas para falar. 

Área:  

- Conhecimento do mundo. 

Domínio:  

- Conhecimento do ambiente natural. 

Competências cooperativas:  

- Permanecer no grupo; 

- Partilhar informações; 

- Prestar atenção à pessoa que fala; 

- Ajudar os colegas; 

- Estimular o pensamento criativo; 

- Contribuir com ideias para o grupo. 

Competências cognitivas: 

- Reconhecer a importância de poupar a água; 

- Identificar diferentes atividades do dia-a-dia em que se utiliza a água. 

Interdependência positiva: 

- Ligada à tarefa e aos objetivos. 

Objetivos da atividade:  

- As crianças devem compreender a importância da água no meio natural; 

- As crianças devem conhecer as caraterísticas da água (cor, sabor, estado físico); 

- As crianças devem observar as várias alterações do estado físico que a água sofre;  

Pré-requisitos:  

- As crianças devem ter hábitos de pesquisa e investigação. 

- As crianças devem estabelecer a distinção entre jogo e trabalho. 

Formação dos grupos: 

- Grupos de 3 crianças. 

Tempo previsto:  

- 30 minutos para jogo interativo de boas práticas na racionalização da água; 

- Resto do tempo para atividades plásticas relacionadas com a água. 

Materiais: 

- Computador com PowerPoint 
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- Videoprojector; 

- Cartões com a forma de gotas; 

- Cartão grande em forma de nuvem; 

- Cartolina; 

- Marcadores; 

- Tintas; 

- Agrafos; 

- Mesa; 

- Cadeira; 

- Cordão. 

Procedimento:  

- A estagiária questiona as crianças sobre a importância da água no planeta terra para os 

seres vivos; 

- Realizar uma breve discussão entre as crianças sobre o tema; 

- Enumerar algumas das utilidades da água; 

- A estagiária distribui por cada uma das crianças, um cartão recortado em forma de gota, 

onde as crianças desenhavam algo relacionado com o tema da água. Estas gotas foram 

penduradas numa nuvem, também pintada pelas crianças  

- A estagiária distribui por cada uma das crianças, uma cartolina recortada em forma de 

gota, onde as crianças desenhavam algo relacionado com o tema da água. Estas gotas 

foram colocadas num cordão e penduradas na sala 

Sugestões para conduzir a atividade:  

- Realização de um jogo interativo relacionado com boas práticas na racionalização da 

água 

Opções de avaliação:  

- Observar os diferentes grupos e verificar a maneira como eles interagem; 

- Saber até que ponto cada criança tem conhecimento da importância da água para os 

seres vivos.  

Feedback:  

- Através da realização de um jogo interativo relacionado com boas práticas na 

racionalização da água é possível saber quem obteve os conhecimentos; 
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Anexo 2 – Grelha individual de avaliação de competências sociais 

 

Avaliação da educadora estagiária na atividade “Atividade …” 

Aluno: Nome da criança Data: ___/__/____ 

Assinalar com um (X) a opção que 

descreve o desempenho da criança.  
UTILIZADA 

NÃO 

UTILIZADA 

Ajudou os colegas  X 

Apresentou as suas ideias X  

Chamou as pessoas pelo nome  X 

Encorajou/fez elogios  X 

Escuta a pessoa que fala  X 

Espera pela sua vez  X 

Estabelece acordos X  

Esteve atento  X 

Fala em voz baixa X  

Movimenta-se sem fazer barulho X  

Mantem-se no seu grupo de trabalho X  

Não perturba as atividades  X 

Ouve os outros atentamente  X 

Participa com interesse  X 

Partilha objetos e materiais  X 

Pede ajuda X  

Presta atenção às ideias dos outros  X 
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Anexo 3 – Tabela de registos do questionamento sobre "O que é para ti trabalhar 

em grupo?" 

 

Nome da 

criança 
Frase da criança Competência social  

Criança A 
“Para mim o trabalho de grupo é ajudar-nos 

uns aos outros no nosso grupo.” 
Ajudar os colegas  

Criança B 
“Quando os outros têm dúvidas temos de 

ajuda-lo.” 
Ajudar os colegas 

Criança C 
“Para mim o trabalho de grupo e ajudar os 

outros…” 
Ajudar os colegas 

Criança D “Gosto mais de estar sozinho.” 

Gosto mais de 

trabalhar 

individualmente 

Criança E “Primeiro trabalhamos em grupo.” Ajudar os colegas 

Criança F “Fazer apresentação sozinho” 

Gosto mais de 

trabalhar 

individualmente 

Criança G 
“Para mim o trabalho de grupo é ajudarmo-

nos uns aos outros…” 
Ajudar os colegas 

Criança H “Discutimos baixinho.” 
Usar um tom de voz 

suave 

Criança I “Não copiar os colegas de grupo.” 

Gosto mais de 

trabalhar 

individualmente 

Criança J “Damos e aceitamos ideias dos outros.” 
Aceitar as opiniões 

dos outros 

Criança K “Quando os meus colegas falam eu escuto.” 
Ouvir atentamente 

os colegas 

Criança L 
“Trabalhar sem precisar da ajuda dos 

adultos.” 

Trabalhar sem a 

ajuda dos adultos 

Criança M “Dividir as coisas e fazer trabalhos giros.” Ajudar os colegas 

Criança N “Não fazer muito barulho.” 
Usar um tom de voz 

suave 

Criança O “Emprestar as minhas coisas ao colega.” Ajudar os colegas 
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Criança P 
“Eu dizer aos outros meninos que também 

conseguem fazer as coisas.” 
Encorajar os colegas 

Criança Q 
“Não gosto que os outros meninos mexam 

nas minhas coisas.” 

Gosto mais de 

trabalhar 

individualmente 

Criança R 
“O trabalho do grupo é ajudar os 

colegas…” 
Ajudar os colegas 

Criança S 
“É terminar as minhas tarefas, primeiro que 

os outros meninos”. 

Gosto mais de 

trabalhar 

individualmente 
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Anexo 4 – Grelha autoavaliação de competências sociais das crianças 

 

“Vamos poupar a água” (N=19) 

Versão da criança 

Competências sociais 
  

Estive atento 7 12 

Não perturbei 9 10 

Participei com interesse 5 14 

Esperei pela minha vez 8 11 

Ajudei os colegas 7 12 

Ouvi atentamente 5 14 

Felicitei os colegas 12 7 

Chamei as pessoas pelo nome 2 17 

Partilhei objetos 14 5 

 

  



101 
 

Anexo 5 – Grelha avaliação de competências sociais da educadora estagiária  

 

“Vamos poupar a água” (N=19) 

Versão da estagiária 

Competências sociais 
NÃO UTILIZOU 

(f) 

UTILIZOU 

(f) 

Esteve atento 12 7 

Não perturbou 14 5 

Participou com interesse 11 8 

Esperou pela sua vez 14 5 

Ajudou os colegas 15 4 

Ouviu atentamente 12 7 

Felicitou os colegas 13 6 

Chamou as pessoas pelo nome 2 17 

Partilhou objetos 15 4 

 

 

 




