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Resumo 
  Este relatório final terá como objectivo apresentar os estágios realizados ao longo do 

Mestrado de Qualificação para a Docência, que teve como duração três semestres 

lectivos. 

  O primeiro estágio deste mestrado decorreu durante os dois primeiros semestres, nas 

unidades curriculares Prática de Ensino Supervisionada I e II, realizou-se na Santa Casa 

da Misericórdia da Amadora, mais especificamente na Escola Luís Madureira. O estágio 

realizado na valência de 1.º Ciclo realizou-se no Agrupamento Quinta de Marrocos, 

mais concretamente, na Escola EB1 Parque Silva Porto. 

  A parte do relatório que diz respeito à valência do Pré-Escolar, apresenta a 

caracterização da instituição e o grupo de alunos, bem como algumas actividades que 

ganharam um especial relevo durante o período de intervenção. Contém uma 

problemática que emergiu dos interesses e das necessidades do grupo ao longo do 

estágio e que está relacionada com a formação de grupos com níveis de 

desenvolvimento diferenciados. 

  A parte do relatório do 1.º Ciclo do Ensino Básico abrange a caracterização da 

instituição e o grupo de alunos. Durante este estágio foi construído um projecto para ser 

implementado ao longo do terceiro semestre. Este projecto apresentava como tema 

“Viajar no Mundo da Literatura Infantil” e teve como objectivo propor aos alunos 

actividades diversificadas no âmbito da área da Língua Portuguesa, para promover nos 

alunos o desenvolvimento do gosto pela leitura e pela escrita. 
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Abstract 
  This final report aims to portray the internships performed during the Masters-Degree 

in Teaching, which had the duration of three semesters. 

  The first internship of the Masters-Degree was accomplished during the first two 

semesters, included in the programme of the courses “Supervised Teaching Practice I 

and II”, and held at the “Santa Casa da Amadora”, namely in the “Escola Luís 

Madureira”. The training in the valence of the primary education was held at the 

“Agrupamento Quinta de Marrocos”, namely at the “Escola EB1 Parque Silva Porto”. 

  The part of the report concerning the pre-scholar valence, describes the institution and 

the presents the group of students, as well as some activities which have gained a 

special relevancy during the intervention period. An issue that has emerged during this 

period was taken into account, which is related to the formation of groups with elements 

in different stages of development. 

  The part related to the primary education covers the description of the institution and 

the presentation of the group of students. During this internship, a project was initiated 

to be implemented in the third semester. This project had as its theme "Traveling the 

World of Children's Literature" and aimed to offer the students diversified activities 

within the area of the Portuguese language, to foster in students the development of 

reading and writing skills as well as the keenness to do so. 
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Introdução 
  O Mestrado de Qualificação para a Docência é uma etapa de formação essencial para a 

obtenção da titularidade da habilitação profissional para a docência em Educação Pré-

Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Assim, a frequência neste mestrado dá-

nos a possibilidade de no futuro poder desenvolver actividades nas duas valências 

mencionadas anteriormente. 

  Este mestrado está organizado em três semestres, sendo os dois primeiros dirigidos 

para a valência de Pré-Escolar e o terceiro semestre focado na valência de 1.º Ciclo do 

Ensino Básico. Os estágios destas valências foram organizados de maneiras distintas: o 

estágio de Pré – Escolar realizou-se em dois semestres, a permanência nas instituições 

era de duas manhãs por semana. O estágio de 1.º Ciclo realizou-se apenas num semestre 

e a minha prática decorreu durante quatro dias por semana. 

  Com a realização destes estágios que o ISEC me proporcionou pude ter um maior 

contacto com a verdadeira realidade da dimensão profissional que pretendo seguir, bem 

como construir as minhas próprias aprendizagens naqueles percursos e iniciar a 

construção da minha própria identidade profissional. 

  Para poder intervir em ambas as valências, foi essencial observar as turmas com quem 

iria trabalhar. Para isso, foi importante realizar a caracterização das instituições e 

principalmente das turmas. 

  Para findar este ciclo de estudos foi realizado um relatório final de estágio da prática 

de ensino supervisionada, com o objectivo de apresentar todo o meu trabalho ao longo 

destes três semestres do mestrado. 

  Este relatório final divide-se em dois grandes capítulos. O primeiro destina-se à 

apresentação da Prática de Ensino Supervisionada I e II. Contém a caracterização da 

instituição, a caracterização do grupo de crianças, apresenta um ponto onde mencionei 

os trabalhos pedagógicos mais significativos realizados em contexto de sala de aula. O 

terceiro ponto refere-se à problemática em contexto de estágio, ou seja, nesta fase 

menciono algo com o qual senti uma maior inquietação perante os desenvolvimentos 

que as crianças alcançaram e perante aqueles que poderiam ter alcançado. Por fim 

apresento uma breve reflexão do estágio destes dois semestres. 

  O segundo capítulo diz respeito à prática de ensino supervisionada III e contém 

também uma caracterização da instituição, da turma e do grupo de crianças. Apresenta 

os trabalhos pedagógicos mais significativos, para mim, tendo sempre em vista que 

estas escolhas estão relacionadas com os momentos de aprendizagens mais gratificantes 
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para o grupo de crianças. Num terceiro ponto apresento um projecto que desenvolvi em 

contexto de estágio e do qual ressaltaram as actividades mais significativas 

mencionadas. No final desta parte apresento uma breve reflexão deste estágio de 

primeiro ciclo. Para terminar este relatório apresento uma conclusão sobre a minha 

permanência neste Mestrado. 

  É importante referir que todo este percurso foi enriquecedor na medida em que me 

proporcionou um contacto directo com ambas as valências, permitindo-me colocar em 

prática aquilo que fui aprendendo na teoria.  
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 CAPÍTULO I – PRÁTICA DO ENSINO SUPERVISIONADA I e II 
 

1- Apresentação da prática profissional na Educação Pré-Escolar 
  Neste Mestrado de Qualificação para a Docência em Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo 

do Ensino Básico, o 1.º e 2.º Semestre da Unidade Curricular de Prática de Ensino 

Supervisionada I e II e teve como objectivo a realização de um estágio na valência de 

Pré-Escolar, na Santa Casa da Misericórdia da Amadora – Escola Luís Madureira. Teve 

início no dia 18 de Outubro de 2011 e terminou a 13 de Junho de 2012. As primeiras 

quatro semanas de estágio foram apenas direccionadas para uma observação 

participante, começando a planificação para a intervenção a partir do dia 15 de 

Novembro de 2011. O horário deste estágio dizia respeito às terças e quartas-feiras de 

cada semana das 8.30h até às 12h.  

  Fui acompanhada pela Mestre Fernanda Rodrigues, como supervisora pedagógica 

deste estágio, e pela Educadora Cooperante Nélia Melo, bem como a sua auxiliar Mila, 

que eram responsáveis pelo grupo de crianças dos 2 aos 5 anos. 

 

1.1- Caracterização da Instituição 
   Segundo a página da web da Santa Casa da Misericórdia e de informações recolhidas 

junto da educadora, a Escola Luís Madureira é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS), que pertence à Santa Casa da Misericórdia da Amadora e 

localiza-se no Complexo Quinta das Torres, na Estrada da Portela.  

  A Santa Casa da Misericórdia foi pensada por ser necessária uma intervenção social 

organizada que apoiasse as pessoas mais carenciadas e que de certa forma contribuísse 

para atenuar os problemas sociais que se tornaram bastante perceptíveis em simultâneo 

com o crescimento das áreas urbanas. Assim, segundo o site da Santa Casa da 

Misericórdia, na secção da “história”, “a Santa Casa da Misericórdia da Amadora, 

fundada em 1986, é uma associação de fiéis, constituída na ordem jurídica canónica, 

com o objectivo de satisfazer carências sociais segundo os princípios da Doutrina Social 

da Igreja.” 

  A Escola Luís Madureira incorpora diferentes graus de ensino com o intuito de 

aumentar a rentabilidade das instalações da escola e de dar oportunidade aos alunos de 

frequentarem a mesma escola durante mais tempo. Assim, a Escola Luís Madureira 

integra as valências de Creche, Pré-Escolar e Ensino Básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos), bem 

como o Lar de St.º António. 
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  Todos os alunos que frequentavam a Escola Luís Madureira tinham, obrigatoriamente 

de usar uniforme, cujos modelos e padrões eram fornecidos pela Santa Casa da 

Misericórdia da Amadora. 

 Recursos Humanos 

Creche e Pré 
- Escolar 

Ensino 
Básico 

ATL Apoio 
Psicológico 

TIC Serviços 
Gerais 

5 Educadoras 
6 

Professores 
de 1º Ciclo 

1 Educadora 1 Professora 
de NEE 2 Técnicos 2 Pessoas da 

Administração 

10 Auxiliares 

21 
Professores 
de 2º e 3ª 

Ciclos 

4 Auxiliares   
11 Auxiliares 
de Serviços 

Gerais 

     
10 

Funcionários 
do Refeitório 

     2 Motoristas 
  Relativamente ao número de discentes existiam, aproximadamente 45 crianças na 

Creche, 73 na valência de Pré-Escolar, 164 alunos no 1.º Ciclo, 84 no 2.º Ciclo e 84 no 

3.º Ciclo. 

 Funcionamento Geral 

  A Instituição Santa Casa da Misericórdia encontrava-se aberta no mês de Agosto 

disponibilizando actividades de tempos livres para as crianças. Nas alturas de 

interrupção lectiva, os alunos do ensino básico podiam desfrutar do ATL na instituição, 

sem qualquer acréscimo de custos. 

  O horário de funcionamento da Escola Luís Madureira era das 7h30m às 19h30m. 

Algumas crianças da valência de Creche e Pré – Escolar frequentavam a Componente 

de Apoio à Família (CAF), que funcionava entre as 7h30m até às 9h e das 17h até às 

19h30m. Relativamente à Componente Lectiva, funcionava entre as 9h e as 12h e as 14h 

e as 16h. Entre as 13h e as 15h, as crianças de 3 e 4 anos faziam a sesta. As crianças de 

5 anos permaneciam numa sala de aula com as respectivas educadoras. 

  As actividades extracurriculares e os clubes existentes nesta instituição são: Judo, 

Andebol, Viola, Xadrez, Ballet, Coro, Natação, Inglês, Catequese, Clube do Jornalismo, 

Clube do Ambiente, Clube das Artes, Clube da Rádio, Clube das Línguas e Clube de 

Teatro. As crianças podiam-se inscrever no início do ano lectivo em quaisquer destas 

opções. 
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 Projectos 

  O Projecto Educativo de Escola, que se encontrava em vigor, entre 2010 e 2013 tinha 

sido desenvolvido e realizado actividade sobre o tema “A Sustentabilidade ao nosso 

alcance”, que abrangia três diferentes subtemas. 

• “Uma Europa Sustentável” implementado em 2010/2011; 

• “Uma Comunidade Sustentável” trabalhado em 2011/2012; 

• “Consciência Sustentável” desenvolvido em 2012/2013. 

 Espaço interior 

  A Escola Luís Madureira é constituída por dois edifícios interligados entre si e num 

óptimo estado de conservação, visto terem sido realizadas obras recentemente. No 

edifício 1 funcionam as valências de Creche, Pré – Escolar, 1.º Ciclo do Ensino Básico 

e departamentos como a Secretaria, refeitório para as valências acima referidas e o 

dormitório. Este é constituído pelo piso 0, 1, 2 e 3. 

  O piso 0 é constituído pela cozinha, o refeitório, duas instalações sanitárias para os 

alunos (separadas pelos sexos das crianças), uma sala de convívio para os funcionários, 

três salas de Creche, uma sala polivalente e um átrio. 

  O piso 1 é composto pela secretaria, com gabinete de Direcção, uma sala de 1.º Ciclo 

do Ensino Básico, três salas do Pré-Escolar, duas instalações sanitárias para as crianças 

e uma para pessoal docente. 

  O piso 2 é constituído por seis salas de 1.º Ciclo, uma sala de professores com casa de 

banho, duas instalações para os alunos e uma arrecadação. 

  O piso 3 é composto pela sala do ATL, uma sala de pintura com arrecadação, o 

gabinete da Psicóloga, a sala de Informática e a sala da “Trapalhada”. 

  No edifício 2 funcionam as valências de 2.º e 3.º Ciclos e é constituído pelo piso 0, 1 e 

2. 

  O piso 0 é constituído por um bar, um espaço polivalente, um ginásio com 

arrecadação, um balneário feminino e outro masculino e uma instalação sanitária. 

    O piso 1 contém um gabinete de apoio Psicopedagógico (GAPP), três salas de 2.º 

Ciclo, uma sala de Educação Visual e Tecnológica com arrecadação, uma sala de 

arquivo e duas instalações sanitárias. 

  O último piso, o piso 2, possui três salas de 3.º Ciclo, o gabinete de Direcção, um 

laboratório de Ciências e Físico-Química com arrecadação, uma sala de professores com 

instalação sanitária, bem como mais duas instalações sanitárias para os alunos. 
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 Espaço exterior 

  Todo o colégio é rodeado por grades e existe um porteiro na entrada do colégio, o que 

permite uma maior segurança. 

   As crianças mais novas podem usufruir de dois parques infantis em óptimo estado, 

tendo um deles sido recentemente remodelado. O chão dos parques infantis são feitos de 

um material diferente do restante chão, é um material mais mole e menos perigoso para 

as crianças. Para os alunos mais velhos, existem campos de futebol, de basquete e 

abrangentes zonas verdes. 

 

1.2- Caracterização do grupo de crianças 
    Na sala onde realizei a minha prática educativa existiam vinte e quatro crianças, nove 

do sexo feminino e quinze do sexo masculino. Todas estas crianças tinham idades 

compreendidas entre os dois e os cinco anos. 

 
  Há diferentes factores que influenciam o modo próprio de 
funcionamento de um grupo, tais como, as características 
individuais das crianças que o compõem, o maior ou menor 
número de crianças de cada sexo, a diversidade de idades das 
crianças, a dimensão do grupo. A interacção entre crianças em 
momentos diferentes de desenvolvimento e com saberes diversos, é 
facilitadora do desenvolvimento e da aprendizagem. (Orientações 
Curriculares para a Educação Pré – Escolar, p.35).  
 

  De seguida, será apresentado um gráfico que diz respeito à faixa etária das crianças. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 Gráfico 1 – Faixa etária das crianças. 
  De acordo com o que foi observado durante todo o percurso do estágio, bem como 

através de algumas conversas informais com a Educadora Cooperante, pude constatar 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 

Faixa etária das crianças 

6 
 



que muitas das crianças que frequentavam esta sala já pertenciam à mesma em anos 

anteriores. No entanto algumas crianças frequentavam outras escolas no ano lectivo 

anterior e que foram transferidas para esta instituição. As crianças de dois anos 

iniciaram a educação pré-escolar. 

  Apesar da amplitude das idades das crianças desta turma, elas relacionavam-se 

bastante bem com os colegas da sala, com o pessoal docente e não docente da 

instituição. Merece destaque a capacidade de entreajuda e uma preocupação constante 

das crianças mais velhas com as crianças mais novas.  

  Na sua generalidade, o grupo encontrava-se num nível de desenvolvimento adequado à 

sua faixa etária, não havendo nenhuma dificuldade extrema a salientar. Algumas 

crianças revelavam uma certa dificuldade na oralidade, mais especificamente na 

articulação de algumas palavras (duas crianças de dois anos e uma de três anos). 

Contudo, as crianças encontravam-se em fase de desenvolvimento e aprendizagem. Tal 

aspecto não impediu que se integrassem no grupo, em geral comunicativo e 

participativo. Por essa razão, mostravam entusiasmo por participar em conversas de 

grande grupo, partilhando com os colegas as experiências vivenciadas tanto em contexto 

escolar, como fora dele.   

  Este grupo de crianças revelava um grande interesse e curiosidade relativamente aos 

temas trabalhados, querendo sempre perceber o porquê das coisas. Por isso, gostavam 

bastante de explorar e manipular os recursos/materiais disponibilizados para 

conseguirem obter uma determinada resposta. No que diz respeito à realização de 

actividades, demonstravam uma boa capacidade de concentração. 

 

2- Trabalho pedagógico em sala 
  O trabalho realizado ao longo do estágio teve por base a concretização de uma 

planificação anual (Anexo 1) e as perpectivas educacionais (Anexo 2). Nestes dois 

documentos foram definidos os objectivos a serem trabalhados nas diversas áreas de 

aprendizagem, bem como algumas actividades a serem implementadas. Para que isso 

fosse possível baseei-me no Plano Pedagógico de Actividades (Anexo 3) 

disponibilizado pela Educadora Cooperante, mas principalmente na orientação da 

Educadora da turma, que me disponibilizou os temas que se pretendiam trabalhar. 

Como tal, antes de propor ou implementar qualquer tema, conversava sempre com a 

Educadora para perceber se poderia percorrer o caminho pensado.  
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  De seguida, pode-se verificar um tratamento de dados relativamente às planificações 

realizadas ou não ao longo de todo o estágio. 

 
 Gráfico 2 – Planificações realizadas e não realizadas ao longo da prática. 
  Posso concluir que durante estes dois semestres apenas duas planificações não foram 

implementadas devido ao acontecimento de alguns contratempos.  

  De seguida será também apresentado um gráfico que retrata o número de vezes que 

cada área de conteúdo foi abordada ao longo de toda a prática pedagógica. 

 

 
 Gráfico 3 – Número de abordagens por área de conteúdo. 
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    Para a construção das minhas planificações, baseei-me essencialmente nas metas de 

aprendizagem para a Educação Pré-Escolar e nas Orientações Curriculares. Tentei 

sempre trabalhar todas as áreas de conteúdo, fazendo uma articulação entre as mesmas, 

uma vez que as “áreas de conteúdo deverão ser consideradas como referências a ter em 

conta no planeamento e avaliação de experiências e oportunidade educativas e não 

como compartimentos estanques a serem abordados separadamente.” (Ministério da 

Educação, 1997, p. 48) Contudo, houve certas áreas que foram mais trabalhadas do que 

outras, tendo em conta os temas abordados, sendo elas: a área da Expressão Plástica, a  

Formação Pessoal e Social e a área da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita. Pode-se 

observar que as restantes áreas foram também trabalhadas, mas com uma menor 

frequência, à excepção da área da Expressão Dramática/Teatro que não foi integrada em 

nenhuma actividade. Todas as actividades realizadas tiveram em conta as necessidades e 

interesses do grupo de crianças. 

 

 Organização do Espaço 

  A sala estava organizada de uma forma estratégica para o desenvolvimento e a 

autonomia das crianças, bem como de forma a evidenciar as diversas áreas de 

aprendizagem, sendo elas: a área dos jogos, da casinha, da biblioteca, de Jesus, da 

garagem, da natureza e da pintura. As crianças tinham acesso a todas elas, mas, para que 

estas funcionassem da melhor maneira foram definidas algumas regras juntamente com 

as crianças e estavam afixadas nas diversas áreas de aprendizagem. 
  Os espaços de educação pré-escolar podem ser diversos, 
mas o tipo de equipamento, os materiais existentes e a 
forma como estão dispostos condicionam, em grande 
medida, o que as crianças podem fazer e aprender.” Como 
tal, é importante que “O educador defina prioridades na 
aquisição do equipamento e do material, de acordo com as 
necessidades das crianças e o seu projecto pedagógico, 
tendo em conta critérios de qualidade.” (Ministério da 
Educação, 1997, pp. 37 – 38) 
 

  Assim, sendo, as crianças escolhiam a brincadeira que era de seu maior interesse. No 

entanto, por vezes, era necessário conduzir as crianças a experimentar outras áreas de 

aprendizagem, que não as suas de preferência, de forma a poderem contactar com todas 

as outras existentes na sala.   

   Para a realização das actividades existiam na sala três conjuntos de várias mesas que 

permitiam a interacção entre os alunos, pois estavam dispostos em três pequenos 
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grupos. Tal formação permitia também o trabalho em equipa e entreajuda, pois nas 

diversas mesas encontravam-se crianças de várias idades. “O contexto institucional de 

educação pré-escolar deve organizar-se como um ambiente facilitador do 

desenvolvimento e da aprendizagem das crianças.” (Ministério da Educação, 1997, 

pág.31) 

 

 Organização do Tempo 

  As actividades realizadas foram condicionadas pela rotina diária existente na sala. A 

rotina é securizante para as crianças, ajudando-as a perceber o seguimento e a sequência 

de acontecimentos durante o dia. Contudo, ajuda também o educador a organizar o seu 

tempo de prática de forma a conseguir oferecer aprendizagens organizadas, 

diversificadas e motivadoras.  

  A rotina da sala onde desenvolvi a minha prática era cumprida com entusiasmo e rigor 

pelas crianças, ou seja, já sabiam o que fazer e quando o fazer. 

  A rotina iniciava-se com o acolhimento, às 9 horas. Prosseguia-se a marcação das 

presenças e o preenchimento dos restantes quadros (dia do mês, dia da semana e o 

estado do tempo). De seguida, dava-se início às actividades lectivas entre as 9h.30m. e 

as 11h.30m. A manhã terminava com a higiene e posteriormente a refeição. 

 

2.1- Trabalhos mais significativos em contexto de sala 
  As actividades desenvolvidas ao longo destes dois semestres foram definidas em 

consenso com a Educadora Cooperante e tinham como objectivo ir ao encontro dos 

interesses e necessidades dos alunos, tentando-se sempre que possível adaptá-las às 

idades e aos níveis de desenvolvimento dos alunos. 

  Neste ponto do relatório pretende-se dar a conhecer as actividades mais significativas 

realizadas em contexto de sala de aula. Serão apresentadas três actividades que a meu 

ver provocaram um grande envolvimento e participação por parte dos alunos. Foram 

importantes não só para as crianças, mas também para mim, porque senti que com a 

implementação das mesmas, consegui fazer um trabalho diversificado e articulado, 

sentindo confiança em desenvolvê-lo.  

  2.1.1- O primeiro trabalho que aponto como sendo significativo foi realizado no dia 

22 de Novembro de 2011 e teve como objectivo trabalhar os cinco sentidos (Anexo 4). 

Como nas sessões anteriores o conteúdo trabalhado tinha sido o corpo humano, achei 

por bem realizar algumas experiências sobre este tema com o grupo, para finalizar este 
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conteúdo e consolidá-lo. Em primeiro lugar realizou-se uma conversa em grande grupo 

sobre os cinco sentidos, para perceber quais os conhecimentos que as crianças tinham 

relativamente a este tema. Deste modo fomos referindo o nome dos cinco sentidos, qual 

o órgão do corpo humano correspondente, identificando também a sua principal função.  

  Feita a introdução ao tema, contei aos alunos a história O Bolo de Chocolate de Pilar 

Ramos e Maria Rosa Aragó. Durante a leitura da história tentei demonstrar o maior 

entusiasmo possível para prender a atenção dos alunos. À medida que ia lendo a 

história, fazia também referência às imagens, pois estas complementavam o texto 

escrito. Terminada a leitura da história, conversou-se um pouco sobre o enredo da 

mesma e fez-se uma análise das partes constituintes do livro: o título da história; o autor 

e ilustrador, a editora; identificação da capa, contracapa e lombada. 

   Foi proposta aos alunos a realização de um jogo que tinha como objectivo tomar 

consciência da sensibilidade de cada um dos sentidos através das experiências 

realizadas. “O jogo e a brincadeira são por si só, uma situação de aprendizagem. Nos 

jogos e nas brincadeiras a criança age como se fosse maior do que a realidade e isto, 

inegavelmente, contribui de uma forma intensa e especial para o seu desenvolvimento.” 

(Rego, 1932). 

  O grupo foi organizado em quatro pequenos grupos e cada um ficou responsável pela 

experiência de um determinado sentido. Para trabalhar o sentido da visão, optei por 

trabalhar em grande grupo. 

  O primeiro grupo experienciou o sentido da audição. Todos os elementos deste grupo 

tinham os olhos vendados, à excepção de uma criança. O objectivo era que esta aluna 

cantasse uma canção e os restantes colegas descobrissem quem estava a cantar. O 

segundo grupo realizou uma actividade sobre o sentido do olfacto. As crianças deste 

grupo tinham os olhos vendados, tendo sido dado a cada uma alimentos para que 

pudessem cheirar (vinagre, tangerina, banana e canela). O terceiro grupo realizou uma 

experiência sobre o sentido do tacto. De olhos vendados, os alunos iam tirando, um de 

cada vez, objectos de dentro de um saco e apenas através do tacto teriam que perceber 

qual o objecto em questão (livro, garrafa de água, lápis e um copo). O quarto grupo 

experimentou o sentido do paladar, pois os alunos foram provando pedaços de fruta, de 

olhos vendados e através do sabor tinham que identificar qual a fruta em questão 

(laranja, banana e maçã). Para o sentido da visão, os alunos reuniram-se todos na área 

do acolhimento de olhos fechados e um deles escondeu-se na zona dos cabides e os 
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restantes alunos, já de olhos abertos, tinham de descobrir qual o colega que estava em 

falta. 

  Durante toda a actividade os alunos mostraram bastante interesse e entusiasmo em 

realizá-la, foi possível experienciar todos os sentidos e acima de tudo os alunos 

conseguiram, na maior parte das vezes, identificar aquilo que lhes foi dado.     

  Concluído o jogo, foi proposta aos alunos a realização de uma actividade individual. 

Cada aluno tinha uma folha de tamanho A4 com uma tabela que continha as imagens 

dos órgãos dos sentidos. Numa outra folha constavam algumas imagens que estavam 

relacionadas com esses mesmos sentidos. Os alunos teriam que fazer a correspondência 

entre os objectos (que provavam, cheiravam, tocavam, ouviam e viam) e os órgãos dos 

sentidos. As experiências foram realizadas em primeiro lugar com o grupo de cinco 

anos, em seguida com o grupo de quatro e finalmente com o grupo de três anos. Isto 

para conseguir dar um melhor acompanhamento a cada aluno individualmente. Para os 

alunos de três anos as imagens dos objectos foram já recortadas (da 2ª folha A4). O 

grupo de quatro anos recortou-as mas com o meu apoio, e o grupo de cinco anos não 

necessitou de qualquer ajuda. Consegui cativar a atenção e gerar motivação do grupo 

todo para a realização de uma actividade que conteve vários momentos.  

  Com a implementação desta actividade, tive como objectivo primordial que as crianças 

experienciassem, distinguissem e aplicassem os cinco sentidos. Durante a realização 

desta actividade, senti que consegui fazer uma boa gestão do tempo, do grupo, 

proporcionando um momento de aprendizagem lúdico e motivador, uma vez que foram 

as próprias crianças que exploraram e fizeram parte integrante da actividade. 

2.1.2- A segunda actividade que pretendo destacar foi realizada em dois dias, 6 e 7 de 

Março de 2012, e propus trabalhar o conteúdo das profissões (Anexo 5). Com o grupo 

reunido, iniciei um diálogo sobre o tema. Os alunos mostraram alguma dificuldade, não 

sabiam qual o significado da palavra “profissões”. Para dar a volta à situação, fomos 

perguntando às crianças qual o trabalho dos seus pais. À medida que as crianças iam 

mencionando esses aspectos, eu referia as profissões dos pais e as funções que 

desempenhavam. 

  Após esta introdução e algumas respostas a perguntas das crianças, mostrei-lhes dois 

ficheiros em PowerPoint. O primeiro apresentava os instrumentos e materiais que 

estavam relacionados com uma determinada profissão, bem como o local e a função que 

essas profissões desempenham. No segundo, era mostrado em cada diapositivo uma 

imagem que retratava uma determinada profissão e uma questão sobre a mesma, por 
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exemplo: era mostrada a imagem de um padeiro, e de seguida eram dadas três opções à 

criança do local onde é desempenhada essa mesma profissão. 

  Este jogo teve como objectivo consolidar de uma forma lúdica os conteúdos 

trabalhados até ao momento. Os alunos revelaram entusiasmo e compreensão nos 

conteúdos abordados.  

  Este último PowerPoint terminou com a questão “E vocês, o que gostariam de ser?” 

À medida que os alunos iam expondo a sua opinião, fiz o registo escrito numa cartolina 

de tamanho A2 e pedi uma ilustração sobre a profissão que gostariam de exercer 

futuramente. O estudo das profissões continuou com a audição da música intitulada 

“profissões”, do CD “A nossa turma”. Continuou-se a trabalhar o mesmo tema de 

forma lúdica e apelativa, pois a área de Educação Musical é bastante apreciada pelos 

alunos. 

  Para concluir e consolidar toda esta intervenção foi realizado um último jogo com as 

crianças. O jogo era constituído por vários cartões e etiquetas que correspondiam a 

determinadas profissões (Anexo 5). À medida que mostrava os cartões, perguntava às 

crianças qual a profissão que a imagem retratava. Enquanto isso, o cartão era sempre 

acompanhado da etiqueta com a palavra correspondente (o nome da profissão). Para a 

realização do jogo, espalhei todos os cartões pela área de acolhimento e os alunos 

tinham que associar os cartões pequenos (instrumentos relacionados com uma 

profissão) com um cartão grande (imagem da pessoa que exerce essa profissão).  

  Posso concluir que todas as estratégias utilizadas foram ao encontro dos meus 

pressupostos, que valorizavam a oportunidade de os alunos assumirem um papel activo 

na sua própria aprendizagem.  

 
A aprendizagem pela acção é definida como a 
aprendizagem na qual a criança, através da sua acção sobre 
os objectos e da sua interacção com pessoas, ideias e 
acontecimentos, constrói novos entendimentos. Mais 
ninguém consegue ter experiências pela criança ou 
desenvolver conhecimentos por ela. As crianças têm, elas 
próprias, de fazê-lo. (Hohmann e Weikart, 2011, p.22) 

 

  2.1.3- A última actividade (Anexo 6) que pretendo salientar foi realizada ao longo de 

diversas intervenções. Durante esta actividade trabalhou-se o conteúdo das figuras 

geométricas. Em grande grupo foi realizada uma conversa sobre as figuras geométricas 
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e foram apresentados os blocos lógicos. Os alunos tiveram a oportunidade de manipular 

esse material, identificando as suas características e diferenças.  

 
 Os blocos lógicos são um recurso de grande 
aplicabilidade, pois permite que a criança desenvolva as 
primeiras noções de operações lógicas e as suas relações 
como correspondência e classificação. Como defende 
Piaget, a aprendizagem da matemática envolve o 
conhecimento físico e o lógico – matemático. No caso dos 
blocos, o conhecimento físico ocorre quando a criança 
pega, observa e identifica os atributos de cada peça. 
 

  Depois de se realizar uma breve introdução ao conteúdo das figuras geométricas, e 

uma vez que este conteúdo foi desenvolvido ao longo de cinco dias, coube a cada um 

deles a apresentação de uma figura geométrica diferente e a actividade culminou com a 

construção de um livro intitulado “figuras geométricas”.  

  As actividades foram iniciadas com o círculo: apresentação da quadra e leitura da 

história A Aventura da Circulina. Mostrei as ilustrações da história, para que os alunos 

fizessem uma reconstituição oral. De seguida, os alunos realizaram uma actividade 

plástica de digitinta. Desenharam três círculos de tamanhos diferentes (pequeno, médio 

e grande) em pequenos grupos.  

  De seguida, os alunos de três e quatro anos tinham em mãos uma folha de tamanho A4 

com diversas figuras geométricas e onde pintavam o círculo com a cor indicada. As 

crianças de 5 anos tinham duas folhas de tamanho A4. A primeira continha uma tabela 

com três círculos de diferentes tamanhos e cores. A segunda folha abrangia vários 

círculos de diferentes tamanhos que tinham que ser organizados de acordo com o 

critério: tamanho e cor, de acordo com a tabela acima referida. No final, as crianças 

foram convidadas a fazer as contagens das diversas colunas da tabela. 

  Na actividade sobre a figura geométrica o quadrado, foi apresentado um poema e de 

seguida, os alunos com o auxílio dos blocos lógicos desenharam numa folha em branco, 

dois quadrados de tamanhos diferentes. Para ilustrar, os alunos utilizaram os seus 

próprios dedos recorrendo a tintas de água. Numa outra fase da actividade, os alunos 

tinham uma imagem de um carro, construído com apenas três figuras geométricas – 

círculo, quadrado e rectângulo, e foi-lhes pedido que pintassem apenas as figuras 

geométricas trabalhadas até ao momento, tendo em conta as cores previamente 

definidas. Para as crianças de 3 e 4 anos, a imagem do carro estava já organizada, ao 
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contrário da imagem para os alunos de cinco anos, pois primeiro tinham que recortar 

todas as peças para montarem o carro e só depois é que passavam para a fase da pintura. 

  Quando se trabalhou o triângulo, foi também apresentada uma quadra e foi contada a 

história em suporte digital intitulada “brincadeiras de triângulos”. Durante a história, 

apelei sempre à participação das crianças, para se sentirem ainda mais motivadas. 

Concluído a leitura da história, os alunos desenharam numa folha em branco a figura 

trabalhada com o auxílio dos blocos lógicos. Para ilustrar, os alunos tinham à sua 

disposição diversos materiais, tais como palhas, lãs e tecidos. 

  Para trabalhar a última figura geométrica, o rectângulo, a actividade foi organizada de 

forma semelhante à descrita anteriormente, mas utilizando materiais diferentes. Assim, 

foi apresentada a quadra sobre o rectângulo. Em colectivo realizou-se um jogo que tinha 

como objectivo os alunos identificarem, através do tacto e de olhos vendados, uma 

figura geométrica que fazia parte dos blocos lógicos. 

  Com o mesmo material, os alunos desenharam um rectângulo fazendo o contorno da 

própria figura geométrica numa folha em branco de tamanho A4. Para a ilustração da 

figura desenhada, os alunos tinham à sua disposição vários tipos de massas. Depois de 

colarem as massas no contorno da figura (desenhada pelos alunos na folha) pintaram-

nas com o auxílio de pincéis. Depois de trabalhar cada figura individualmente, foi 

construído um livro sobre as quatro figuras geométricas. Este livro continha as quadras 

trabalhadas sobre as quatro figuras, bem como informações essenciais sobre cada uma 

delas e um molde de cada uma.  

  Com a realização desta actividade, tive como objectivo trabalhar as figuras 

geométricas, para que as crianças conseguissem identificar em objectos do seu 

quotidiano essas mesmas formas. Para além disso, pretendi que as crianças verificassem 

que existem figuras com linhas rectas e outras curvas e possibilitei que as mesmas as 

desenhassem. Uma vez que o rectângulo e o quadrado são semelhantes, foi importante 

trabalhar conteúdos como o comprimento e a altura, para que fosse possível distinguir 

estas duas figuras. 

 

3- Problemática em contexto de estágio  
  A problemática com que me deparei em contexto de estágio teve como ponto de 

partida o facto de o grupo ser constituído por diferentes níveis de desenvolvimento e ter 

que adaptar a minha prática pedagógica e as minhas estratégias aos diferentes grupos.  
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  Inicialmente planifiquei tendo em conta os níveis de desenvolvimento e organizei as 

actividades segundo a faixa etária das crianças, ou seja, enquanto trabalhava com um 

grupo de crianças de uma determinada idade, as restantes eram distribuídas pelas 

diversas áreas de aprendizagem. As actividades eram iniciadas com o grupo dos cinco 

anos, de seguida, com o grupo de quatro e por último o de três. Contudo, esta 

organização não me permita trabalhar com todo o grupo em simultâneo e o tempo 

dispensado para cada grupo não era proporcional, uma vez que as actividades e 

estratégias eram distintas face aos níveis de desenvolvimento. Não proporcionava 

momentos de interacção e cooperação entre os pares. Assim, feita uma reflexão sobre o 

acima referido foi importante fazer uma diferente gestão do tempo e do grupo e colocar 

em prática um novo plano de acção.  

 
O grande desafio que se coloca hoje a qualquer política 
que visa a promoção do sucesso educativo, no contexto 
de uma sociedade democrática, é o de reconhecer a 
heterogeneidade dos alunos como um valor estruturante 
do sistema educativo. Isto significa passar, da 
heterogeneidade como problema à heterogeneidade como 
recurso. (Barroso, 1999, p. 89) 
 

  Como defende Barroso utilizei a heterogeneidade como recurso, começando a 

planificar de forma a proporcionar nas actividades uma interacção entre os diferentes 

níveis de desenvolvimento das crianças, trabalhando com todo o grupo em simultâneo, 

mantendo as estratégias diversificadas a cada faixa etária. Com isto, foi-me possível 

fazer uma melhor gestão do tempo, uma vez que este era distribuído por todos de igual 

forma.  

  Como tal, penso que a existência de grupos com níveis de desenvolvimento distintos é 

um aspecto potenciador da prática pedagógica, pois é uma forma de conseguir “gerir um 

currículo para todos os alunos variando o nível de apoio do professor, complexidade das 

tarefas de aprendizagem, ritmo e processos de aprendizagem baseando-se nas 

competências dos alunos, nas suas motivações e perfis de aprendizagem.” (Tomlinson 

2000, citado em Morgado 2003, p. 76) Assim, a existência de grupos com idades 

diferentes desenvolve as competências sociais como a cooperação, o espírito de 

entreajuda, bem como o respeito pelo outro. Uma outra vantagem é que facilita a 

integração e a adaptação das crianças mais novas, pois seguem o exemplo das crianças 

mais velhas e sentem-se protegidas por elas. 
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  Este plano de acção permitiu-me ao longo das sessões ter um melhor controlo do 

grupo, bem como uma melhor gestão do tempo e do espaço. Para além disso, verifiquei 

uma maior dinâmica entre os pares e um grande desenvolvimento ao nível da 

autonomia, favorecendo, também, uma aprendizagem cooperada em que cada criança se 

desenvolve e aprende sozinha. (Ministério da Educação, 1997, p.36)  

  Esta organização permitiu ainda que as crianças se confrontassem com opiniões 

diferentes das suas, e consequentemente lidar com situações de conflito, que foram 

supervisionadas e negociadas com a minha intervenção.  

  

4- Reflexão da Prática de Ensino Supervisionada I e II 
  O estágio na valência de Pré-Escolar foi desenvolvido ao longo de todo um ano 

lectivo. Acompanhei a integração de alguns alunos na Educação Pré-Escolar, bem como 

o seu desenvolvimento ao longo de um ano lectivo, percebendo as suas evoluções e 

aprendizagens. Para isso, foi implementada no início do estágio uma check-list como 

forma de avaliação diagnóstica (Anexo 7) e no final do mesmo foi também realizada 

uma check- list bastante mais pormenorizada, para perceber qual o desenvolvimento de 

todo o grupo (Anexo 8). 

  Este estágio teve um papel bastante importante na minha formação, pois permitiu-me 

ter um contacto directo com a realidade que me espera num futuro próximo, começando 

a construir a minha própria identidade como docente. Como tal, é de extrema 

importância fazer a minha própria avaliação e reflectir sobre todo o meu percurso 

realizado. “A formação constrói-se através de um trabalho de reflexividade crítica sobre 

as práticas e de (re) construção permanente de uma identidade pessoal.” (Nóvoa, 1992 

citado em Correia, p. 8). 

  A relação que mantive com todos os intervenientes da acção educativa, com as 

crianças, as educadoras e auxiliares de outras salas, mas principalmente com as pessoas 

que se encontravam na sala onde estava a estagiar, na minha opinião, foi maravilhosa.  

  Ao longo destes dois semestres tentei promover, sempre que possível, um trabalho em 

equipa: actividades em pequenos e grandes grupos, pois, é nestes momentos que as 

crianças desenvolvem o seu espírito de cooperação, bem como treinam a capacidade de 

ouvir e respeitar as opiniões diferentes. Tal como afirma Dees, “quando os alunos 

trabalham juntos com o mesmo objectivo de aprendizagem e produzem um produto ou 

solução final comum, estão a aprender cooperativamente. Quando os alunos trabalham 

cooperativamente percebem que podem atingir os seus objectivos se e só se os outros 
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também atingirem os seus, ou seja, existem objectivos de grupo.” (1990, citado em 

Fernandes 1997, p. 563). Portanto, à medida que se vão desenvolvendo aprendizagens 

significativas de conteúdo científico, estimula-se também o desenvolvimento de 

competências sociais.  

  Graças ao grupo de crianças com quem estagiei, fiquei ainda mais apaixonada por esta 

profissão. O grupo recebeu-me bastante bem, logo desde início, e mantive sempre um 

relacionamento bastante bom com o mesmo. São crianças trabalhadoras, interessadas, 

na sua maioria pelos conteúdos abordados e para além disso são bastante carinhosas e 

afáveis. Tal aspecto evidenciou-se no último dia de estágio e tal como eu, as crianças 

emocionaram-se bastante com a minha saída. Penso que tal também se verificou, porque 

as crianças perceberam que estive sempre disponível para o que precisassem, ouvindo-

as sempre que necessitassem de falar, dando-lhes toda a minha dedicação e 

compreensão. 

  Posso concluir que, apesar de tudo isso, sinto que em certos momentos não dei o 

máximo que conseguia ter dado, não me “aventurei”, não arrisquei muito, podendo ter 

percebido qual era o meu limite. Tal como a minha educadora cooperante referiu e com 

o que concordo plenamente, estou na altura de arriscar, de errar e de experimentar, pois 

é assim que consigo desenvolver a minha identidade e melhorar cada vez mais a minha 

prática pedagógica. E é o que espero que aconteça futuramente, que consiga transmitir 

às crianças tudo aquilo que elas merecem aprender sem qualquer receio, pensando 

sempre em primeiro lugar naquilo que elas precisam e o que posso fazer para conseguir 

alcançar tais objectivos.  
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CAPÍTULO II – PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA III 

 

1 – Apresentação da prática profissional no 1.º Ciclo do Ensino Básico 
  A Prática de Ensino Supervisionada III teve como objectivo a realização de um estágio 

no 1.º Ciclo do Ensino Básico, no Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos – 

Escola EB1 Parque Silva Porto. 

  Este estágio teve início a oito de Outubro de 2012 e terminou a sete de Fevereiro de 

2013. Uma primeira fase deste estágio (oito de Outubro a vinte e quatro de Outubro) foi 

destinada a um estágio de observação participante, tendo eu começado a planificar a 

partir do dia vinte e cinco de Outubro de 2012. Este estágio desenrolou-se ao longo de 

quatro manhãs por semana, de segunda feira a quinta feira das 9h. às 12h. 

  Fui acompanhada pela supervisora pedagógica Professora Mestre Maria de Fátima 

Santos e pela Professora Cooperante Helena Amaral. O grupo com que trabalhei 

frequentava o 2.º ano do Ensino Básico e tinha idades compreendidas entre os seis e os 

oito anos. 

  Neste terceiro semestre e no início deste estágio foi construído um Projecto de 

Intervenção para posteriormente ser implementado com o grupo em questão. 

 

1.1- Caracterização da Instituição 

 Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos 
    O Agrupamento Quinta de Marrocos foi homologado pela Direcção Regional de 

Educação (DREL) em 28 de 2004 e é constituído por alguns estabelecimentos de 

ensino, tais como: Escola Básica Integrada Quinta de Marrocos; Escola Básica do 1.º 

ciclo Parque Silva Porto; Escola Básica do 1.º ciclo Prof. José Salvado Sampaio; 

Jardim-de-Infância N.º 2 e o Jardim-de-Infância N.º 3. 

  Este Agrupamento foi reconhecido como “Agrupamento de Referência para o Ensino 

Bilingue de Alunos Surdos” em 2008/2009, “garantindo um ensino diferenciado a 

alunos com surdez e/ou dificuldades comunicativas, com vários tipos e graus de surdez 

do distrito de Lisboa, desde a intervenção precoce até ao terceiro ciclo.” (in Projecto 

Educativo de Agrupamento, pág. 4). 

  É importante referir que o Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos possui 

diversas parcerias com alguns recursos e serviços, sendo eles: Câmara Municipal de 

Lisboa (CML); Junta de Freguesia de Benfica (JFB); Centro de Saúde de Benfica; 
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Centro de Formação Maria Borges de Medeiros; Associação de Professores de 

Expressão e Comunicação Visual; Instituições de formação e ensino; Associação 

Portuguesa de Surdos (APS); Associação de Pais e Encarregados de Educação de 

Deficientes Auditivos (APECDA) e Escola Segura. 

 

 Escola EB1 Parque Silva Porto 

  A Escola EB1 Parque Silva Porto localiza-se num dos extremos do concelho de 

Lisboa, na freguesia de Benfica, mais especificamente no limite desta com a Freguesia 

da Buraca, concelho da Amadora.   

  A Instituição abarca a valência de 1.º Ciclo, bem como a valência de Pré-Escolar, ou 

seja, o Jardim de Infância n.º2, em que um dos grupos é composto por crianças surdas. 

Ambos são estabelecimentos de educação da rede pública do ministério da Educação. 

 Espaço interior 

  No recinto da escola evidenciam-se quatro edifícios: Bloco A, Bloco B, Cantina 

Cândido Duarte e a Casa do Guarda. 

  No Bloco A prevalece o ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e é composto pelo piso  

-1, 0 e 1. 

  No piso -1 encontra-se um ginásio/sala de espectáculos, com uma sala de arrumos e 

um palco com arrecadação. Neste piso existem também instalações sanitárias e 

balneários femininos e masculinos. 

  O piso 0 possui um Gabinete para as Auxiliares de Acção Educativa e salas de aulas 1, 

2, 3, 4 (todas com uma turma cada). 

  O piso 1 é composto pela sala de professores, instalação sanitária, o Gabinete da 

coordenação e as salas 5, 6, 7, 8 (todas com uma turma cada). 

 

  No Bloco B estão localizadas as salas da Educação Pré -Escolar e outro tipo de apoios 

e recursos que a escola disponibiliza. Este bloco é composto pelo piso 0 e 1. 

  O piso 0 é composto pelo Gabinete de Coordenação, instalações sanitárias para as 

crianças e salas 1 (apoio especializado), 2, 3, 4 (para o Jardim de Infância). 

  No piso 1 pode-se encontrar uma sala de apoio, o Gabinete de Associação de Pais e 

Componente de Apoio à Família, instalações sanitárias, e as salas de aulas 5, 6 (CAF), 7 

(atelier de plástica/ciências) e a sala 8 (biblioteca/centro de recursos). 

  A Cantina Cândido Duarte possui duas salas para o refeitório, uma cozinha, 

arrecadação e instalações sanitárias. Por fim, a Casa do Guarda é composta por um 
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quarto, cozinha, sala e uma casa de banho. Porém, a entrada está interdita, pois o 

edifício encontra-se em ruínas. 

  É importante referir que estes edifícios encontram-se bastante degradados e, segundo 

algumas informações adquiridas, aguarda-se urgente intervenção. 

 Espaço exterior 

  Todo o estabelecimento é rodeado por grades com uma porta de entrada/saída para 

professores e outra para os alunos. Contudo, em tempo lectivo ambas encontram-se 

fechadas e trancadas. Especificamente para os alunos, existem dois grandes pátios. 

Ambos possuem um espaço coberto. Apenas num dos espaços podemos encontrar um 

campo de futebol. 

 População Escolar 

 Pré – 
Escolar 

1º Ciclo 
1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

Nº de turmas 5 1 2 2 3 * 
* Uma destas turmas de 4.º ano pertence aos Percursos Curriculares Alternativos (P.C.A) e é 

composta por 11 alunos. 

 Funcionamento Geral 
  O horário de funcionamento da Escola EB1 Parque Silva Porto é de 2.ª a 6.ª feira das 8 

horas às 18h.30m. 

  Relativamente ao 1.º Ciclo, valência onde decorreu o estágio, os alunos dão entrada às 

9 horas, têm um intervalo das 10h.30m. até às 11 horas e a saída para o almoço é ao 

meio dia. A reentrada na sala de aula dá-se às 13h.15m. e o toque de saída ouve-se às 

15h15m. A partir desta hora até às 17h.30m. funcionam as Actividades de 

Enriquecimento Curricular. 

  A escola oferece, tal como já foi referido anteriormente, a Componente de Apoio à 

Família, que tem como horário das 8 às 9 horas, das 12 às 13h.15m. e das 15h.15m. às 

18h.30m. 

  No que diz respeito às actividades de enriquecimento curricular existentes na 

instituição, são as seguintes: Apoio ao Estudo, Actividade Física e Desportiva, 

Expressão Dramática, Ensino da Música e do Inglês e Orquestra de Percussão. 

 

1.2- Caracterização da Turma 
  O grupo de alunos da turma do 2.º A da sala 7 era composto por vinte e duas crianças, 

catorze do sexo feminino e oito do sexo masculino. Todas estas crianças tinham idades 
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compreendidas entre os seis e os oito anos. Faziam parte deste grupo quatro crianças 

com seis anos, mas farão os sete no final do ano 2012. Existiam quinze crianças com 

sete anos e três com oito anos. 

 

 
 Gráfico 4 – Faixa etária das crianças da sala 7. 

 
  Uma das alunas era de nacionalidade Ucraniana e outro dos alunos era natural de Cabo 

Verde, de onde regressou há dois anos. Apesar disso, ambos dominam na perfeição a 

língua portuguesa. Todas as restantes crianças são de nacionalidade Portuguesa.  

  Apesar de ser uma turma do segundo ano, existiam três alunos que ainda estavam a 

conhecer as letras, os seus sons, a aprender a ler, a escrever e a fazer o reconhecimento 

dos números, ou seja, a realizar actividades de 1.º ano. Dois destes alunos já tinham oito 

anos, mas como sempre faltaram muito às aulas não estavam preparados nem estavam 

num desenvolvimento adequado ao 2.º ano do Ensino Básico. A outra aluna frequentou 

a Educação Pré-Escolar em Inglaterra e quando deveria ingressar no 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, a sua Educadora decidiu atrasar um ano. Esta menina ainda não sabia falar 

Inglês e ficou novamente a frequentar o Pré-Escolar. Quando a sua família decidiu 

regressar a Portugal, a menina já tinha sete anos e, por isso, ingressou no 2.º ano de 

escolaridade.  

  Tendo em conta a informação acima descrita, é importante referir que algumas 

crianças tinham um plano de acompanhamento. Para além dos três alunos mencionados 

anteriormente, mais duas alunas estavam abrangidas por este mesmo plano, pois foram 

alvo de retenção no ano lectivo anterior. 

  Para desenvolver esse plano de acompanhamento, esta turma tinha um professor de 

apoio que ia à sala às quartas feiras e sextas feiras de manhã para dar auxílio apenas a 
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esses alunos, para que posteriormente se pudesse perceber qual foi a sua evolução. O 

professor, por vezes, levava um ou outro aluno para a biblioteca, para lhe dar um 

acompanhamento mais individual e específico. 

  Em termos pedagógicos, a turma do 2.º A era um grupo que na sua maioria se 

encontrava num nível de desenvolvimento bastante bom para a sua idade. Tal aspecto 

evidenciava-se pelo facto de demonstrarem um grande interesse e atenção pelos 

conteúdos abordados, bem como uma grande capacidade de concentração durante a 

realização das actividades. Era também um grupo bastante curioso, investigativo, 

autónomo e responsável. Isto porque a Professora Cooperante Helena Amaral propunha 

actividades e utilizava estratégias bastante motivadoras e desafiadoras com alunos, 

estimulando constantemente os mesmos, para que estes se pudessem tornar seres mais 

autónomos e reflexivos. 

  Este grupo possuía uma característica excelente, preocupavam-se bastante com os seus 

colegas e, como existiam na turma alunos com maior facilidade de aprendizagem, estes 

não hesitavam em ajudar os outros colegas em actividades de contexto de sala de aula, 

bem como fora da mesma. Eles próprios tomavam a iniciativa, pedindo autorização à 

professora para poderem ajudar o colega. 

 

2- Trabalho pedagógico em sala 
  O trabalho desenvolvido ao longo deste terceiro semestre, e mais propriamente ao 

longo deste estágio de intervenção, teve por base uma metodologia de projecto. 
  Neste projecto foi definida uma problemática, as estratégias gerais que pretendiam ser 

implementadas, bem como os objectivos que eu ambicionava alcançar.  

   Durante a implementação deste projecto foram realizadas planificações semanais. 

Continham o dia da semana, as áreas de conteúdo, descritores de desempenho, a 

sequência das actividades, bem como os recursos materiais e a avaliação. 

  De seguida, segue um gráfico das planificações semanais realizadas, bem como 

aquelas que não foi possível serem implementadas. 
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Gráfico 5 – Planificações semanais realizadas e não realizadas ao longo do estágio. 
  Posso afirmar que à excepção de uma, todas as planificações semanais propostas foram 

desenvolvidas.  

  Será também mencionado o número de vezes que cada área de conteúdo (Língua 

Portuguesa, Matemática, Estudo do Meio e Educação e Expressão Plástica) foi 

abordada. 

 
 Gráfico 6 – Número de abordagens por área de conteúdo. 

  Pode-se então perceber, que a área de conteúdo com maior destaque foi a área da 

Língua Portuguesa, área definida para ser trabalhada ao longo do projecto, tendo 

conseguido articular as outras áreas de conteúdo. Contudo, o Estudo do Meio foi uma 

área raramente abordada. 

 Organização do Espaço 

  A sala 7 reunia condições favoráveis para o desenvolvimento do processo de ensino e 

de aprendizagem dos alunos, tanto ao nível da gestão e disposição da sala, como ao 

nível dos materiais. Durante o desenvolvimento do meu estágio, tentei organizar a sala 
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da melhor forma, tendo em conta o grupo com quem trabalhei e as actividades propostas 

para dar uma melhor resposta às necessidades e interesses dos alunos. Tal como defende 

Arends, a forma como a sala está organizada depende de cada professor, da sua 

perspectiva de grupo adequando-se da melhor forma às suas funções. Segundo o mesm 

autor o professor pode adaptar pode adoptar ao longo do ano diversas formas de 

organização da sala, dependendo das actividades a realizar. (1995, citado em Garcia, 

2010, p. 15). 

  Os materiais de que a sala dispunha foram também uma ferramenta essencial para o 

desenvolvimento das minhas actividades. Os materiais eram bastante variados e 

encontravam-se ao alcance dos alunos, para que estes os pudessem manipular de forma 

autónoma. 

  A disposição das mesas de trabalho favoreceu as dinâmicas de grupo, uma vez que se 

encontravam organizadas em conjuntos de quatro mesas, favorecendo o trabalho 

cooperativo entre os pares. “O modelo de aprendizagem cooperativa requer a 

cooperação e interdependência entre alunos nas suas estruturas de tarefas, de objectivos 

e de recompensa” (Arends, 2008, p.344). 

 Organização do Tempo 

  Sendo os alunos os principais actores do seu processo de ensino aprendizagem, os 

primeiros 20 minutos de aula eram geridos por eles. Nesse momento era feita por eles a 

distribuição e a recolha dos cadernos de trabalho de sala de aula e dos manuais 

escolares. Escrevia-se o plano do dia no quadro e realizava-se o número do dia, dando 

exemplos de diferentes representações para o mesmo número. Nesta altura, os alunos 

sabiam o que fazer, sendo eles a gerir este tempo. A rotina consiste em acções 

essenciais repetidas que fazem parte da organização e autonomia dos alunos. 

  A partir das 9h.20m., o tempo lectivo era orientado por mim até às 10h.20m., hora em 

que se iniciava o intervalo da manhã. Às 11h. o grupo retomava às actividades lectivas, 

até às 12h, hora em que terminava a minha intervenção diária.  

 

2.1- Trabalhos mais significativos em contexto de sala de aula 
  Quando se planifica uma aula, é de extrema importância que o professor reflicta sobre 

os conteúdos que serão desenvolvidos com a turma, quais as estratégias que melhor se 

adequam ao desenvolvimento da sessão, bem como definir os objectivos ou os 

resultados de aprendizagem que os alunos irão alcançar após o processo de ensino – 

aprendizagem em que estão envolvidos. Ao longo deste estágio foram planificados e 
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trabalhados inúmeros conteúdos e desenvolvidas diversas actividades. Contudo, serão 

apresentadas três actividades em que, na minha opinião, houve um grande 

envolvimento, participação e aprendizagem por parte dos alunos, bem como uma maior 

segurança e satisfação da minha parte. 

2.1.1- A primeira actividade que destaco como sendo aprendizagem significativa diz 

respeito à actividade realizada no dia 4 de Dezembro de 2012 e teve como objectivo 

trabalhar o conteúdo a divisão (Anexo 9). Nesta actividade apenas se trabalhou com os 

alunos o conceito de partilha e não propriamente a resolução da conta que esta envolve. 

Para dar início à actividade escreveu-se a palavra “divisão” no quadro da sala de aula e 

realizou-se uma breve conversa com os alunos sobre este mesmo tema, para conseguir 

perceber quais as ideias que os alunos tinham sobre este conteúdo. A maior parte dos 

alunos já tinha alguma noção de partilha, até porque este conceito era muito trabalhado 

quando se realizava o número do dia. 

  Posto isto, foi proposta aos alunos a realização de um jogo, para se trabalhar este 

conceito. A aula decorreu no ginásio e elaborei uma aula de movimento completa: 

aquecimento, desenvolvimento da sessão (jogo) e um relaxamento. 

  Assim, numa primeira fase, coloquei uma música e foi realizado um breve 

aquecimento para que os alunos pudessem alongar e exercitar os seus músculos. 

Terminado o aquecimento, explicitei as regras do jogo e mostrei também uma folha de 

papel cavalinho de tamanho A2, que continha uma tabela e que estava relacionada com 

o jogo. Abrangia informações sobre: 

 O número de elementos existentes em cada grupo; 

 Quantos grupos foram formados com esse número de elementos; 

 A eventual sobra, ou seja, se ficou ou não algum aluno de fora. 

  Como tal, à medida que realizavam o jogo, esta tabela ia sendo preenchida. Foi 

colocada uma música e numa primeira fase fui pedindo aos alunos que, quando a 

música parasse, fizessem vários grupos com um determinado número de elementos: 

grupos de dois elementos, três elementos, quatro elementos, etc. Constituídos os grupos, 

perguntava sempre aos alunos quantos grupos é que haviam sido feitos com a 

quantidade de elementos que tinha referido, e se tinha ou não ficado algum aluno de 

fora. Após se fazer esta reflexão, um aluno preenchia a tabela descrita anteriormente. 

Este momento do jogo tinha como objectivo fazer a divisão do número de alunos 

(dezanove), ou seja, dividir dezanove por dois, três, quatro, cinco, etc. 
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  Numa segunda fase deste jogo, fui pedindo o contrário aos alunos, ou seja, em vez de 

explicitar a quantidade de elementos em cada grupo, pedia apenas a quantidade de 

grupos, ou seja, fui pedindo para formarem: um grupo, dois grupos, três grupos, quatro 

grupos, cinco grupos, etc. Neste momento, o objectivo era que os alunos percebessem 

quantos elementos é que podiam integrar em cada grupo, observando, no final, se ficava 

ou não algum aluno de fora. Terminado o jogo e já na sala de aula, foi analisada 

oralmente a tabela preenchida durante o jogo. Ao observarmos a tabela, percebeu-se que 

com a quantidade de alunos presentes (dezanove) nunca deu resto zero, ou seja, sobrava 

sempre algum aluno. Tal aspecto remeteu para uma reflexão sobre estes mesmos 

números, ou seja, os números primos. Então, realizou-se uma conversa sobre este 

mesmo tema e, em grande grupo, foram descobertos outros números primos, e feitas 

etiquetas que se colaram na parte de cima do quadro, com os números descobertos pelos 

alunos. 

  Findo este momento, foi distribuída pelos alunos uma ficha de consolidação sobre o 

tema trabalhado. Um aspecto bastante importante de se salientar é que um menino que, 

por norma, se dispersava com muita facilidade e mostrava, na maior parte das vezes, 

pouca motivação, participou intensamente no jogo e realizou o exercício escrito com um 

grande esforço e dedicação. 

2.1.2. Como segunda actividade significativa destaco aquela que foi desenvolvida no 

dia 17 de Janeiro de 2013 e teve como intuito trabalhar as “histórias ao contrário” 

(Anexo 10). Este tema foi desenvolvido nessa semana, porque, num dos dias à tarde, a 

Professora Cooperante trabalhou a estrutura do conto e, assim, foi uma forma de 

relacionar a actividade com o trabalho realizado anteriormente. 

  Para dar então início a este trabalho foi afixada no quadro da sala uma cartolina de 

tamanho A2 que continha a história dos “Três porquinhos” ao contrário. Foi feita a 

leitura desta história e os alunos fizeram uma comparação desta com a original. Desta 

forma, os alunos ficaram a perceber o que iria ser feito. Escolhemos a história preferida 

dos alunos. Para isso, escrevi o título de três histórias infantis: “Os três porquinhos”, “A 

Cinderela” e o “Capuchinho Vermelho”. Após a votação, a história eleita foi a da 

“Cinderela”.  

  Antes de se iniciar a produção escrita foi apresentada em PowerPoint a história eleita, 

para que os alunos relembrassem o desenrolar de toda a história. Assim, deu-se então 

início à produção escrita. Para a realização desta actividade, os alunos expunham as 
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suas ideias e discutiam entre eles qual a melhor forma de dar continuidade à história 

para que, posteriormente pudesse escrever as suas ideias de uma forma organizada.  

  Terminado um parágrafo, era pedido a um aluno que o lesse e o grupo era questionado 

sobre a eventual necessidade de modificar ou não o texto escrito. 

  Quando terminámos, toda a história, foi lida pelos alunos e todos concordaram com o 

que foi escrito. Sendo assim, terminada a produção textual e a revisão da mesma, o 

conto foi passado, por alguns alunos, numa cartolina de tamanho A1, para que pudesse 

ser exposta no exterior da sala.  

  Concluída a parte escrita, foi também realizada por alguns alunos, 

 a ilustração da Cinderela. 

  Todo este trabalho teve como objectivo consolidar a matéria trabalhada pela professora 

cooperante - a estrutura do conto e consecutivamente desenvolver a criatividade e a 

imaginação, bem como despertar nos alunos o gosto pela produção escrita. 

2.1.3- Para terminar, e como última actividade significativa (Anexo 11) evidencio o 

trabalho realizado no dia 24 de Janeiro de 2013 que teve como principal objectivo 

trabalhar uma história infantil O Cuquedo de Clara Cunha.  

  Para dar então início à actividade foi mostrado o livro aos alunos e pedi para fazerem 

uma descrição daquilo que estavam a ver. Fizeram previsões sobre o conteúdo da 

história a partir da capa, da subcapa e do título. Contei a história com entusiasmo e 

entoação para prender a atenção dos alunos. Para além disso realizei uma história por 

completação, ou seja, à medida que ia contando a história, levava a que os alunos 

dissessem em grande grupo a cantilena da mesma. Despertei o interesse no grupo para 

trabalhar a história e todas as actividades que se seguiriam, trabalhando também a parte 

da oralidade. 

  Numa segunda fase, como forma de interpretação e compreensão da história, foram 

afixadas no quadro várias imagens, de tamanho A3 correspondentes às diversas partes 

da história. Foi pedido aos alunos que pensassem nas imagens afixadas, posteriormente, 

um aluno de cada vez dirigiu-se ao quadro para organizar as imagens de forma a termos 

a sequência correcta das imagens da história. Para a história ficar completa foram 

também afixadas no quadro várias etiquetas com os textos da história. Cada etiqueta 

retratava uma imagem que se encontrava exposta e já organizada no quadro. Um aluno 

de cada vez dirigiu-se ao quadro e descreveu oralmente uma determinada imagem. Em 

seguida procurou nas várias etiquetas o texto correspondente e a história completou-se. 
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  Esta actividade teve como intuito perceber se os alunos compreenderam o essencial da 

história. “A compreensão de textos narrativos implica trabalhar histórias adequadas à 

idade e interesse das crianças, fomentando o raciocínio dedutivo, a análise de acções a 

antecipação de conhecimentos, a previsão de consequências, o raciocínio inferencial e a 

apreciação valorativa do texto.” (Inês Sim-Sim, 2007, p.35). Esta actividade teve 

também como objectivo estimular a participação dos alunos em actividades de grande 

grupo, que desenvolvem a capacidade de interacção e comunicação oral.  

  Posteriormente, e concluído o trabalho em grande grupo, os alunos realizaram uma 

actividade semelhante à que foi descrita anteriormente. Desta vez as tarefas individuais 

pretendiam fazer a relação entre o texto e a imagem. Cada aluno tinha duas folhas de 

tamanho A3, com todas as imagens que tinham sido trabalhadas anteriormente. 

Algumas imagens continham texto, outras não.  

  Desta forma, os alunos, numa primeira fase trabalharam a compreensão e a expressão 

oral e numa segunda fase trabalharam a expressão escrita, criando-se condições para 

incentivar a imaginação e o gosto pela escrita.  
 

3- Projecto em contexto de estágio 
  No último semestre deste mestrado foi proposta a realização de um projecto 

pedagógico de forma a orientar a minha intervenção. 

Durante as minhas observações participantes na sala 7, através de algumas conversas 

com a professora cooperante Helena Amaral e com os próprios alunos e, ainda, através 

de um questionário feito aos mesmos e consequente tratamento de dados (Anexo 12) 

pude perceber que a área da Língua Portuguesa era para a maior parte da turma a 

disciplina preferida. Muitos alunos gostam muito desta área e tudo a que a envolve 

(ouvir contar histórias; contar histórias; leitura silenciosa por iniciativa própria; escrever 

textos livres). No entanto, o contrário também se evidencia em 5 alunos, por quem é 

vista como sendo difícil. Dizem que não gostam nem da leitura nem da escrita e apenas 

um aluno escolheu a escrita como sendo a sua actividade predilecta. Para além disto, 

fazem parte da turna três crianças que, apesar de frequentarem esta sala de 2.º ano de 

escolaridade, estão a realizar actividades de 1.º ano, como conhecer os sons, as letras, 

aprender a ler e a escrever. Achei de extrema importância a problemática deste projecto 

envolver essencialmente a área da Língua Portuguesa. Assim, intitulei o projecto 

“Viajar no Mundo da Literatura Infantil”, tendo como objectivo principal trabalhar 

diversas histórias infantis e sempre que possível articulá-las com os conteúdos 
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programáticos. Assim, pretendi continuar a cativar em alguns alunos o gosto por esta 

área de conteúdo, mas também conseguir despertar nos outros alunos o gosto pela 

leitura e essencialmente pela escrita.  

  Num ensino baseado na metodologia de projecto, pretende-se que a aprendizagem não 

seja passiva, mas sim que implique uma participação activa dos alunos. Isto porque os 

alunos compreendem e aprendem fazendo, apoiando-se numa dinâmica criadora, 

participativa, gerada em grupo e pelo grupo.  

  Segundo Carlinda Leite, o projecto “é um conjunto de técnicas e procedimentos 

utilizados para estudar qualquer aspecto da realidade social, que permite prever, orientar 

e preparar o caminho que os intervenientes irão fazer ao longo da realização do 

projecto, que se vai centrando na investigação, análise e resolução de problemas.” 

(citado em Ruivo, Ferrito e Nunes, 2010 p. 4). Como tal, a metodologia de projecto 

baseia-se na identificação de um determinado problema da realidade dos alunos e na 

sucessiva implementação de actividades e criação de estratégias que vão ao encontro 

dos interesses e necessidades de cada aluno e do grupo. Para que isso aconteça, é 

fundamental que promovamos o envolvimento e a participação activa dos alunos, para 

que estes se sintam ainda mais motivados. 

  É importante também referir que o trabalho de projecto assenta em duas orientações 

essenciais: 

 
  Por um lado, que as aprendizagens tenham um sentido e 
que sejam significativas, para que assim se consiga 
motivar os alunos, envolvendo-os. As aprendizagens 
terão tanto mais significado quanto mais forem 
necessárias para resolver problemas reais. 
Por outro lado, que as aprendizagens visem o 
desenvolvimento de competências…competências de 
recolha e tratamento de informação, mas também de 
colaboração, de tomada de decisões, de espírito de 
iniciativa… (Santos & Matos, p. 27) 
 

  Assim e com estas características, o trabalho de projecto promove aprendizagens 

significativas, globais e integradas de diferentes dimensões: social (relação com os 

outros), cognitiva (o que se aprende) e metacognitiva (a maneira como se aprende).  

  Tudo isto diz respeito à forma como as crianças são envolvidas no trabalho de 

projecto, pois o objectivo é que os processos de construção das aprendizagens sejam 

significativos e funcionais. 
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  Com a construção e a implementação deste projecto defini os seguintes objectivos 

gerais: exprimir-se oralmente com progressiva autonomia e clareza; comunicar 

oralmente tendo em conta a oportunidade e a situação; experimentar percursos 

individuais ou em grupo que proporcionem o prazer da escrita; praticar a escrita como 

meio de desenvolver a compreensão na leitura; promover a divulgação dos escritos 

como meio de os enriquecer e de encontrar sentidos para a sua produção; compreender o 

essencial de histórias contadas; desenvolvendo também a capacidade de trabalho de 

grupo.  

  Durante a construção e a implementação deste projecto, foram também definidas e 

aplicadas algumas estratégias para com os alunos da sala 7: planeamento didáctico para 

estudo e escrita de histórias para a infância: O Nabo Gigante de Alexis Tolstoi e Niamh 

Sharkey; A que sabe a Lua? De Michael Grejniec; O Cuquedo de Clara Cunha. Para 

além destas três histórias previu-se também trabalhar a história A Princesa Baixinha de 

Beatrice Masini. Contudo, não foi possível ser trabalhada. Para além disso foi proposta 

também a realização de algumas experiências, bem como a escrita de alguns textos 

escritos e orientados, de carácter individual, a pares e em grande grupo. Realizou-se 

também uma salada de contos e histórias ao contrário, bem como a aplicação de testes 

de velocidade de leitura e registos de avaliação de leitura (auto e hétero-avaliação), que 

serviram também como forma de avaliação da minha parte, mas também a aplicação de 

grelhas de verificação da leitura (Anexo 13). 

  Com base no projecto, penso que consegui alcançar a maior parte dos objectivos 

propostos, ou seja, na minha opinião consegui continuar a desenvolver em alguns 

alunos o gosto pela leitura e pela escrita, mas também contribuir, para outros alunos, o 

despertar para o gosto da leitura e da escrita. Despertei, na generalidade do grupo, o 

gosto pela audição e conto de histórias, porque através da recolha e tratamento de dados, 

pude concluir que os alunos não sentiam uma grande ligação em serem contadores de 

histórias. Contudo, através da realização de algumas actividades, por exemplo, como a 

última actividade significativa descrita anteriormente, percebi que os alunos ganharam 

um maior gosto e entusiasmo por ouvir e principalmente contar histórias. 

  Relativamente à componente escrita, esta foi trabalhada de forma bastante lúdica e 

atractiva e os alunos mostraram um maior à-vontade com este conteúdo, deixando a 

escrita de ser vista como algo imposto, avaliativo, para passar a ser algo agradável e 

apelativo.  
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  Neste momento penso que seria de extrema importância salientar dois casos de alunos 

em específico, ambos por razões diferentes. Um dos alunos mostrava pouca motivação a 

realizar qualquer actividade e, tal como se destacou numa das actividades significativas, 

é importante referir que houve uma certa evolução por parte da criança, principalmente 

quando as actividades implementadas envolviam o conto de histórias. Aqui, o aluno 

mostrou um grande empenho, atenção, participando nas actividades propostas, algo 

muito difícil de se conseguir. Revelou que conseguiu reter toda a informação sobre as 

histórias, compreendendo-as. O outro caso diz respeito à componente escrita, ou seja, no 

início da implementação deste projecto, uma aluna não sentia qualquer à vontade para 

escrever, chegando até a desvalorizar-se e inferiorizar-se. Porém, ao longo de todo o 

desenvolvimento do projecto, a aluna revelou um grande progresso, mostrando, agora, 

entusiasmo em actividades desta natureza. 

 

4- Reflexão da Prática de Ensino Supervisionada III 
  O estágio é um processo de aprendizagem indispensável a um profissional que deseja 

estar preparado para enfrentar os desafios de uma carreira. Como estagiava, durante a 

licenciatura, apenas uma única vez em 1.º Ciclo e com uma carga horária muito mais 

reduzida, senti-me bastante nervosa, principalmente no que diz respeito aos dias de 

intervenção deste estágio – quatro dias por semana. Neste momento, posso afirmar que 

a organização desta prática pedagógica só me facilitou o decorrer do estágio, pois 

consegui fazer um trabalho com articulação, conseguindo criar um maior laço com o 

grupo em questão. Contudo, seria importante que o estágio apenas terminasse no final 

do ano lectivo, para que pudesse ver e acompanhar todo o desenvolvimento dos alunos. 

Ainda assim, consegui perceber e ter uma melhor visão sobre a estrutura do Ensino 

Básico, porque, pelo menos durante quatro manhãs por semana era eu que geria o tempo 

e o grupo. Tal como defendem Pimenta e Lima, “o estágio é o eixo central na formação 

de professores, pois é através dele que o profissional conhece os aspectos indispensáveis 

para a formação da construção da identidade e dos saberes do dia-a-dia.” (2004 como 

citado em Sousa & Bonela, 2007). 

  Foi através do meu percurso como estagiária que consegui desenvolver a minha atitude 

de investigadora e de observadora, tornando-me mais reflexiva para orientar a prática 

pedagógica da melhor maneira.  

  Posso referir que o projecto pedagógico teve um papel importante durante o estágio do 

terceiro semestre, porque consegui definir com antecedência as estratégias que iam ao 
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encontro dos interesses e necessidades dos alunos, bem como responder a uma 

problemática definida no projecto, tendo previamente delineado algumas estratégias e 

objectivos que pretendia que fossem alcançados com esse mesmo projecto. Assim, as 

minhas planificações tiveram em atenção o projecto em si, mas por vezes foi necessário 

adaptar certas estratégias para abordar outros conteúdos que não os contemplados no 

projecto. A planificação é isso mesmo, é a base da minha prática pedagógica, pois é a 

partir dela que organizo todo o tempo lectivo, bem como revelo a minha 

intencionalidade educativa. A planificação pode ser adaptada a qualquer momento, 

tendo em conta o contexto de um determinado dia.  

  Durante todo o percurso do estágio, tentei fazer sempre uma pesquisa mais 

aprofundada sobre os temas que foram desenvolvidos com os alunos, para assim me 

sentir mais segura e confiante durante a implementação desses mesmos conteúdos e 

para conseguir esclarecer quaisquer dúvidas que pudessem surgir por parte dos alunos. 

Tais pesquisas também me ajudaram a definir e a seleccionar quais as actividades que 

poderia desenvolver sobre um determinado tema, defendendo sempre uma diferenciação 

pedagógica. Tentei sempre adaptar as actividades propostas consoante o nível de 

desenvolvimento dos alunos. Isto porque, apesar de ser uma turma de 2.º, ano faziam 

parte dela três alunos que realizavam actividades de 1.º ano, ou seja, estavam numa fase 

de aprender a ler e a escrever, bem como de reconhecimento de números. “Diferenciar 

significa, então, desenvolver estratégias de ensino diversificadas e modelos de 

organização variados, de modo a que cada um dos alunos possa encontrar pontos de 

referência significativos e vias de acesso próprios para a sua aprendizagem.” (Madureira 

& Leite, 2003, p. 98). 

  A relação que mantive com todos os intervenientes da acção educativa, os alunos, os 

pais, o pessoal não docente, as demais professoras da escola, a directora da mesma e a 

relação com a minha professora cooperante, na minha opinião, foi bastante positiva. 

Houve uma relação de cooperação e transmissão de saberes, em que conseguimos fazer 

uma reflexão sobre cada sessão desenvolvida e aceitei as críticas construtivas que me 

foram feitas. 

  O grupo, na sua generalidade, mostrava empenho, autonomia e gosto pela 

aprendizagem. É de ressaltar o espírito de entreajuda e interacção entre os pares. Na 

minha opinião, os alunos encontravam-se num nível de desenvolvimento adequado ao 

seu ano de escolaridade. Os alunos revelavam motivação durante a realização das 

actividades propostas pela Professora mas, principalmente, tinham a iniciativa de propor 
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novas actividades a seu gosto, bem como trazer materiais e recursos que queriam dar a 

conhecer aos colegas e explorar.  

 
A motivação é necessária para iniciar qualquer 
acção, mantê-la ou terminá-la. Leva as pessoas a 
tentar resolver os seus problemas ou, pelo contrário, 
a fugir deles, envolve afectos e emoções, inibe ou 
fomenta as aprendizagens e confere sentido à 
experiência. (Fontaine, 2005, p. 11). 
 

  Com a realização deste estágio, senti que cresci enquanto pessoa e profissional docente, 

porque tive um grande acompanhamento por parte da Professora Cooperante, que esteve 

sempre disponível e me ajudou a perceber como poderia melhorar a minha prática, 

fazendo críticas construtivas que me ajudaram a desenvolver enquanto profissional. Devo 

também agradecer à supervisora de estágio, a Professora Mestre Fátima Santos, que 

esteve sempre ao meu alcance, dando-me, sempre que necessário, estratégias motivadoras 

para serem desenvolvidas com os alunos, mostrando-me a melhor maneira de trabalhar 

com os alunos, construindo planeamentos didácticos adequados a cada sessão. Ao longo 

de todo este Mestrado, a Professora Fátima Santos transmitiu-me os seus conhecimentos 

valiosos e, por isso, estou bastante mais interessada e motivada para o exercício da 

função. 

 

Reflexão Final 
  Quando ingressei no ISEC (Instituto Superior de Educação e Ciências) apenas 

pretendia seguir a valência da Educação Pré-Escolar, mas o ISEC apresentava, entre os 

seus planos de estudos, o Mestrado de Qualificação para a Docência em Educação Pré- 

-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico. Esta opção é bastante enriquecedora para mim, 

pois dá-me a oportunidade de contactar com duas valências de ensino completamente 

diferentes, que me permitiam projectar o futuro de uma forma mais abrangente. 

  Durante este meu percurso tive o privilégio de conhecer diversas realidades educativas 

e de me cruzar com diferentes profissionais, que me transmitiram largos conhecimentos. 

Uma das instituições com a qual pude contactar foi a Escola Luís Madureira 

considerada uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social); a outra 

instituição foi a Escola EB1 Parque Silva Porto, que integra o Ensino Público. Devo 

afirmar que, para além de apresentarem grandes diferenças ao nível das instalações e 

recurso consegui implementar, sem qualquer problema, as minhas actividades, em 
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ambas as instituições. Para além disso, senti, por parte da educadora e professora 

cooperantes um verdadeiro apoio, preocupação, disponibilidade e uma genuína vontade 

de me ajudar a melhorar as minhas atitudes e estratégias de ensino. 

  Com tudo isso, tenho a consciência de que este terceiro semestre do Mestrado foi o 

mais complexo de todos e o que me permitiu vivenciar novas experiências que ainda 

não tinham sido possíveis, ganhando eu assim uma maior “bagagem” para o meu futuro 

como docente. Foi neste ano, sem dúvida alguma, que cresci como Educadora e 

Professora e que adquiri as minhas bases começando a construir a minha identidade. 

Contudo, é importante que um profissional da educação mantenha sempre uma atitude 

investigativa e reflexiva, de forma a apostar numa formação contínua, porque todos os 

aspectos inerentes à educação se encontram em constante modificação e actualização. 

Assim, a formação de um profissional da educação “não termina com o fim do curso, 

ela requer um contínuo desenvolvimento profissional”, (Correia, 2007, p. 8), pois é a 

partir da experiência e da vivência que vamos percebendo realmente como é a nossa 

prática docente. 

  Posso concluir que o estágio foi potenciador e facilitador da minha própria 

aprendizagem, uma vez que foi a partir dele que tive a possibilidade de contactar 

directamente, desde o início da Licenciatura até ao final do Mestrado, com a profissão 

que desejo seguir. 
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