
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I 

 

Listas de Verificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grelha de Observação e Avaliação 

Faixa Etária – 2-3 anos 

Legenda: 

S – Sim 

N – Não 

PV – Por vezes 

NO – Não observado 

 
Área de Desenvolvimento: 

• Socialização 
 
1. Obedece aos adultos 50% das vezes 
2. Traz ou leva um objeto ou pessoa de um outro quarto se lhe é pedido 
3. Presta atenção à música ou à história durante 5-10 min 
4. Diz “por favor” e “obrigado” quando se lhe chama a atenção 
5. Procura ajudar os adultos nas tarefas fazendo parte delas (pega numa pá do lixo) 
6. Brinca disfarçando-se com roupas de adultos 
7. Escolhe quando lhe é pedido para o fazer 
8. Mostra compreender sentimentos diferentes verbalizando afeto, zanga, tristeza, alegria, etc. 
 
Verificação em relação às crianças 
 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
B. D.         
M. M.         
V. G.          
D. M.         
J. M.         
G. L.         
M. S.         

 
 
 
 

• Linguagem 
 
1. Combina substantivos ou adjetivos em frases de 2 palavras (minha bola) 
2. Combina o substantivo com o verbo em frases de 2 palavras (papá vai) 
3. Emprega uma palavra quando necessita de ir à casa-de-banho 
4. Combina o verbo ou o substantivo com “ali”, “aqui”, em expressões de 2 palavras (cadeira aqui) 
5. Combina 2 palavras para expressar posse (carro pape) 
6. Emprega “não” na sua linguagem 
7. Responde à pergunta: O que está…a fazer? Para se referir a atividades comuns 
8. Responde a perguntas com a interrogativa “Onde?” 
9. Nomeia sons familiares do ambiente 
10. Dá mais de um objeto quando se lhe pede, utilizando a forma plural 
11. Ao falar refere-se a si mesmo pelo seu nome próprio  
12. Aponta a imagem de um objeto comum quando se lho descreve pela função 
13. Indica a idade com os dedos 
14. Diz o sexo quando se lhe pergunta 
15. Obedece a uma serie de 2 ordens relacionadas 
16. Emprega o presente com o verbo auxiliar (está a comer, está a dormir) 
17. Emprega formas regulares de plural (livro/livros) 



18. Emprega algumas formas irregulares de verbos no passado (foi, era…) 
19. Pergunta: “O que é isto?” “Aquilo?” 
20. Controla o volume da voz 90% das vezes 
21. Emprega “este/esta” e “esse/essa” ou “aquele/aquela” no falar 
22. Emprega “É” e “está” em frases simples (isto é bola) (a bola está aqui) 
23. Diz “eu, mim, meu” em lugar do seu próprio nome 
24. Aponta o objeto que “não é” (não é bola) 
25. Responde à pergunta “Quem é?” dando o nome 
26. Emprega os artigos “o, a, os, as, um, uma, uns, umas” ao falar 
27. Emprega alguns nomes de grupos (brinquedos, animais, comida) 
28. Usa ocasionalmente os verbos auxiliares “ser”, “estar” e “ter” no presente 
29. Diz se os objetos estão abertos ou fechados 
30. Combina substantivos ou adjetivos em frases de 2 palavras (minha bola) 
 
Verificação em relação às crianças 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
B. D.                
M. M.                
V. G.                 
D. M.                
J. M.                
G. L.                
M. S.                
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
B. D.                
M. M.                
V. G.                 
D. M.                
J. M.                
G. L.                
M. S.                

 
 
 
 

• Autonomia 
 

1. Come sozinho usando a colher e o copo, entornando um pouco 
2. Tira a toalha das mãos do adulto e seca as mãos e a cara 
3. Chupa líquidos de um copo ou caneca por uma palhinha 
4. Espeta a comida com um garfo 
5. Só mastiga e engole o que é para comer 
6. Quando se lhe dá uma toalha, seca as mãos sem ajuda 
7. Pede para ir à casa-de-banho mesmo quando já é tarde de mais 
8. Controla a baba 
9. Faz xixi e cocó na sanita pelo menos 3 vezes por semana, quando posto na sanita 
10. Calça os sapatos 
11. Lava os dentes imitando o adulto 
12. Desde roupa simples já desabotoada 
13. Faz cocó na casa-de-banho e só tem um descuido por semana 
14. Usa a torneira sozinho 
15. Lava as mãos e a cara com sabonete, se o adulto regular a água 
16. Durante o dia pede “a tempos” para ri á casa-de-banho 
17. Pendura o casaco num cabide à sua altura 
18. Não se molha durante a sesta 



19. Evita acidentes com esquinas de móveis, escadas sem proteção, etc 
20. Usa o guardanapo quando lhe lembram 
21. Espeta a comida com o garfo e leva-o à boca 
22. Deita água de um pequeno jarro (1/4 L) para o copo, sem entornar 
23. Desaperta molas na roupa 
24. No banho lava sozinho os braços e as pernas 
25. Põe as meias 
26. Veste o casaco, a camisola ou a camisa 
27. Sabe qual é a frente da roupa 

 
Verificação em relação às crianças 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
B. D.                
M. M.                
V. G.                 
D. M.                
J. M.                
G. L.                
M. S.                
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27    
B. D.                
M. M.                
V. G.                 
D. M.                
J. M.                
G. L.                
M. S.                

 
 
 
 

• Cognição 
 

1. A pedido, encontra um livro específico 
2. Faz um puzzle de 3 peças 
3. Nomeia 4 figuras comuns 
4. Por imitação, desenha uma linha vertical 
5. Por imitação, desenha uma linha horizontal 
6. Copia um círculo 
7. Junta texturas iguais 
8. A pedido, aponta para o grande e o pequeno 
9. Por imitação, desenha uma cruz (+) 
10. Emparelha três cores 
11. A pedido, coloca objetos “dentro de”, “debaixo de “, “em cima de” 
12. Nomeia objetos que fazem barulho 
13. Põe juntas quatro partes de um objeto de encaixe 
14. Descreve ações em figuras 
15. Emparelha formas geométricas com as imagens das formas 
16. Empilha por ordem, 5 ou mais argolas numa base 

 
Verificação em relação às crianças 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
B. D.                 
M. M.                 



V. G.                  
D. M.                 
J. M.                 
G. L.                 
M. S.                 

 
• Desenvolvimento Motor 

 
1. Enfia 4 contas grandes em 2 minutos 
2. Dá a volta aos puxadores das portas, maçanetas, etc. 
3. Salta no mesmo lugar com ambos os pés 
4. Anda para trás 
5. Desde escadas com ajuda 
6. Desce a escada sozinha, um degrau de cada vez 
7. Atira uma bola a um adulto que está a 1,5m de distância sem que o adulto se mova 
8. Constrói uma torre de 5-6 blocos 
9. Vira as páginas de um livro, uma a uma 
10. Desembrulha um objeto pequeno 
11. Dobra um papel pela metade, imitando um adulto 
12. Monta e desmonta um brinquedo de peças colocadas “à pressão” (tipo LEGO) 
13. Desenrosca brinquedos que estão uns dentro dos outros 
14. Dá um pontapé a uma bola grande e fixa 
15. Faz bolas de barro ou plasticina 
16. Pega num lápis entre o polegar e o dedo indicador apoiando-o no dedo médio 
17. Faz cambalhotas para a frente com ajuda 
18. Martela 5 em cada 5 peças 
19. Consegue permanecer de cócoras 
20. Corre, trepa, desliza 
21. Transporta objetos grandes enquanto anda 

 
Verificação em relação às crianças 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
B. D.                      
M. M.                      
V. G.                       
D. M.                      
J. M.                      
G. L.                      
M. S.                      

 
 
  



Grelha de Observação e Avaliação 

Faixa Etária – 3-4 anos 

Legenda: 

S – Sim 

N – Não 

PV – Por vezes 

NO – Não observado 

 
Área de Desenvolvimento: 

• Socialização 
 

1. Canta e dança ao som da música 
2. Segue as regras de um jogo, imitando as ações das outras crianças 
3. Cumprimenta adultos conhecidos sem que se lhe chame a atenção 
4. Segue as regras de jogo em grupos dirigidos por um adulto 
5. Diz “se faz favor” e “obrigado” em 50% das vezes, sem que se lhe chame a 

atenção 
6. Atende o telefone, chama o adulto ou fala com pessoas conhecidas 
7. Espera pela sua vez 
8. Segue as regras de jogos em grupo, dirigidos por uma criança mais velha 
9. Obedece ao adulto em 75% das vezes 
10. Permanece no seu próprio pátio ou jardim 
11. Brinca junto de outras crianças e fala com elas quando trabalham nos seus 

próprios projetos 
Verificação em relação às crianças 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
A. S.            
D. S.            
F. M.             
B. M.            
L. G.            

 
 
 
 

• Linguagem 
 

1. Expressa diminutivos e aumentativos quando fala 
2. Utiliza adequadamente o masculino e feminino na fala 
3. Faz perguntas utilizando “quem”, “qual”, “quantos” 
4. Toma atenção a uma história lida durante 5 min. 
5. Diz o nome completo quando lhe é pedido 
6. Responde a perguntas simples de “como…?” 
7. Emprega os tempos passados dos verbos regulares (saltou) 
8. Relata experiências imediatas 
9. Expressa ações futuras empregando “vamos a…”, “temos que…” 
10. Usa verbos auxiliares “ir”, “vir”, “andar” no presente 
11. Usa alguns plurais (cães, balões) 
12. Descreve 2 acontecimentos pela ordem em que ocorrem 
13. Nomeia 2 opostos 
14. Usa frases de 4 palavras 
15. Nomeia 12 objetos numa gravura 
16. Canta e dança ao som da música 



17. Mantém uma conversa simples 
18. A pedido, aponta 10 partes do corpo 
19. Conta até 3 por imitação 
20. Pede autorização para mexer num brinquedo com que outra criança está a brincar 
21. Diz “se faz favor” e “obrigado” em 50% das vezes sem que lhe lembrem 
22. Faz perguntas como “Onde?” e “Quem?” 
23. Repete canções /lengalengas em que brinca com os dedos 
24. Faz perguntas como “Porque é que” e espera pela resposta do adulto 
25. A pedido nomeia 3 cores 
26. Nomeia 3 formas 

 
Verificação em relação às crianças 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
A. S.              
D. S.              
F. M.               
B. M.              
L. G.              
 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
A. S.              
D. S.              
F. M.               
B. M.              
L. G.              

 
 
 
 

• Autonomia 
 

1. Come sozinho uma refeição completa 
2. Veste-se sozinho com ajuda nas camisolas e nos fechos e botões 
3. Limpa o nariz quando lhe é pedido 
4. Acorda seco 2 vezes em cada semana 
5. Os rapazes fazem xixi de pé 
6. Veste-se completamente sozinho em 75% das vezes (exceto fechos e botões) 
7. Aperta molas e colchetes da roupa 
8. Assoa-se quando lhe é pedido 
9. Evita perigos comuns (p.e. vidros partidos) 
10. Põe o casaco num cabide e pendura o cabide quando se lhe explica como fazer 
11. Lava os dentes após instrução verbal 
12. Põe luvas sem dedos 
13. Desabotoa botões grandes numa prancha de botões ou num casaco obre a mesa 
14. Calça as botas 
15. Lava a cara e as mãos 

 
Verificação em relação às crianças 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
A. S.                
D. S.                
F. M.                 
B. M.                
L. G.                

 



• Cognição 
 
1. Nomeia objetos pequenos e grandes 
2. A pedido, aponta para 10 partes do corpo 
3. A pedido, aponta para um rapaz e uma rapariga 
4. Diz se um objeto é leve ou pesado 
5. Junta duas partes de uma figura para fazer um todo 
6. Descreve 2 acontecimentos ou personagens de uma história ou de um programa de TV 
7. Repete jogos de dedos com palavras e ações 
8. Emparelha objetos um a um (3 ou mais objetos) 
9. Aponta para objetos compridos e curtos 
10. Imitando, conta até três 
11. Dispõe objetos em categorias 
12. Imitando, desenha um traço em “V” 
13. Desenha uma linha diagonal de canto a canto de um quadrado de papel de 10 cm 
14. Imitando conta 10 objetos 
15. Por imitação, constrói uma ponte com 3 cubos 
16. Emparelha sequências ou padrões de cubos ou contas 
17. Copia séries de “V” ligados (VVVVVV) 
18. Junta a perna e/ou o braço de uma figura 
19. Completa um puzzle de 6 peças sem tentativa de erro 
20. Diz se os objetos são iguais ou diferentes 
21. Por imitação, desenha um quadrado 
22. A pedido, nomeia 3 cores 
23. Nomeia 3 formas geométricas 

 
 
Verificação em relação às crianças 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A. S.             
D. S.             
F. M.              
B. M.             
L. G.             
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
A. S.             
D. S.             
F. M.              
B. M.             
L. G.             

 
 
 
 

• Desenvolvimento Motor 
 

1. Faz puzzle de 3 peças ou encaixa 3 figuras geométricas num tabuleiro 
2. Corta com tesouras 
3. Salta de uma altura de pelo menos 20 cm 
4. Dá um pontapé a uma bola grande quando esta rola até ele 
5. Anda em bicos dos pés 
6. Corre 10 passos coordenando e alternando o movimento dos braços e dos pés 
7. Pedala um triciclo até 1,5m de distância 
8. Balança num baloiço quando alguém o põe em movimento 
9. Sobre a um escorrega de 1,20m a 1,80m e desliza 



10. Dá cambalhotas para a frente 
11. Sobe e desde escadas alternando os pés 
12. Marcha 
13. Agarra uma bola com as duas mãos 
14. Desenha os contornos de figuras utilizando objetos ou moldes 
15. Corta ao longo de uma linha reta de 20 cm não se afastando mais de 6mm da linha 
16. Corre para dar um pontapé na bola 
17. Toca com os dedos na ponta dos pés sem dobrar os joelhos 
18. Sobe escadas a correr 
19. Copia um quadro reconhecível 

 
Verificação em relação às crianças 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A. S.           
D. S.           
F. M.            
B. M.           
L. G.           
 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
A. S.           
D. S.           
F. M.            
B. M.           
L. G.           

 
  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

 

Perspetivas Educacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perspetivas Educacionais 

 

Depois de analisar todos os recursos apresentados pelo meio, pela Instituição, 

pela sala e pelo grupo de crianças, assim como as reflexões que fui fazendo ao longo de 

cada separador, posso dizer que este grupo terá facilidade na aquisição das temáticas 

que irão ser abordadas. Isto porque o meio apresenta infraestruturas que podem ser 

utilizadas pela Instituição e que possibilitam a tomada de conhecimentos por parte das 

crianças sobre diversos assuntos, para além de que a instituição tem ao dispor das 

crianças todos os meses uma saída ao exterior para lhes proporcionar novas descobertas 

e realidades. Por outro lado a Instituição em si apresenta recursos suficientes para um 

desenvolvimento harmonioso das crianças que a frequentam. A sala tem condições 

favoráveis para o número de crianças que apresenta, proporcionando a autonomia e o 

bem-estar do grupo. As relações estabelecidas entre crianças, educadores e pais são 

boas, fomentando a segurança e o bem-estar de cada criança.  

Para que durante este ano letivo, as crianças consigam desempenhar as diferentes 

tarefas de uma forma evolutiva e progressiva é necessário haver bastante apoio por parte 

dos adultos que estão inseridos na sala.  

Um dos meus objetivos em conjunto com a educadora, é sem dúvida poder dar às 

crianças a oportunidade da sua aprendizagem ser bem sucedida e para que estas se 

sintam cada vez mais interessadas e motivadas a aprender é necessário criar condições 

para um bom ambiente educativo.  

“A educação pré-escolar cria condições para o sucesso da aprendizagem de todas 

as crianças, na medida em que promove a sua autoestima e autoconfiança e desenvolve 

competências que permitem que cada criança reconheça as suas possibilidades e 

progressos”. (DEB, 1997, p. 18). 

Com um ambiente de sala acolhedor, tenciono satisfazer as necessidades básicas 

de cada criança e também do grupo em geral, assim sendo, “estimular o 

desenvolvimento global da criança, no respeito pelas suas características individuais, 

desenvolvimento que implica favorecer aprendizagens significativas e diferenciadas”. 

(DEB, 1997, p. 18) 

O papel da família é fundamental, por isso é importante transmitir às famílias que 

o desenvolvimento da criança está relacionado com o conhecimento, com as emoções, 

com os sentimentos e com o amor, a criança deve-se sentir amada, que o adulto gosta 



dela. Penso que a família deve demonstrar o seu amor pela criança, elogiá-la e premiá-la 

pelas ações bem concretizadas.  

A criança deve ser encorajada a finalizar todas as coisas que começa, não desistir 

facilmente e, depois iniciar novas tarefas, deste modo é possível ajudá-la a crescer. 

Estes incentivos não devem ser só por parte da família, mas também por parte do 

educador. 

À medida que a criança cresce a responsabilidade tem de se alargar a esferas mais 

importantes, garantindo-lhes a liberdade nas suas ações, é importante transmitir-lhe a 

noção de responsabilidade e ajudá-la a ser responsável, criando várias oportunidades 

para isso acontecer, por exemplo, o educador pode pedir à criança que vá a uma das 

outras salas fazer uma perguntar ou pedir alguma coisa, pois situações como esta vão 

tornando-a responsável. 

Ao longo do meu estágio espero vir a conseguir estimular as crianças no 

desenvolvimento da sua autonomia de uma forma livre e através das suas próprias 

vivências, bem como, estabelecer um clima de comunicação e partilha de ideias. 

Pretendo valorizar as características individuais de cada criança e aceitar a sua 

diferença, proporcionar em geral novas aprendizagens e facultar experiências educativas 

a todas as crianças que me envolvem. 

“A relação individualizada que o educador estabelece com cada criança é 

facilitadora da sua inserção no grupo e das relações com as outras crianças. Esta relação 

implica a criação de um ambiente securizante que cada criança conhece e onde se sente 

valorizada”. (DEB, 1997, p. 35) 

Assim sendo, espero permitir que a criança vá construindo os seus próprios 

raciocínios e que os vá demonstrando ao longo do tempo mediante os seus progressos. 

Uma vez que o grupo não demonstra nenhuma problemática específica, pelo 

contrário, apresenta um desenvolvimento bastante notório, em todas as áreas de 

desenvolvimento, para a sua idade. 

Para que este continue com um desenvolvimento positivo, é importante 

proporcionar momentos educativos que sejam fulcrais no seu desenvolvimento, ou seja, 

é importante que seja dada continuidade às atividades desenvolvidas e sejam 

implementadas estratégias de motivação que estimulem a criança a melhorar as suas 

capacidades e adquirir novas competências. “O Educador deve ser alguém que permite 

o desenvolvimento de relações de confiança e de prazer através de atenção, gestos, 

palavras e atitudes. Deve ser alguém que estabeleça limites claros e seguros que 



permitam à criança sentir-se protegida de decisões e escolhas para as quais ela ainda não 

tem suficiente maturidade, mas que ao mesmo tempo permitam o desenvolvimento da 

autonomia e autoconfiança sempre que possível. Deve ser alguém verbalmente 

estimulante, com capacidade de empatia e de responsabilidade, promovendo a 

linguagem da criança através de interações recíprocas e o seu desenvolvimento 

socioemocional”. (Portugal, G., 1998, p.198). 

“Os interesses e capacidades das crianças durante os três primeiros anos de vida 

modificam-se rapidamente e somente através de observações cuidadosas, 

conhecimentos e uso imaginativo de diferentes recursos é possível oferecer atividades 

estimulantes e envolventes que permitam à criança oportunidades de concentração, 

descoberta e de júbilo pelo sucesso e vitória”. (Portugal, G., 1998, p.198). É então 

importante que o educador, aproveitando aquilo que a criança já sabe, e tendo sempre 

em conta as competências que adquirirá posteriormente desenvolva propostas para que 

esta possa consolidar e adquirir novos conhecimentos. As suas propostas devem ser 

estimulantes para a criança, para tal este terá de adequar estratégias de modo a captar a 

atenção e envolver a criança. Por exemplo, atividades de expressão plástica, expressão 

musical, expressão dramática, e motora, entre outras, são bastante importantes na vida 

da criança, ou seja, é com estas que a criança explora o mundo que as rodeia. “Se a 

criança aprende a partir de ação, as áreas de conteúdo são mais do que áreas de 

atividades pois implicam que a ação seja ocasião de descobrir relações consigo própria, 

com os outros e com os objetos, o que significa pensar e compreender”. (DEB, 1997, 

pp.47-48). 

De acordo a abordagem High/Scope para um correto desenvolvimento as crianças 

devem passar por algumas experiências chave, que passarei a explicitar: 

• Desenvolver o sentido de si próprio: 

Aqui a criança é incentivada a expressar iniciativa; distinguir o “eu” dos outros; 

resolver problemas com que se depara ao explora e brincar; fazer coisas por si próprio. 

• Aprender acerca das relações sociais: 

A criança deve começar a estabelecer vinculação com a educadora responsável; 

estabelecer relações com outros adultos; criar relações com os pares; expressar 

emoções; mostrar empatia pelos sentimentos e necessidades dos outros; desenvolver o 

jogo social. 

• Aprender a reter coisas através da representação criativa: 



Imitar e brincar ao “faz de conta”; explorar materiais de construção e de 

expressão artística; responder e identificar figuras e fotografias. 

• Ganhar competências no movimento e na música: 

Aqui a criança deverá movimentar partes do corpo; movimentar o corpo todo; 

movimentar objetos; sentir e expressar batimentos regulares; ouvir musica; responder à 

música; explorar e imitar sons; explorar sons e tons vocais. 

• Aprender competências de comunicação e linguagem: 

É proposto à criança ouvir e responder; comunicar não verbalmente; participar na 

comunicação dar-e-receber; comunicar verbalmente; explorar livros de imagens e 

revistas; apreciar histórias, lenga-lengas e canções. 

• Aprender sobre o mundo físico explorando objetos: 

É suposto a criança explorar objetos com as mãos, pés, boca, olhos, ouvidos e 

nariz; descobrir a permanência do objeto; explorar e reparar como as coisas podem ser 

iguais ou diferentes. 

• Aprender os primeiros conceitos de quantidade e de número: 

O “mais”; experimentar a correspondência de um para um; explorar o número de 

coisas. 

• Desenvolver a compreensão de espaço 

Explorar e reparar na localização dos objetos; observar pessoas e coisas sob 

várias perspetivas; encher e esvaziar, pôr dentro e tirar para fora; desmontar coisas e 

juntá-las de novo. 

• Começando a aprender sobre o tempo: 

Antecipar acontecimentos familiares; repara no início e final de um intervalo de 

tempo; experimentar “depressa” e “devagar”; repetir uma ação para fazer com que algo 

volte a acontecer, experimentando a sua causa e efeito. 

 

Tendo então por base algumas destas experiências-chave deixo então algumas 

sugestões para as atividades que visam ajudar na continuação do bom desenvolvimento 

do grupo. 

 

No que respeita ao desenvolvimento da linguagem, os métodos que achei mais 

importantes para dar continuidade ao desenvolvimento desta área são: 



• Fornecer às crianças vocábulos novos, ricos, variados e concretos, 

referentes às suas próprias vivências; 

• Dar uma maior importância aos vocábulos que estas já conhecem, no 

entanto trabalhá-los sempre de forma a melhorar a sua pronúncia; 

• Incentivar as crianças a construírem frases simples. 

• Para que as crianças adquiram os pontos acima mencionados, estes podem 

ser abordados através das seguintes atividades: 

• Canções; 

• Lenga-lengas e trava línguas; 

• Histórias; 

• Poesias. 

É importante não esquecer que “A aquisição de um maior domínio oral é um 

objetivo fundamental da educação pré-escolar, cabendo ao educador criar condições 

para que as crianças aprendam. Entre estas, salientam-se a necessidade de: criar um 

clima de comunicação em que a linguagem do educador, ou seja, a maneira como fala e 

se exprime, constitua um modelo para a interação e a aprendizagem das crianças”. 

(DEB, 1997, p. 66). 

• Em relação ao desenvolvimento motor, acho importante continuar com: 

• Sessões de movimento; 

• Dramatizações de histórias (utilizando de movimentos corporais); 

• Cantar canções (usando movimentos corporais e mímica); 

• Jogos lúdicos, como por exemplo, “jogo das cadeiras”, “caminhar na 

corda bamba”, entre outros jogos. 

Uma vez que as crianças se encontram numa idade em que necessitam de brincar 

é importante proporcionar brincadeiras com as quais possam crescer e desenvolver as 

suas capacidades. Os jogos e o ato de jogar são, uma forma privilegiada de 

aprendizagem e uma resposta à necessidade de descarregar energias, própria de todas as 

crianças. Através dos jogos, as crianças desenvolvem as suas capacidades físicas e 

intelectuais, para além da sua capacidade de comunicação. “Os jogos proporcionam 

prazer e um sentimento de felicidade, a oportunidade de se exprimir livremente e a 

realização da criança enquanto indivíduo e como membro de um grupo. Favorecem 

claramente o desenvolvimento integral da criança”. (Os 100 melhores jogos infantis, 

2005, p.5). 



Ao nível da autonomia, considero importante que sejam propostas às crianças o 

desempenho de algumas funções, tais como: 

• Fazer recados, a mando de uma pessoa adulta; 

• Quando se dirigem à casa de banho é importante que sejam elas a lavar e 

limpar as mãos sozinhas, mas sempre sob a supervisão de uma pessoa 

adulta, e que por vezes lhes deem incentivos para que estas se sintam 

seguras no que se encontram a fazer; 

• Fazer com que estas possam participar nas tarefas, durante a refeição, 

como por exemplo: dar os babetes aos amigos, dar os utensílios de 

cozinha (prato, colher e copo), sendo também trabalhado o sentido de 

responsabilidade. 

• Criar situações em que as crianças consigam distinguir o “eu” dos outros; 

• Deixar que as crianças resolvam os seus problemas enquanto brincam e 

exploram. 

É importante que estes pontos sejam trabalhados no jardim de infância, uma vez 

que podem fazer parte das suas rotinas diárias. 

No que se refere à socialização, é importante criar situações que as crianças 

possam: 

• Expressar diferentes emoções; 

• Criar relações com os seus colegas; 

• Estabelecer relações com adultos dentro e fora da instituição; 

• Mostrar empatia pelos sentimentos e necessidades dos outros. 

Para tal é necessário que o educador tenha sempre presente que “O 

desenvolvimento pessoal e social assenta na constituição de um ambiente relacional 

securizante, em que a criança é valorizada e escutada, o que contribui para o seu bem-

estar e autoestima.” (DEB, 1997, p.52). 

Por fim, mas não menos importante, em relação ao desenvolvimento cognitivo, é 

fundamental que as crianças tenham a possibilidade de: 

• Fazer puzzles; 

• Reconhecer e copiar figuras geométricas; 

• Enumerar cores; 

• Estabelecer relações de tamanho, seriação, sequência, peso; 

• Enumerar partes do corpo; 



• Jogos com palavras; 

• Estabelecer relações de igualdade. 

Para que isto possa acontecer, “Importa que o educador proponha situações 

problemáticas e permita que as crianças encontrem as suas próprias soluções, que as 

debatam com outra criança, nem pequeno grupo, ou mesmo com todo o grupo, apoiando 

a explicitação do porquê da resposta e estando atento a que todas as crianças tenham 

oportunidade de participar no processo de reflexão.” (DEB, 1997, p.78). 

Para além de tudo isto, este grupo terá ainda a possibilidade de todos os meses ter 

um visita de estudo, o que lhe permite estar em contracto com diversas realidade, pois 

em conversa com a educadora cooperante foi possível perceber que estas visitas são 

estabelecidas consoante o tema do mês, as idades das crianças e as características do 

lugar, ou seja, tenta-se sempre proporcionar às crianças diferentes experiências, 

pensando não apenas no espetáculo, mas também na importância que terá para a 

formação da criança enquanto ser aprendente. 
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Plano Anual de Atividades 
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Áreas de 
conteúdo 

Conteúdos 
curriculares Competências 

Situações de 
aprendizagem/ 

Estratégias 

Operaciona-
lização 

transversal 

Avaliação 
(tipos e 

instrumentos de 
avaliação) 

Calendari-
zação 
(mês) 

      1º Período 

Formação 
Pessoal e 
Social 

A vinda para a 
Escola 

 Reconhecer espaços e elementos significativos 
do jardim de infância; 
 Conhecer o nome das pessoas da escola; 
 Saber onde fica o ginásio, o refeitório, a 
secretaria, etc. 
 Relacionar de forma adequada com os colegas, 
adultos, objetos e o meio; 
 Aprender tudo o que se pode fazer na escola; 
 Escolher o quer fazer na sala. 
 Desenvolver o seu vocabulário, expressando 
sentimentos, desejos e ideias; 
 Articular palavras com mais correção. 
 Identificar figuras geométricas planas; 
 Desenvolver a capacidade de desinibição; 
 Valorizar-se e respeitar o outro 
 Ser criativo; 
 Explorar materiais plásticos da sala de acordo 
com certas normas de utilização. 

 Visitas pela escola; 
 Fazer pequenos 
recados. 
 Participar na 
organização dos 
cantinhos da sala. 
 Conversas, notícias, 
histórias, canções.  
 Elaborar jogos dentro 
e fora da escola. 
 Jogos, dramatizações, 
contar pequenas 
histórias. 
 Desenhar, modelar, 
pintar, cortar, colar. 

 Conhecimento 
do Mundo; 
 Expressão e 
Comunicação: 
    Domínio da 
Linguagem; 
     Domínio da 
Matemática; 
    Domínio da 
Expressão 
Motora; 
    Domínio da 
Expressão 
Dramática 
    Domínio da 
Expressão 
Plástica; 
    Domínio da 
Expressão 
Musical. 
 

 Observação dos 
comportamentos; 
 Analisar os 
registos; 
 Avaliar os 
trabalhos 
elaborados; 
 Observar o 
desenvolvimento 
da criança; 
 Observação dos 
trabalhos 
elaborados. 

Setembro 



Áreas de 
conteúdo 

Conteúdos 
curriculares Competências 

Situações de 
aprendizagem/ 

Estratégias 

Operaciona-
lização 

transversal 

Avaliação 
(tipos e 

instrumentos de 
avaliação) 

Calendariza
ção 

(mês) 

      1º Período 

Conheci-
mento do 
Mundo 

O Corpo 
Humano 

 Desenvolver a noção de socialização; 
 Aceitar as regras de convivência existentes no 
Colégio. 
 Desenvolver a noção de corpo; 
 Identificar a imagem corporal global. 
 Saber falar, conversar, escutar, apreciar e criticar; 
 Enriquecer o seu vocabulário. 
 Desenvolver a noção de cor; 
 Identificar cores: amarelo, vermelho, azul. 
 Desenvolver a noção de descoberta; 
 Descobrir-se a si própria e ao outro. 
 Desenvolver a noção de expressão; 
 Utilizar vários materiais existentes na sala, para 
se expressar. 

 Elaboração das regras 
da sala, do recreio e do 
corredor. 
 Utilizar o espelho, 
contar histórias, fazer 
jogos, cantar canções. 
 Conversas, canções e 
histórias.  
 Jogos temáticos, 
histórias, canções, 
pinturas e desenhos. 
 Dramatizações e jogos 
de faz-de-conta. 
 Desenhar, modelar, 
pintar, cortar, colar. 

 Formação 
Pessoal e 
Social; 
 Expressão e 
Comunicação: 
    Domínio da 
Linguagem; 
     Domínio da 
Matemática; 
    Domínio da 
Expressão 
Motora; 
    Domínio da 
Expressão 
Dramática 
    Domínio da 
Expressão 
Plástica; 
    Domínio da 
Expressão 
Musical. 
 

 Conhecimentos 
adquiridos sobre o 
corpo humano; 
 Capacidade da 
criança expressar 
as suas ideias; 
 Utilizar jogos. 
 Capacidade de 
enumerar partes do 
corpo; 
 Capacidade de 
explorar os 
materiais da sala. 

Outubro 

 

 

 



 

Áreas de 
conteúdo 

Conteúdos 
curriculares Competências 

Situações de 
aprendizagem/ 

Estratégias 

Operaciona-
lização 

transversal 

Avaliação 
(tipos e 

instrumentos de 
avaliação) 

Calendariza
ção 

(mês) 

      1º Período 

Conheci-
mento do 
Mundo 

Higiene, 
Vestuário e 
Segurança 

 Estar desperta para a existência do outro; 
 Estar sensibilizado para olhar os outros como 
sendo uma variedade de família: os colegas. 
 Desenvolver noções de higiene e segurança; 
 Identificar as principais partes do seu corpo e a 
ter noção dos cuidados a ter com ele. 
 Desenvolver a noção de comunicação; 
 Descobrir o significado de palavras novas. 
 Desenvolver noções de posição; 
 Identificar oposições de objetos com um elemento 
de referência. 
 Desenvolver a capacidade de exteriorização; 
 Imitar e reproduzir alguns acontecimentos. 
 Estar desperta para a diversidade; 
 Realizar composições plásticas pessoais, 
utilizando diversas técnicas e materiais. 

 Conversas temáticas, 
desenhos. 
 Conversas, anotações, 
exploração de imagens. 
 Inventar histórias e 
canções.  
 Jogos, sessões de 
movimento, desenhos. 
 Dramatizações, 
sessões de movimento, 
brincar ao faz-de-conta 
nos diversos cantinhos. 
 Recorte e colagem, 
pintura e modelagem. 

 Formação 
Pessoal e 
Social; 
 Expressão e 
Comunicação: 
    Domínio da 
Linguagem; 
     Domínio da 
Matemática; 
    Domínio da 
Expressão 
Motora; 
    Domínio da 
Expressão 
Dramática 
    Domínio da 
Expressão 
Plástica; 
    Domínio da 
Expressão 
Musical. 

 Observação e 
registo da 
participação dos 
alunos. 
 Adesão às 
atividades 
propostas. 
 Observação e 
registo da clareza 
de comunicação. 
 Observação e 
registo das 
aprendizagens. 
 Observar e 
registo dos 
comportamentos. 
 Observação dos 
trabalhos 
individuais e em 
grupo. 

Novembro 

 

 



 

Áreas de 
conteúdo 

Conteúdos 
curriculares Competências 

Situações de 
aprendizagem/ 

Estratégias 

Operaciona-
lização 

transversal 

Avaliação 
(tipos e 

instrumentos de 
avaliação) 

Calendari-
zação 
(mês) 

      1º Período 

Conheci-
mento do 
Mundo 

A Família 

 Desenvolver a noção de família; 
 Identificar os membros da sua família. 
 Desenvolver a noção de grupo; 
 Conhecer e valorizar as normais de convivência 
em grupo. 
 Ser sensível à leitura e à escrita; 
 Identificar o seu nome. 
 Desenvolver a noção de número; 
 Identificar, utilizar e traçar o número 1. 
 Ser sensível para a espontaneidade; 
 Utilizar espontaneamente atitudes, gestos e 
movimentos. 
 Desenvolver a motriciade fina; 
 Empregar corretamente os utensílios básicos de 
expressão plástica 
 

 Conversas temáticas; 
 Árvore genealógica; 
 Livro da família. 
 Utilizar não só o faz-
de-conta como também 
situações reais do dia a 
dia. 
 Registar as novidades 
e ideias das crianças.  
 Fazer a carta ao Pai 
Natal.  
 Jogos e grafismos. 
 Dramatizações e jogo 
simbólico. 
 Elaboração das 
prendas de Natal; 
 Elaboração da árvore 
de Natal. 

 Formação 
Pessoal e 
Social; 
 Expressão e 
Comunicação: 
    Domínio da 
Linguagem; 
     Domínio da 
Matemática; 
    Domínio da 
Expressão 
Motora; 
    Domínio da 
Expressão 
Dramática 
    Domínio da 
Expressão 
Plástica; 
    Domínio da 
Expressão 
Musical. 

 Verificar se 
representa ou 
identifica os 
principais elementos 
da família. 
 Adesão das 
crianças às 
atividades propostas. 
 Verificar se 
identifica o seu nome 
no meio dos outros. 
 Observar se faz a 
identificação correta 
do número. 
 Observar a 
espontaneidade de 
atitudes, gestos e de 
movimentos. 
 Observar se 
reproduz 
plasticamente as 
suas ideias. 

Dezembro 

 

 



Áreas de 
conteúdo 

Conteúdos 
curriculares Competências 

Situações de 
aprendizagem/ 

Estratégias 

Operaciona-
lização 

transversal 

Avaliação 
(tipos e 

instrumentos de 
avaliação) 

Calendari-
zação 
(mês) 

      2º Período 

Conheci-
mento do 
Mundo 

A Habitação 

 Despertar a criança para a noção de habitação; 
 Levar a criança a reconhecer o interior de uma 
casa, as suas divisões e os objetos que as 
compõem; 
 Sensibilizar a criança para as diferenças; 
 Levar a criança a reconhecer e a respeitar as 
semelhanças e as diferenças entre sexos, idades e 
etnias; 
 Despertar na criança a noção de quantidade; 
 Levar a criança a conhecer e utilizar os 
quantificadores muito/poucos/nenhuns; 
 Desenvolver na criança a noção de imaginação; 
Levar a criança a desenvolver a capacidade de 
improvisação; 
Desenvolver na criança a noção de obra de arte; 
Levar a criança a desenvolver os movimentos 
necessários para a realização de “obras de arte”. 

 Conversas; 
 Histórias; 
 Desenhos; 
 Jogos; 
 Pinturas; 
 Notícias, grafismos, 
elaboração de um 
dicionário de imagens; 
 Dramatizar; 
 Brincar ao faz-de-
conta; 
 Plasticina, barro e 
pasta de papel. 

 Formação 
Pessoal e 
Social; 
 Expressão e 
Comunicação: 
    Domínio da 
Linguagem; 
     Domínio da 
Matemática; 
    Domínio da 
Expressão 
Motora; 
    Domínio da 
Expressão 
Dramática 
    Domínio da 
Expressão 
Plástica; 
    Domínio da 
Expressão 
Musical. 

 Capacidade da 
criança transmitir os 
seus conhecimentos 
perante o grupo; 
 Registo das 
apresentações; 
 Capacidade de 
memorização; 
 Observação da 
aplicação dos termos 
matemáticos; 
 Capacidade de 
imaginação e de 
improvisação; 
 Capacidade de se 
expressar livremente. 

Janeiro 

 

 

 



Áreas de 
conteúdo 

Conteúdos 
curriculares Competências 

Situações de 
aprendizagem/ 

Estratégias 

Operaciona-
lização 

transversal 

Avaliação 
(tipos e 

instrumentos de 
avaliação) 

Calendari-
zação 
(mês) 

      2º Período 

Conheci-
mento do 
Mundo 

A alimentação 

 Despertar a criança para o tema da alimentação; 
 Levar a criança a adquirir hábitos alimentares 
corretos; 
 Despertar na criança a noção de sentimentos; 
 Levar a criança a despertar o seu mundo afetivo; 
 Levar a criança a expressar-se corretamente e 
com autonomia; 
 Levar a criança a adquiri e ampliar o vocabulário 
próprio da idade; 
 Sensibilizar a criança para as operações da 
matemática; 
 Levar a criança a comparar tamanhos de objetos; 
 Utilizar os termos grande/pequeno/médio; 
 Desenvolver diferentes tipos de comunicação; 
 Desenvolver a capacidade de mímica; 
 Sensibilizar a criança para apreciar obras de arte; 
 Despertar o gosto pela apreciação de trabalhos 
realizados por si e pelos outros. 

 Conversas temáticas; 
 Registos escritos e 
gráficos; 
 Dramatizações; 
 Histórias; 
 Canções; 
 Conversas e discrição 
de acontecimentos; 
 Jogos; 
 Elaboração de 
trabalhos com diversos 
materiais. 

 Formação 
Pessoal e 
Social; 
 Expressão e 
Comunicação: 
    Domínio da 
Linguagem; 
     Domínio da 
Matemática; 
    Domínio da 
Expressão 
Motora; 
    Domínio da 
Expressão 
Dramática 
    Domínio da 
Expressão 
Plástica; 
    Domínio da 
Expressão 
Musical. 

 Observação de 
registos gráficos; 
 Capacidade de 
comunicação de 
ideias; 
 Capacidade em 
transmitir os seus 
sentimentos; 
 Observação de 
experiências; 
 Observação de 
registo de utilização 
global do corpo, 
espaço e objetos; 
 Observações e 
registos. 

Fevereiro 

 

 

 



Áreas de 
conteúdo 

Conteúdos 
curriculares Competências 

Situações de 
aprendizagem/ 

Estratégias 

Operaciona-
lização 

transversal 

Avaliação 
(tipos e 

instrumentos de 
avaliação) 

Calendari-
zação 
(mês) 

      2º Período 

Conheci-
mento do 
Mundo 

As árvores e 
as plantas 

 Sensibilizar a criança para a diversidade do 
mundo vegetal; 
 Despertar o interesse da criança para reconhecer 
algumas características de árvores e de plantas; 
 Desenvolver a noção de concentração; 
 Levar a criança a utilizar frases simples, com 
pronuncia clara e estruturadas; 
 Desenvolver na criança a noção de quantidade; 
 Levar a criança a conhecer e traçar os números 1 
e 2 e associá-los à quantidade que representam; 
 Sensibilizar para o gosto pela expressão corporal; 
 Conhecer as possibilidades do seu corpo para 
expressar sentimentos; 
 Desenvolver a noção de crítica; 
 Sensibilizar para o espírito crítico e autocritico. 

 Plantações; 
 Desenhos; 
Pinturas; 
 Histórias; 
 Jogos; 
 Dramatizações; 
 Registos; 
 Construções em 
plasticina, barro e 
gesso; 
 Desenhos e pinturas 
das observações 

 Formação 
Pessoal e 
Social; 
 Expressão e 
Comunicação: 
    Domínio da 
Linguagem; 
     Domínio da 
Matemática; 
    Domínio da 
Expressão 
Motora; 
    Domínio da 
Expressão 
Dramática 
    Domínio da 
Expressão 
Plástica; 
    Domínio da 
Expressão 
Musical. 

 Observar os 
trabalhos; 
 Observar os 
comportamentos e 
atitudes; 
Observar os 
progressos na 
oralidade; 
 Observar 
competências 
adquiridas ao nível 
da matemática; 

Março 

 

 

 



Áreas de 
conteúdo 

Conteúdos 
curriculares Competências 

Situações de 
aprendizagem/ 

Estratégias 

Operaciona-
lização 

transversal 

Avaliação 
(tipos e 

instrumentos de 
avaliação) 

Calendari-
zação 
(mês) 

      2º Período 

Conheci-
mento do 
Mundo 

Os animais 

 Despertar para a variedade do mundo animal; 
 Sensibilizar para a descoberta dos diferentes 
animais e suas características; 
 Desenvolver a noção de mudança; 
 Despertar para as mudanças físicas que se sofre 
ao longo dos tempos; 
 Sensibilizar para a importância da leitura; 
 Sensibilizar a importância da utilização de um 
livro e sua estimação; 
 Desenvolver noções de altura; 
 Conhecer e utilizar corretamente os termos 
alto/baixo; 
 Desenvolver o gosto pela representação; 
 Sensibilizar a criança para as possibilidades 
expressivas do corpo; 
 Desenvolver a noção de expressão. 

 Passeios; 
 Histórias; 
Canções; 
 Dobragens; 
 Grafismos; 
 Jogos; 
Pequenas 
representações; 
 Pintura; 
 Moldagem. 

 Formação 
Pessoal e 
Social; 
 Expressão e 
Comunicação: 
    Domínio da 
Linguagem; 
     Domínio da 
Matemática; 
    Domínio da 
Expressão 
Motora; 
    Domínio da 
Expressão 
Dramática 
    Domínio da 
Expressão 
Plástica; 
    Domínio da 
Expressão 
Musical. 

Registos de 
observações; 
 Aplicações 
práticas; 
 Observação da 
participação na 
comunicação oral; 
 Observação dos 
trabalho realizados; 
Observação do 
desenvolvimentos 
das potencialidades. 

Abril 

 

 



Áreas de 
conteúdo 

Conteúdos 
curriculares Competências 

Situações de 
aprendizagem/ 

Estratégias 

Operaciona-
lização 

transversal 

Avaliação 
(tipos e 

instrumentos de 
avaliação) 

Calendari-
zação 
(mês) 

      3º Período 

Conheci-
mento do 
Mundo 

Os 
Transportes 

 Desenvolver a noção de deslocação; 
 Conhecer os diferentes meios de transporte; 
 Desenvolver a noção de sentimento; 
 Identificar e utilizar adequadamente os seus 
gostos, preferências e estados emocionais; 
 Incentivar a criança para a leitura; 
 Desenvolver o interesse para aprender e 
compreender narrações, contos e mensagens 
orais; 
 Desenvolver noções básicas de matemática; 
 Identificar formas geométricas básicas: o círculo, 
o quadrado e o triângulo; 
 Sensibilizar para o mundo do espetáculo; 
 Sensibilizar para o trabalho em grupo; 
 Realizar composições plásticas individuais e em 
grupo. 

Conversas temáticas; 
 Histórias; 
 Dramatizações; 
 Jogos; 
Dobragens; 
Idas a teatros; 
 Técnicas de 
expressão plásticas 
diferentes; 
 Utilização de material 
de desperdício. 

 Formação 
Pessoal e 
Social; 
 Expressão e 
Comunicação: 
    Domínio da 
Linguagem; 
     Domínio da 
Matemática; 
    Domínio da 
Expressão 
Motora; 
    Domínio da 
Expressão 
Dramática 
    Domínio da 
Expressão 
Plástica; 
    Domínio da 
Expressão 
Musical. 

 Observar os 
trabalhos realizados; 
 Capacidade de 
expressar 
sentimentos; 
 Observações dos 
comportamentos em 
trabalhos individuais 
e em grupo; 
 Observação e 
registo. 

Maio 

 

 

 



Áreas de 
conteúdo 

Conteúdos 
curriculares Competências 

Situações de 
aprendizagem/ 

Estratégias 

Operaciona-
lização 

transversal 

Avaliação 
(tipos e 

instrumentos de 
avaliação) 

Calendari-
zação 
(mês) 

      3º Período 

Conheci-
mento do 
Mundo 

As Profissões 

 Desenvolver na criança a noção de profissão; 
 Levar a conhecer as profissões dos pais e outras 
necessárias à vida em sociedade; 
 Desenvolver a noção de perceção; 
 Conhecer e exercitar as suas capacidades 
percetivas; 
 Desenvolver a linguagem oral; 
 Adquirir a coordenação para realizar os traços 
prévios ao processo da escrita dos números, letras 
e formas geométricas; 
 Despertar a variedade de cores existentes; 
 Identificar as cores primárias 
 Misturar cores para obter outras. 

 Explorar imagens; 
 Histórias; 
 Fantoches; 
 Sessões de 
movimento; 
 Grafismos; 
 Jogos; 
 Pinturas; 
 Conversas com 
pessoas convidadas; 
 Pequenas 
dramatizações; 
 Canções mimadas; 
 Exposição final dos 
trabalhos letivos. 

 Formação 
Pessoal e 
Social; 
 Expressão e 
Comunicação: 
    Domínio da 
Linguagem; 
     Domínio da 
Matemática; 
    Domínio da 
Expressão 
Motora; 
    Domínio da 
Expressão 
Dramática 
    Domínio da 
Expressão 
Plástica; 
    Domínio da 
Expressão 
Musical. 

 Observação e 
adesão dos alunos 
aos temas propostos; 
 Observação dos 
comportamentos das 
crianças; 
 Capacidade para 
expressão 
aprendizagens; 
 Observação e 
registo do empenho 
do grupo nas 
atividades propostas. 

Junho 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV 

 

Planificação dia 5-1-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Nome do Aluno: Simone Jorge Gomes            Data: 05 / 01 / 2011 

Planificação Diária 

Projetos /Temáticas (em que esta planificação se insere) Início do novo ano. Dia de Reis. 

Tempo 
Áreas de Conteúdos 

e conteúdos 
específicos 

 
Competências a 

desenvolver 
 

Sequêncialização de Atividades/situações 
de aprendizagem 

Estratégias de 
implementação/motivação/avaliação 
(Organização Grupo/espaço/material) 

Recursos 
Humanos/Materiais 

1. 9h00m 
 Formação Pessoal e 
Social 

 Relacionar e interagir 
com os colegas da sua sala 
e das restantes. 

 Acolhimento: 
    - Ainda na sala de acolhimento; 
    - As crianças brincam umas com as outras 
à medida que vão chegando ao Colégio; 
    - Por volta das 9h30h, as crianças dirigem-
se para as salas com as respetivas 
educadoras. 

 Observar as crianças nas suas descobertas; 
 Interagir com elas sempre que seja possível 
e/ou necessário; 
 Estar atenta ao desenrolar das explorações. 

Humanos: 
 Educadora; 
 Auxiliares; 
 Crianças; 
 Estagiária auxiliar; 
 Estagiária. 

2. 9h30m 

 Formação Pessoal e 
Social; 
 Expressão e 
comunicação: 
    - Domínio da 
expressão oral; 
    - Domínio da 
expressão musical. 

 Relacionar com os 
colegas; 
 Cantar a canção do Bom 
dia (ver anexo 12, dia 5 de 
janeiro); 
 Cantar a canção das 
“Janeiras” aprendida no 
dia anterior; 
 Permanecer sentado e 

 No tapete: 
    - As crianças ao entrar na sala sentam-se 
no tapete; 
    - A estagiária diz-lhes bom dia e sugere 
que cantem uma canção do bom, cantando-
a primeiro para o grupo e depois 
individualmente para cada criança; 
    - Recordar a canção aprendida ontem, e 
explicar durante o dia de hoje iremos a 
outras salas do colégio cantá-la para os 

Organização do grupo: 
 As crianças encontram-se sentadas no 
tapete. 
 
Estratégias: 
 A estagiária propõe às crianças que cantem a 
canção dos bons-dias com ela, utilizando 
sempre expressões faciais que promovam a 
interação com o grupo; 
 A canção do bom dia, será em primeiro lugar 

Humanos: 
 Educadora; 
 Auxiliares; 
 Crianças; 
 Estagiária auxiliar; 
 Estagiária. 



Tempo 
Áreas de Conteúdos 

e conteúdos 
específicos 

 
Competências a 

desenvolver 
 

Sequêncialização de Atividades/situações 
de aprendizagem 

Estratégias de 
implementação/motivação/avaliação 
(Organização Grupo/espaço/material) 

Recursos 
Humanos/Materiais 

com atenção no tapete. colegas. cantada para todos, e de seguida 
individualmente para cada, sempre em grande 
grupo; 
 De seguida relembra com as crianças a 
canção das “Janeiras” aprendida no dia 
anterior e explica que ainda durante a manhã 
a irão cantar aos colegas; 
 Ao terminar as canções, a estagiária explica a 
atividade que irão realizar de seguida que é a 
confeção de um bolo. 

3. 9h45m 

 Formação Pessoal e 
Social; 
 Expressão e 
Comunicação: 
    - Domínio da 
Expressão Motora; 
 Conhecimento do 
Mundo. 

 Explorar diferentes 
materiais; 

Explorar diferentes 
objetos; 
 Explorar os cinco 
sentidos, especialmente o 
tato, olfato e paladar; 
 Estar com atenção; 
 Respeitar os colegas; 
 Respeitar os adultos. 

 Na mesa: 
    - As crianças terão a oportunidade de 
experimentar os ingredientes para a 
confeção do bolo (ver receita no anexo 12, 
dia 5 de janeiro) assim como a sua 
elaboração. 

Organização do grupo: 
 As crianças encontram-se sentadas à volta 
da mesa; 
 
Estratégias: 
 A estagiária em primeiro lugar junta duas 
mesas para que todos consigam visualizar o 
processo que será realizado, ou então tenta 
sentar as crianças todas em volta da mesma 
mesa; 
 Posto isto, apresenta todos os ingredientes 
às crianças, estas primeiro só terão a 
possibilidade de os visualizar e depois de lhes 
tocar e experimentar; 

Humanos: 
 Educadora; 
 Auxiliares; 
 Crianças; 
 Estagiária auxiliar; 
 Estagiária. 
 
Materiais: 
 1 Caixa de plástica; 
 1 Colher de pau; 
 1 Iogurte; 
 3 Ovos; 
 Açúcar; 
 Farinha; 



Tempo 
Áreas de Conteúdos 

e conteúdos 
específicos 

 
Competências a 

desenvolver 
 

Sequêncialização de Atividades/situações 
de aprendizagem 

Estratégias de 
implementação/motivação/avaliação 
(Organização Grupo/espaço/material) 

Recursos 
Humanos/Materiais 

 Após a apresentação dos ingredientes dá-se 
início à confeção do bolo; 
 A estagiária, pedirá ajuda a cada um das 
crianças para ir juntando os ingredientes e 
mexer o bolo à medida que é necessário; 
 Assim sendo, todos participarão na confeção 
do bolo; 
 Por fim, o bolo será levado até à cozinha 
onde será cozido. 

 Óleo. 

4. 10h15m 

 Formação Pessoal e 
Social; 
 Conhecimento do 
Mundo; 
 Expressão e 
comunicação: 
   - Domínio da 
expressão oral; 
   - Domínio da 
expressão musical. 

 Capacidade de 
reproduzir melodias; 
 Memorizar; 
 Cantar em público; 
 Respeitar a sua vez; 
 Respeitar adultos e 
colegas. 

  Nos corredores do Colégio ou nas outras 
salas: 
    - As crianças formam um comboio e 
dirigem-se às restantes salas do Colégio 
para cantar a canção das “Janeiras”. 

Organização do grupo: 
 As crianças formam um comboio para se 
dirigirem de sala em sala; 
 Ao chegar a cada sala colocam-se em grupo 
para cantar a canção das “Janeiras”; 
 Formam novamente um comboio para se 
dirigirem a outra sala. 
 
Estratégias: 
 A estagiária promove a interação entre 
todos as turmas, ao ouvirem as crianças da 
sala azul cantar as Janeiras; 
 Saída da sala azul para as outras salas; 
 Entrega do postal realizado ontem às 

Humanos: 
 Educadora; 
 Auxiliares; 
 Crianças; 
 Estagiária auxiliar; 
 Estagiária. 
 
Materiais: 
 Postal das Janeiras. 



Tempo 
Áreas de Conteúdos 

e conteúdos 
específicos 

 
Competências a 

desenvolver 
 

Sequêncialização de Atividades/situações 
de aprendizagem 

Estratégias de 
implementação/motivação/avaliação 
(Organização Grupo/espaço/material) 

Recursos 
Humanos/Materiais 

crianças da sala em que cantam. 

5. 11h00m 

 Formação Pessoal e 
Social; 
 Expressão e 
Comunicação: 
   - Domínio da 
linguagem oral 

 Expressar oralmente as 
suas ideias; 

Respeitar a sua vez de 
falar; 
 Relembrar aspetos 
passados. 

 No tapete: 
    - As crianças ao chegar à sala sentam-se 
no tapete; 
    - Contam a experiencia vivida, 
salientando os aspetos positivos e 
negativos. 

Organização do grupo: 
 As crianças encontram-se sentadas no 
tapete; 
 
Estratégias: 
 A estagiária mostra-se motivada com a 
experiência vivida anteriormente e conversa 
com as crianças, tentando fazer referência 
para os aspetos positivos e menos positivos; 
 Perguntar às crianças se gostaram; 

Humanos: 
 Educadora; 
 Auxiliares; 
 Crianças; 
 Estagiária auxiliar; 
 Estagiária. 

6. 11h15m 
 Formação Pessoal e 
Social 

 Relacionar e interagir 
com os colegas; 
 Respeitar os adultos; 
 Respeitar regras de 

 Recreio: 
    - As crianças brincam livremente pelos 
cantinhos da sala. 

 A estagiária pergunta a cada criança para 
que espaço quer ir brincar dentro da sala; 
 Deixar que a crianças explore o espaço com 
a devida segurança e entusiasmo. 

Humanos: 
 Educadora; 
 Auxiliar; 



Tempo 
Áreas de Conteúdos 

e conteúdos 
específicos 

 
Competências a 

desenvolver 
 

Sequêncialização de Atividades/situações 
de aprendizagem 

Estratégias de 
implementação/motivação/avaliação 
(Organização Grupo/espaço/material) 

Recursos 
Humanos/Materiais 

segurança;  Crianças; 
 Estagiária auxiliar; 
 Estagiária. 

7. 11h30m 
 Formação Pessoal e 
Social 

 Respeitar a sua vez na 
fila; 
 Respeitar os pares e 
adultos; 
 Fazer as necessidades 
fisiológicas sem ajuda; 
 Lavar as mãos sozinho. 

 Higiene: 
    - As crianças dirigem-se à casa de banho 
para fazer xixi e lavara as mãos. 

  As crianças dirigem-se para a casa de banho 
formando um comboio; 
 À vez, fazem xixi e de seguida lavam as 
mãos, quando necessário têm a ajuda de um 
adulto; 
 Voltam a formar um comboio para regressar 
à sala. 

Humanos: 
 Auxiliar; 
 Crianças; 
 Estagiária auxiliar; 
 Estagiária. 

8. 11h45m 
 Formação Pessoal e 
Social 

 Almoçar sozinho; 
 Respeitar os colegas; 
 Interagir com os colegas 
na devida altura; 
 Cumprir as regras do 
refeitório 

 Almoço 

 As crianças já sabem em que lugar se devem 
sentar, por isso dirigem-se para o mesmo; 
 Quando necessário o adulto deve ajudar na 
sua alimentação. 

Humanos: 
 Educadora; 
 Crianças; 
 Estagiária auxiliar; 
 Estagiária. 

 
 

Desenvolvimento da Sessão (como se interligam as atividades…) 

1. As crianças encontram-se ainda no espaço de acolhimento; 2. Ao chegarem à sala as crianças sentam-se no tapete e cantam em conjunto com a estagiária a canção do bom dia. De 



seguida relembram a música aprendida no dia anterior, as Janeiras. 3. As crianças sentam-se na mesa, onde irão ter a possibilidade de confecionar um bolo de iogurte. 4. Formando um 

comboio, a estagiária encaminha-se com as crianças para as restantes sala do colégio, cantando em cada uma delas a canção das Janeiras e entregando o postal realizado no dia 

anterior, desejando assim um bom ano 2011. 5. Ao regressarem à sala, sentam-se novamente no tapete para avaliar a atividade realizada. 6. Após terminar a atividade a estagiária 

pergunta às crianças, uma a uma para que parte da sala querem ir brincar; 7. Quando estiver quase na hora da higiene, a estagiária informa as crianças e diz-lhe que a sala tem que ser 

arrumada e têm que começar a formar um comboio para ir à casa de banho. 8. Após a higiene concluída dirigimo-nos todos para o refeitório. Já no refeitório a estagiária mostra às 

crianças o bolo que confecionámos, dizendo-lhes que o poderão comer ao lanche com a educadora Penélope. 

 

 

 

Formas de avaliação previstas/Instrumentos de registo  

 Observação naturalista; 
 Preenchimento do registo diário; 
 Reflexão das aprendizagens na reflexão semanal; 
 Conversa com as crianças. 

Propostas de atividades alternativas/complementares 

 Se não houver a possibilidade realizar alguma das atividades, a estagiária conta-lhes uma história e se ainda houver tempo sugere-lhes que elaborem um desenho acerca da mesma. 

Observações (aspetos a ter em conta como: passeios/visitas, situações festivas,  alunos com nee,…) 
(anexos, ___, ___) 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V 

 

Reflexão diária dia 5-1-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Instituto Superior de Educação e Ciências/Universitas 
Mestrado de Qualificação Para a Docência em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo e do Ensino 

Básico 
Prática Supervisionada  

Relatório Diário                                                                05/01/2011 

1.Situações de 

aprendizagem/Rotinas 

Previstas e 

realizadas 

Previstas e 

não 

realizadas 

Não 

previstas 

e 

realizadas 

Notas 

Acolhimento     

Tempo no tapete     

Realização do Bolo     

Visita às restantes salas 

do Colégio para cantar a 

canção das Janeiras 

   

 

Brincar     

Reflexão no tapete     

Higiene     

Almoço      

2. Áreas de Conteúdos ou Conteúdos abordados 3. Competências específicas 

desenvolvidas 

Área do Conhecimento do Mundo 

Área de Formação Pessoal e Social 

Expressão e Comunicação 

Expressão Musical; 

Expressão Motora 

Relacionar-se e interagir com os 

colegas da sua sala e das restantes; 

Desenvolver a capacidade de atenção; 

Reproduzir novas canções; 

Cooperar com os colegas do grupo; 

Participar numa atividade de grupo – 

realização do bolo; 

Respeitar a sua vez na realização da 

tarefa; 

Respeitar os adultos e colegas; 

Respeitar a sua vez na fila; 

Almoçar sozinho; 

Lavar as mãos sozinho. 



 

4. Deteção de situações críticas (comportamentos evidenciados e situações que os 

originaram) 

Estagiário Alunos/Crianças 

  

5. Descritivo e análise crítica / Reflexão e possíveis reformulações 

Como habitualmente o dia de estágio começou no piso inferior do colégio, onde 

todas as crianças se encontram quando chegam e convivem até serem nove e meia, hora 

de subida para as salas. De referir que apesar de já me encontrar no estagio de intervenção 

há alguns dias, esta será a primeira quarta-feira em que estarei com o grupo na sala, pois 

nas restantes, ou foi feriado, ou o colégio fechou devido à greve e ainda houve uma visita 

de estudo, assim sendo será a primeira intervenção em que estarei a manhã inteira com o 

grupo na sala. 

O acolhimento correu normalmente, as crianças encontravam-se a brincar umas 

com as outras sem existir qualquer tipo de problema. De referir que hoje já não ofereçam 

tanta resistência à permanência no colégio e saída dos pais. 

Chegada à hora de ir para a sala, sugeri às crianças que formassem um comboio e 

dirigimo-nos em fila até à sala azul (3 anos). Ao chegar, as crianças sentaram-se no tapete 

como se costume e esperaram que eu lhes dissesse alguma coisa. 

Sentei-me com eles e sugeri que cantássemos a canção do “bom dia” para desejar 

um bom dia a todos. Contudo, e como no período de observação não consegui decorar a 

canção da educadora cooperante, antes de começar a atividade perguntei-lhe se poderia 

introduzir uma nova, ao qual me respondeu que sim. Assim sendo, introduzi a nova 

canção e todos se mostraram bastante entusiasmados, começando desde logo a realizar os 

gestos imitando-me. 

“O acompanhamento musical do canto e da dança permite enriquecer e diversificar 

a expressão musical. Este acompanhamento pode ser realizado pelas crianças, pelo 

educador ou recorrer a música gravada” (DEB, 1997, p. 65) 

Neste caso preciso, foi introduzido por mim, estagiária, mas desde logo 

acompanhada pelas crianças, pois apesar de ao inicio não serem capazes de cantar a 



musica completa, os gestos foram realizados de imediato. 

Posto isto e ainda no tapete, cantamos novamente a canção das Janeiras, com a 

melodias da canção das “Galinhas” as crianças continuaram a demonstrar uma certa 

recusa pela música. Assim sendo prossegui com a atividade e comecei por apresentar 

todos os ingredientes que iríamos utilizar para realizar o nosso bolo. 

De seguida, disse-lhe para se levantarem devagar e se sentarem na mesa, como 

faltaram crianças cabiam todas numa só mesa e assim poderiam acompanhar os processos 

que se iam realizando. Já com as crianças sentadas, apresentei mais uma vez os 

ingredientes e materiais necessários para a confeção do bolo, isto é, ia-lhes perguntando se 

sabiam o que era e quer a farinha, quer o açúcar coloquei-lhes um bocadinho nas mãos 

para sentirem as diferentes texturas. 

Posto isto, iniciámos a confeção do nosso bolo. À medida que se introduzia algo no 

bolo, pedia ajuda a uma criança para que fosse ela a fazê-lo, ou seja, eu apenas orientava 

ara que o ingrediente fosse colocado na caixa. Assim sendo todos tiveram a oportunidade 

de colocar algo no nosso bolo. De referir que à medida que colocava alguma coisa, fazia 

questão que todas as crianças vissem como estava a ficar. Depois de todos os ingredientes 

colocados, foi altura de mexer o bolo, e assim como anteriormente, também nesta fase 

todos participaram.  

Depois do bolo bem mexido e da forma untada, colocamos o nosso preparado na 

forma e a auxiliar da sala levou-o para o forno que já se encontrava ligado para aquecer. 

Perguntei às crianças para que cantinho queriam ir brincar e dei-lhes permissão que 

o fizessem, enquanto isso limpei e arrumei a mesa assim como todo o material. 

Visto que a confeção do bolo demorou um pouco mais que o previsto, não teve 

grande interferência no tempo planeado, o facto de não irmos às restantes salas cantar as 

janeiras. 

Por voltas das onze horas e quinze minutos e já depois da sala se encontrar toda 

arrumada, sugeri às crianças que se sentassem no tapete para conversarmos sobre a 

atividade que tivéramos realizado, a ao mesmo tempo apresentar o nosso bolo já cozido.  

O feedback demonstrado pelo grupo foi muito positivo, pois estavam bastante 

contentes com a experiência realizada. Houve ainda tempo para fazer uma breve revisão 

acerca dos ingredientes utilizados e as crianças do grupo foram capazes de os enumerar e 

até dizer a ordem pelo qual foram colocados na caixa. 

Posto isto, tiveram a oportunidade de ver como ficou o bolo cozido, mas a 



educadora cooperante informou que apenas o poderiam comer ao lanche, pois já estava na 

hora do almoço. 

Assim sendo, seguiu-se a higiene, o almoço e o recreio. 

Em termos de conclusão penso que o dia de hoje correu muito bem, e que apesar do 

algum receio que a educadora cooperante demonstrou aquando da minha sugestão do 

bolo, a atividade decorreu com normalidade, e as crianças aderiram com muito gosto de 

entusiasmo. Em conversa com a educadora também recebi um feedback positivo. 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI 

 

Planificação dia 10-5-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nome do Aluno: Simone Jorge Gomes            Data: 10 / 05 / 2011 

Planificação Diária 

Projetos /Temáticas (em que esta planificação se insere) Os meios de Transporte. 

Tempo 
Áreas de Conteúdos 

e conteúdos 
específicos 

 
Competências a 

desenvolver 
 

Sequêncialização de Atividades/situações 
de aprendizagem 

Estratégias de 
implementação/motivação/avaliação 
(Organização Grupo/espaço/material) 

Recursos 
Humanos/Materiais 

9. 9h00m 
 Formação Pessoal e 
Social 

 Relacionar e interagir 
com os colegas da sua sala 
e das restantes. 

 Acolhimento: 
    - Ainda na sala de acolhimento; 
    - As crianças brincam umas com as outras 
à medida que vão chegando ao Colégio; 
    - Por volta das 9h30h, as crianças dirigem-
se para as salas com as respetivas 
educadoras. 

 Observar as crianças nas suas descobertas; 
 Interagir com elas sempre que seja possível 
e/ou necessário; 
 Estar atenta ao desenrolar das explorações. 

Humanos: 
 Educadora; 
 Auxiliares; 
 Crianças; 
 Estagiária Auxiliar; 
 Estagiária. 

10. 9h
30m 

 Expressão e 
Comunicação: 
    - Domínio da 
Expressão Motora. 

--- 
 Aula de Ginástica: 
    - Aula planificada pelo professor de 
ginástica. 

--- --- 

11. 10
h30m 

 Formação Pessoal e 
Social 

 Desenvolver a 
capacidade de vestir 
algumas partes do 
uniforme sozinho; 
 Desenvolver a 

 Vestir o uniforme: 
    - O grupo encontra-se sentado no tapete, 
com livros disponíveis para ver; 
    - Os adultos, vão chamando uma criança 
de cada vez para as auxiliar na troca de 

 Os adultos presentes na sala ajudam as 
crianças a trocar o fato de treino pelo 
uniforme do Colégio. 

Humanos: 
 Educadora; 
 Auxiliar; 
 Crianças;  
 Estagiária Auxiliar; 



Tempo 
Áreas de Conteúdos 

e conteúdos 
específicos 

 
Competências a 

desenvolver 
 

Sequêncialização de Atividades/situações 
de aprendizagem 

Estratégias de 
implementação/motivação/avaliação 
(Organização Grupo/espaço/material) 

Recursos 
Humanos/Materiais 

capacidade de perspicácia 
na troca de roupa. 

roupa; 
    - As crianças quando já têm o uniforme 
vestido voltam a sentar-se no tapete a ver 
os livros e à espera que seja explicada a 
atividade seguinte. 

 Estagiária. 
 
Materiais: 
 Uniforme do Colégio 

12. 10
h45m 

 Formação Pessoal e 
Social; 
 Linguagem oral e 
abordagem à Escrita: 
   - Domínio da 
compreensão de 
Discursos Orais e 
Interação Verbal; 
 Conhecimento do 
Mundo 
   - Domínio do 
conhecimento do 
ambiente natural e 
social; 
    - Domínio do 
dinamismo das inter-
relações natural-
social; 
 Expressões: 
    - Domínio da 

 Escutar com atenção que 
está a ser transmitido; 
 Relatar vivências; 
 Fazer perguntas e dar 
respostas demonstrando 
que compreendeu a 
história; 
 Descrever 
acontecimentos; 
 Enunciar os sons dos 
diferentes transportes 
abordados na história; 
 Reconhecer diferentes 
sons; 
 Associar o som ao 
objeto; 
 Reconhecer os restantes 
transportes apresentados 
pela estagiária; 
 Escolher os três 

 Tempo no tapete: 
    - As crianças escutam com atenção a 
história “O Som dos Transportes” 
    - As crianças observam as imagens que a 
estagiárias mostra de diferentes meios de 
transporte, e escolhe os três preferidos; 
    - Construção de um gráfico. 

Organização do grupo: 
 O grupo encontra-se sentado no tapete a 
escutar o que a estagiária lhes está a 
transmitir; 
 
Estratégias: 
 A estagiária começa por apresentar o livro às 
crianças; 
 Introduz o tema dos meios de transporte, 
após o título do livro; 
 Leitura e exploração do livro, utilizando os 
sons dos transportes; 
 Tocar novamente nos botões dos sons e 
pedir às crianças que os identifiquem; 
 Perguntar se conhecem outros meios de 
transporte; 
 Introduzir os oito meios de transporte, 
apresentando as imagens e pedido que as 
crianças os identifiquem; 
 Apresentar as imagens pequenas, de seguida 

Humanos: 
 Educadora; 
 Auxiliar; 
 Crianças 
 Estagiária Auxiliar; 
 Estagiária. 
 
Materiais: 
 Livro “O Som dos 
Transportes”; 
 Imagens grandes: 
   - Avião; 
   - Helicóptero; 
   - Camião; 
   - Bicicleta; 
   - Barco; 
   - Autocarro; 
   - Carro; 
   - Mota; 
 Imagens pequenas: 



Tempo 
Áreas de Conteúdos 

e conteúdos 
específicos 

 
Competências a 

desenvolver 
 

Sequêncialização de Atividades/situações 
de aprendizagem 

Estratégias de 
implementação/motivação/avaliação 
(Organização Grupo/espaço/material) 

Recursos 
Humanos/Materiais 

expressão musical – 
compreensão das 
artes no contexto; 
 Matemática: 
    - Domínio da 
geometria e medida; 
    - Domínio da 
organização e 
tratamento de dados. 

preferidos; 
 Construir um gráfico de 
barras; 

 Identificar qual o meio 
de transporte que mais 
crianças gostam; 
 Identificar qual o meio 
de transporte que menos 
gostam. 
 Interpretar dados de um 
gráfico; 
 Utilizar a linguagem 
“mais”, “menos”, “maior”, 
“menor”, “grande”, 
“pequeno”. 

distribuí-las na mesa; 
 Pedir a uma criança de cada vez que se 
levante, se dirija à mesa e retire três imagens, 
correspondentes aos meios de transporte 
preferidos; 
 Depois de todas as crianças teres escolhido 
as imagens, com o auxílio da estagiária colam-
nas na cartolina; 
 No final, analisam-se os dados, verificando 
qual o que tem a coluna maior, a mais 
pequena, qual o mais alto, e se possível 
quantos sãos. 

   - 12 Aviões; 
   - 12 Helicópteros; 
   - 12 Camiões; 
   - 12 Bicicletas; 
   - 12 Barcos; 
   - 12 Autocarros; 
   - 12 Carros; 
   - 12 Motas; 
 Cartolina; 
 Cola. 
 

13. 11
h30m 

 Formação Pessoal e 
Social 

 Respeitar a sua vez na 
fila; 
 Respeitar os pares e 
adultos; 
 Fazer as necessidades 
fisiológicas sem ajuda; 
 Lavar as mãos sozinho. 

 Higiene: 
    - As crianças dirigem-se à casa de banho 
para fazer xixi e lavara as mãos. 

  As crianças dirigem-se para a casa de banho 
formando um comboio; 
 À vez, fazem xixi e de seguida lavam as 
mãos, quando necessário têm a ajuda de um 
adulto; 
 Voltam a formar um comboio para regressar 
à sala. 

Humanos: 
 Auxiliar; 
 Crianças; 
 Estagiária Auxiliar; 
 Estagiária. 

14. 11
h45m 

 Formação Pessoal e 
Social  Almoçar sozinho; 

 Almoço 
 As crianças já sabem em que lugar se devem 
sentar, por isso dirigem-se para o mesmo; 

Humanos: 
 Educadora; 



Tempo 
Áreas de Conteúdos 

e conteúdos 
específicos 

 
Competências a 

desenvolver 
 

Sequêncialização de Atividades/situações 
de aprendizagem 

Estratégias de 
implementação/motivação/avaliação 
(Organização Grupo/espaço/material) 

Recursos 
Humanos/Materiais 

 Respeitar os colegas; 
 Interagir com os colegas 
na devida altura; 
 Cumprir as regras do 
refeitório 

 Quando necessário o adulto deve ajudar na 
sua alimentação. 

 Crianças; 
 Estagiária Auxiliar; 
 Estagiária. 

 
 

Desenvolvimento da Sessão (como se interligam as atividades…) 

2. As crianças encontram-se ainda no espaço de acolhimento; 2. Formando um comboio dirigem-se com a educadora e estagiária para a sala, onde ao chegar se sentam no tapete e são 

chamadas uma a uma para trocar os sapatos pelas sapatilhas; Formando um comboio dirigimo-nos para o ginásio, onde irá ser desenvolvida a aula de ginástica, no final regressamos 

novamente para a sala azul; 3. Chegando à sala, as crianças voltam a sentar-se no tapete e esperam pela sua vez para trocar de roupa, durante este tempo terão a possibilidade de 

explorar livros; 4. Após todas terem o uniforme corretamente vestido, a estagiária sugere que se sentem no tapete e a escutem com atenção, dando inicio à exploração da história, 

meios de transporte, sons e quais os preferidos, construindo no final um gráfico.  5. Quando estiver quase na hora da higiene, a estagiária informa as crianças e diz-lhe que a sala tem 

que ser arrumada e têm que começar a formar um comboio para ir à casa de banho. 6. Após a higiene concluída dirigimo-nos todos para o refeitório. 

 

 

Formas de avaliação previstas/Instrumentos de registo  

 Observação naturalista; 
 Preenchimento do registo diário; 
 Reflexão das aprendizagens na reflexão semanal. 



Propostas de atividades alternativas/complementares 

 Se não houver a possibilidade de realizar a atividade as crianças terão a possibilidade de explorar as áreas da sala. 

Observações (aspetos a ter em conta como: passeios/visitas, situações festivas,  alunos com nee,…) 
(anexos, ___, ___) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VII 

 

Reflexão diária 10-5-2011 
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Básico 
Prática Supervisionada  

Relatório Diário                                                              10/05/2011 

1.Situações de 

aprendizagem/Rotinas 

Previstas e 

realizadas 

Previstas e 

não 

realizadas 

Não 

previstas 

e 

realizadas 

Notas 

Acolhimento     

Ginástica     

Troca de vestuário     

História     

Reconhecimento de 

imagens 
    

Escolha das três 

preferidas 
    

Construção do gráfico     

Análise do gráfico     

Higiene     

Almoço      

2. Áreas de Conteúdos ou Conteúdos 

abordados 

3. Competências específicas 

desenvolvidas 

Área do Conhecimento do Mundo 

Domínio do conhecimento do ambiente natural 

e social 

Domínio do dinamismo das inter-relações 

natural-social 

Área de Expressão 

Domínio da Expressão musical – compreensão 

das artes no contexto 

Domínio da Expressão Motora 

Área de Formação Pessoal e Social 

Área da Linguagem Oral e Abordagem à 

Relacionar-se e interagir com os colegas 

da sua sala e das restantes; 

Cumprir regras; 

Escutar com atenção o que lhe está a ser 

transmitido; 

Relatar vivências; 

Fazer perguntas e dar respostas 

demonstrando que compreendeu a 

história; 

Descrever acontecimentos; 

Enunciar os sons dos diferentes 



Escrita 

Domínio da compreensão de Discursos Orais e 

Interação Verbal; 

Área da Matemática 

Domínio da geometria e medida 

Domínio da organização e tratamento de 

dados. 

 

transportes; 

Reconhecer os sons dos diferentes 

transportes; 

Associar o som ao objeto; 

Reconhecer as imagens dos transportes; 

Escolher os três preferidos; 

Identificar no gráfico qual o preferido de 

mais crianças; 

Identificar no gráfico qual o menos 

escolhido pelas crianças; 

Identificar aquele que ningueme scolheu; 

Estabelecer relações; 

Respeitar os adultos e colegas; 

Respeitar a sua vez na fila; 

Almoçar sozinho; 

Lavar as mãos sozinho. 

 

4. Deteção de situações críticas (comportamentos evidenciados e situações que os 

originaram) 

Estagiário Alunos/Crianças 

  

5. Descritivo e análise crítica / Reflexão e possíveis reformulações 

Como é habitual o dia começou pelo acolhimento, ainda no piso inferior do colégio e 

onde as crianças tiveram a oportunidade de explorar o espaço, interagir com os colegas 

mais velhos e ainda explorar os brinquedos trazidos de casa. 

Por volta das nove horas e trinta minutos, encaminhamo-nos até à sala azul, onde se 

procedeu à troca dos sapatos pelas sapatilhas, algumas crianças que tinham a camisola do 

fato de treino também a tiraram para ficar apenas de t-shirt. 

Seguidamente dirigimo-nos para o ginásio onde decorreu a aula de educação física, 

este foi muito produtiva e as crianças realizaram todos os exercícios propostos pelo 

professor, sendo que não houve nada de relevante a ser registado. 

Às dez e meia, voltámos a formar um comboio e regressámos à sala azul, onde, com 

a ajuda de um adulto, todas as crianças trocaram o fato de treino pelo uniforme do colégio. 



Enquanto uns estavam a trocar o vestuário, os restantes tiveram a oportunidade de brincar 

um pouco. 

Posteriormente, sugeri que arrumassem a sala e se sentassem no tapete. Distribui uma 

bolacha por cada criança e comecei por introduzir o tema dos meios de transporte, 

utilizando deste logo a capa do livro. 

Seguidamente, explorei o livro, em todas as suas vertentes e explorei com mais 

revelo os sons, pedindo às crianças para identificarem cada um dos sons. 

De seguida perguntei que outros meios de transporte conheciam e apresentei as oito 

imagens que trazia. Foram todas elas identificadas facilmente, assim sendo, informei que 

teriam que escolher os três preferidos e segurar numas pequenas imagens que eu iria 

distribuir. Um de cada vez escolheu os meios de transporte preferidos e no final foram 

todos colados numa cartolina para formar um gráfico de barras. 

Para concluir, e como já estava a chegar a hora do almoço, as crianças fizeram a 

análise do gráfico, verificando qual o que existia em maior quantidade, qual o que se 

encontrava em menor quantidade e para finalizar ainda pedi que descobrissem qual dos 

meios de transportes apresentados por mim não tinha sido escolhido por ninguém. 

Na minha perspetiva é muito importante criar nas crianças o gosto pelo matemática e 

é a partir destas pequenas atividades, que para elas são bastante lúdicas e motivadoras que 

esse gosto se vai desenvolvendo. 

Terminada a atividade, as crianças dirigiram-se à casa de banho e de seguida 

encaminharam-se logo para o refeitório, pois já estava na hora do almoço. 

Concluída a refeição, era enfim hora para brinca, já no recreio. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VIII 

 

Reflexão semanal 10 e 11-5-2011 
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Durante o decorrer desta semana tive a oportunidade de explorar com as crianças uma 

área que gosto bastante, que é a área da matemática, para além disso é também daquelas que 

tem sido menos explorada pela grupo, principalmente tão concretamente como o fora nesta 

terça-feira. Em relação a quarta-feira, como esteve um programa educativo no Colégio, o 

principal aspeto que quero ressalvar foi a reflexão que conseguir realizar com as crianças no 

final da demonstração. 

Na minha perspetiva a atividade realizada com as crianças em relação à área da 

matemática surgiu um enorme efeito na aquisição das competências por parte do grupo, pois 

numa fase inicial mostraram-se um pouco apreensivos, quando eu disse que íamos descobrir 

quais os meios de transportes preferidos de todos, mas depois fizeram a leitura do gráfico de 

uma forma bastante correta, com o meu auxílio em algumas circunstâncias. 

“a matemática não é simplesmente um conjunto de factos e procedimentos isolados a 

ser memorizados através de uma prática repetida. A matemática implica um conjunto 

altamente estruturado de informação repleta de relações.” (Spodek, B., 2010, p.371). 

Com este exercício proposto ao grupo foi exatamente desta forma descrita por Spodek 

que tentei demonstrar às crianças que a matemática é muito mais do que umas simples ou 

complexas contas, é algo que envolve as mais diversas relações, como foi o caso, do meio de 

transporte proferido das crianças da sala azul. 

Desta forma posso concluir que o primeiro dia de estágio desta semana foi bastante 

positivo, pois a atividade planeada foi executada com sucesso quer em termos temporais, 

quer na gestão e organização que criei com o grupo, quer com a participação e 

empenhamento das crianças. 

No que diz respeito ao segundo dia de estágio, este foi diferente do habitual, pois 

recebemos pessoas no colégio para apresentarem o programa Apetece-me. Durante esta 

atividade houve a possibilidade de visualizar a reação das crianças à presença de pessoas 

“estranhas” no seu ambiente, refiro isto porque assim que chegámos à sala, o grupo ficou um 

pouco surpreendido a olhar para tudo e para todos, todavia rapidamente se ambientou e 

aquando da apresentação do programa interagiu, sempre que possível, com a Maria, senhora 

que transmitiu os seus conhecimentos mais diretamente com as crianças. 



“Uma equipa educativa que trabalha com crianças em idade pré-escolar é um pequeno 

mas complexo sistema social, formado com o propósito de gerar modos para apoio aos 

aprendizes em ação. Para a equipa ser bem sucedida os seus membros necessitam construir 

relações de apoio entre eles através da comunicação aberta, do respeito pela diferença e da 

paciência.” (Hohmann, M. & Weikart, D., 2009, p.136). 

Esta equipa que se dirigiu ao Colégio, possuía a maioria destas características, pois 

interagia bastantes com as crianças e proporcionava-lhes aprendizagens ativas, significativas, 

diversificadas e socializadoras. Além disso ainda entregaram pequenas ofertas às crianças o 

que fez com que ficassem ainda mais satisfeitas. 

Terminada a exposição e os jogos propostos pelas pessoas do programa, encaminhei-

me com as crianças da sala azul (3 anos) até à sala vermelha, visto que as de 5 anos s 

encontravam naquele momento na sala azul a assistir à demonstração.  

Ao chegarmos sugeri que se sentassem no tapete porque iríamos conversar e refletir 

um pouco sobre aquilo a que tínhamos assistido, pois “a ação, por si só, não é suficiente 

para a aprendizagem. Para compreenderam o seu mundo imediato as crianças necessitam 

interagir de forma consciente e refletia sobre ele. (…) as ações da criança e as reflexões 

sobre essas ações resultam no desenvolvimento do pensamento e da compreensão. Assim, a 

aprendizagem ativa envolve (…) a atividade mental de interpretar esses efeitos” (Hohmann, 

M. & Weikart, D., 2009, p.23). 

O grupo revelou ter estado com bastante atenção pois foi capaz de referir diversos 

aspetos abordados quer pela primeira vez quer alguns que já tinham sido abordados por mim 

durante o mês de fevereiro, quando o tema era a alimentação. 

E suma, quero apenas referir que na minha perspetiva é muito importante proporcionar 

novas aprendizagens às crianças, tornando-as enriquecedoras e estimulantes para o 

crescimento da criança. Em relação às minhas atitudes, penso que tenho agido de uma forma 

correta pois no final de cada dia, continuo a refletir um pouco com a educadora cooperante e 

o feedback tem sido muito positivos. 
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Conclusão Reflexiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusão Reflexiva 

 

Ao longo deste ano de estágio na valência de pré-escolar foi possível contactar 

com aspetos bastante distintos dos que tinha vivenciado nos anos anteriores. Em 

primeiro lugar porque ainda não tinha tido a possibilidade de estagiar em pré-escolar e 

depois porque este é um grupo bastante exigente devido à faixa etária em que se 

encontra. 

Segundo as Orientações Curriculares (1997), “a educação pré-escolar é a primeira 

etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida, sendo 

complementar da ação educativa da família, com a qual deve estabeecer estreita relação, 

favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibradoda criança, tendo em vista a 

sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário”.  

Este estágio em educação pré-escolar teve como principal objetivo proporcionar 

às discentes, uma prática contínua, numa realidade que num futuro próximo será a delas, 

sendo sendo, as principais competências a adquirir eram: direcionar para a prática 

conhecimentos pedagógicos, científicos e tecnológicos; colaborar no desenvolvimento 

dos projetos curriculares; elaborar, desenvolver e avaliar planificações tendo em conta 

as variáveis da prática, as Metas de Aprendizagem, as Orientações Curriculares, do 

docente cooperante e do professor tutor; desenvolver e implementar estratégias 

diferenciadas e criativas, através da utilização e construção de materiais adequados; 

refletir e avaliar criticamente as intervenções próprias e as observadas fundamentando-

se em conhecimentos das áreas de formação, através da elaboração de textos de reflexão 

pessoal; avaliar sistematicamente a prática educativa. 

Na minha perspetiva consegui atingir as competências propostas pela docente, 

pois fui capaz de desenvolver a minha aprendizagem da melhor forma, adaptando a 

teoria transmitida na componente teórica com a prática realizada ao longo do tempo de 

estágio. 

Este estágio foi deveras importante, pois possibilitou-me estar em contacto 

durante um ano inteiro com um grupo de crianças com idades compreendidas entre os 

dois e os três anos, e além disso acompanhar o seu desenvolvimento ao longo do tempo, 

proporcionando-lhes atividades diversificadas e de acordo com o proposto no projeto 

anual curricular de forma a ajudar as crianças desenvolver, em conjunto com a 



educadora cooperante, as competências que estruturámos e objetivámos numa fase 

inicial do ano letivo. 

Em relação às atividades que fui propondo ao longo deste estágio, elas estavam 

sempre de acordo com o plano anual curricular ou então com alguma temática que 

surgisse pontualmente. Todas elas foram realizadas com o aval e consentimento prévio 

da educadora cooperante, pois ela melhor do que ninguém sabe ao certo o que pretende 

com o grupo e o que ele é capaz de fazer. Desta forma, na semana anterior conversava 

com ela sobre o que tinha pensado realizar na semana seguinte e escutava sempre com 

bastante atenção a sua opinião e sugestões, quando existiam.  

“Qualquer que seja a modalidade organizacional, trata-se de um contexto que 

permite o trabalho em equipa dos adultos que têm um papel na educação das crianças” 

(DEB, 197, p.41) Esta citação retirada das Orientações curriculares, na minha opinião 

transmite exatamente aquilo que tentei desenvolver ao longo deste ano com a educadora 

cooperantes, isto é, um trabalho em equipa, em que a finalidade e o objeto geral eram o 

mesmo, a boa forma e desenvolvimento das crianças do grupo. 

Por esse motivo, no final de cada dia, existia também uma conversa entre 

estagiária e educadora cooperante relacionado com o meu desempenho e o desempenho 

das crianças. Durante este tempo tinha a possibilidade de fazer uma autoavaliação à 

minha postura, trabalho e intercção com o grupo, assim como de escutar a sua 

heteroavaliação, sugestões e críticas, fossem elas positivas ou construtivas. 

Assim sendo, tinha a possibilidade de refletir logo numa primeira fase em 

conversa com a educadora cooperante, pois este era um momento em que nos era 

possível criar um certo distanciamento das “pessoas” em si e pensar racionalmente 

enquanto profissional, pois o refletir, segundo Jonh Dewey (1993), citado por Isabel 

Alarcão (1996), “implica uma perscrutação ativa, voluntária, persistente e rigorosa 

daquilo em que se julga acreditar ou daquilo que habitualmente se pratica, evidencia os 

motivos que justificam as nossas ações ou convicções e ilumina as consequências a que 

elas conduzem. Eu diria que ser-se reflexivo é ter a capacidade de utilizar o pensamento 

como atribuídos de sentido”. 

Na minha opinião os principais objetivo a que me tinha proposto pessoalmente 

para este estágio foram alcançados de uma forma muito positiva, penso que até superei 

as minhas expectativas, visto vir de uma turma de quarto ano do 1.ºCiclo e ao saber que 

iria trabalhar com crianças tão pequenas inicialmente deixou-me um pouco apreensiva, 



pois o tipo de trabalho desenvolvimento e proposto tem de ser abordado de uma forma 

completamente diferente. 

Todavia, e apesar das complicações que existiram inicialmente no meu estágio, 

este ano foi deveras produtivo e desenvolveu em mim ainda mais o gosto e a aptidão 

para trabalhar com as crianças mais novas. 

As principais dificuldades que senti prenderam-se com o facto de teoricamente 

estar a desenvolver o meu trabalho numa sala composta por crianças com idades de 

valências diferentes, praticamente metade estava em idade de creche e a outra metade 

em idade de pré-escolar. Esta foi sem dúvida a minha principal dificuldade, 

principalmente porque eu queria propor sempre as atividades a todo o grupo, visto 

também serem apenas doze crianças, e desta forma tinha de pensar muito bem no que 

iria propor para que todos conseguissem realizar a tarefa, mas sem que os mais velhos 

ficassem desmotivados e os mais novos saturados. 

“A intencionalidade do educador é o suporte desse processo. Esta 

intencionalidade exige que o educador reflita sobre a sua ação e a forma como a adequa 

às necessidades das crianças e, ainda, sobre os valores e intenções que lhe estão 

subjacentes. Esta reflexão é anterior à ação, ou seja, supõe planeamento; acompanha a 

ação no sentido de a adequar às propostas das crianças e de responder a situações 

imprevistas.” (DEB, 1997, p.93). por este motivo, seguidamente, no gráfico 1, podemos 

observar a quantidade de atividades que foram previstas, ou seja, planeadas e realizadas, 

as que apesar de planeadas não foram exequíveis e ainda algumas que apesar de não 

planeadas surgiram através de propostas dos alunos, ou até mesmo de situações ou 

momentos do quotidiano. 
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Gráfico 1 - Execução das atividades 

 

Após a análise do gráfico anterior, e sabendo de antemão que não se encontram 

contabilizadas as atividades de rotina, como são o caso da higiene, almoço, recreio e 

acolhimento, é possível visualizar que a preponderância recaí sobre aquelas que foram 

planeadas e realizadas. Isso só foi possível acontecer, porque houve um enorme trabalho 

de observação que permitiu conhecer o grupo de crianças, as suas necessidades, os seus 

interesses e que desta forma tornou possível a planificação de atividades que fossem 

sempre ao encontro das suas necessidades/interesses, e desta forma fossem exequíveis e 

uma forma motivadora e significativa para a criança. 

Depois, em números inferiores surgem as atividades que foram previstas, mas 

não foram realizadas, umas por falta de tempo, outras por algum contratempo ou 

alteração de última hora devido a fatores externos e ainda outras que tiveram que ser 

substituídas por atividades não planeadas. 

Por fim, surgem as atividades que apesar de não planificadas foram realizadas ao 

longo dos dias de estágio, algumas delas foram atividades que a educadora desenvolver 

simultaneamente com as minhas, outras foram atividades que surgiram através da 

conversa em grande grupo e as restante aconteceram devido a fatores externos, como 

por exemplo na semana que antecedeu a Páscoa, em que estiveram poucas crianças e o 

pré-escolar ficou todo junto na mesma sala. 

Outro aspeto que gostaria de refletir pretende-se com a evolução das crianças, 

pois foi notório o progresso e o desenvolvimento deste grupo ao longo do ano letivo, e 

em todos os seus aspetos, desde as expressões, até à matemática, passando pelo 

não 



conhecimento do mundo e pela linguagem oral e abordagem à escrita, e terminando na 

área transversal que é a formação pessoal e social. 

Durante o meu período de estágio guiei-me sempre pelo Plano Anual de 

Atividades, e tive sempre o cuidado de seguir, principalmente as competências 

propostas e os temas. Em relação às atividades algumas foram alteradas, por mim, ao 

longo do tempo. Se este fosse elaborado agora, havia diversos pontos em que não o 

deixaria igual, pois com a experiencia que adquiri percebi que as crianças necessitam de 

um enorme apoio ao seu trabalho e que o plano, na minha opinião, neste momento, 

devia estar mais sucinto e concreto do que ficou na altura em que o fiz. 

Em relação à família e à comunidade, o Colégio mantém um maior envolvimento 

por parte das família do que propriamente com a comunidade. Refiro isto, por apesar de 

todos os meses se realizar uma visita ao exterior, esta acontece sempre a espaços fora da 

freguesia em que está inserido. Além disso, durante este período de estágio nunca 

vivenciei qualquer contacto com a comunidade, nem tão pouco em conversa com a 

educadora cooperante foi comentado que tivesse existido algum. 

No que diz respeito às família, já tenho uma perspetiva bastante diferente, pois é 

notória a relação de familiaridade que existe entre todos os que frequentam o colégio, os 

pais conversam uns com os outros, mostram-se preocupados com a aprendizagem dos 

filhos, conversam com a educadora, fazem perguntas pertinentes às auxiliares e até 

mesmo comigo, que sou a estagiária mantiveram uma relação muito próxima e de 

enorme confiança no meu trabalho e no que estava a desenvolver com as crianças, 

mostrando-se sempre disponíveis e comentando algumas das atividades que os filhos 

tinham falados em casa. 

“O envolvimento das famílias está positivamente correlacionado com os 

resultados escolares dos alunos (Henderson, 1987). Quando as famílias participam na 

vida das escolas, quando os pais acompanham e ajudam o trabalho dos filhos, estes têm 

melhores resultados do que colegas com idêntico background, mas cujos pais se 

mantêm afastados da escola.” (Marques, R., 1999, p.9) 

Além deste aspeto essencialmente e que acontece diariamente na vida do Colégio, 

também a participação dos pais na sala de aula foi visível, ao longo do ano letivo, todos 

os pais foram, pelo menos uma vez à sala, contar uma história para os filhos e os 

colegas dos filhos.  

“A família e a instituição de educação pré-escolar são dois contextos sociais que 

contribuem para a educação da mesma criança; importa por isso, que haja uma relação 



entre estes dois sistemas.” (DEB, 1997, p.43). Este é sem dúvida um enorme princípio 

que o colégio Paula Frassinetti tenta transmitir aos seus funcionários e aos pais das suas 

crianças, pois só através de um trabalho cooperativo, a instrução e a educação da criança 

sairá o mais rica e socialmente eficaz, transmitindo-lhe assim os mais diversos valores 

relacionados quer com o seu desenvolvimento físico, como psíquico, como social. 

A relação que eu própria consegui manter com os pais das crianças da sala azul 

fez-me sentir muito bem, confiante no trabalho que estava a desenvolver e naquilo que 

as crianças transmitiam as pais e até mesmo o que eles visualizavam no espaço de 

acolhimento, pois muitas vezes entregavam os seus filhos simplesmente ao meu 

cuidado, dando-me os recados que eram necessário, quero com isto dizer que a relação 

pais/estagiária, era como praticamente igual àquela que existia entre pais/adulto do 

colégio. 

Outro aspeto, ainda relacionado com os pais, prende-se com o facto de 

participarem nas reuniões, a educadora, por diversas vezes recebeu os pais, que na sua 

maioria quando eram convocados para este tipo de reunião individual, deslocava-se ao 

Colégio o casal e não apenas a mãe ou o pai. Existiram ainda duas reuniões gerais, uma 

no princípio do ano e outra que serão no final, onde os pais têm a possibilidade de se 

conhecer entre si e conhecer a própria educadora dos filho, na reunião inicial, e na final 

tomar conhecimento do progresso e desenvolvimento do grupo de crianças. 

Em termos de conclusão, este estágio foi muito importante para mim, enquanto 

futura profissional da educação, pois permitiu-me estão em contacto com um grupo de 

crianças durante um ano interior e ao longo de dois dias por semana, permitindo assim 

observar e acompanhar o desenvolvimento do grupo. 

No que diz respeito à minha prática penso que evolui bastante, os feedback 

demonstrados pela educadora cooperante foram muito positivos, assim como o das 

crianças e dos adultos que vivenciaram esta experiência comigo dentro do Colégio. 

O local de estágio em que me encontrei é excelente, apesar de ter umas salas 

pequenas e um espaço exterior reduzido, os valores que são transmitidos são de enorme 

importância para as crianças e na minha opinião estes valores por vezes são mais 

importantes do que a criança ter a possibilidade de estar e/ou brincar num espaço maior. 

Em suma, termino este estágio e este ano sentindo-me muito realizada e feliz com 

o meu percurso e com o meu trabalho, termino cansada, mas como referi anteriormente 

muito orgulhosa de mim mesma pelo que alcancei e pelo carinho demonstrado por todos 

em relação à minha pessoa no local em que me encontrei a trabalhar durante este ano. 



  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo X 

 

Entrevista à professora cooperante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista à Professora Cooperante 
 

Há quanto tempo exerce a profissão de professora? ___________________________ 

Sempre trabalhou em colégios privados? Se sim quais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

O Colégio tem Projeto Educativo? Quais as finalidades desse projeto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Trabalha em equipa com as suas colegas? A que nível? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Como é que planifica o trabalho que desenvolve com o seu grupo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Qual a relação que a escola mantém com a comunidade envolvente? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Os pais participam na instituição? Como? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ao longo deste ano letivo, qual a área de conteúdo que pensa ter que desenvolver mais 

com as crianças? Porquê?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



Quais as atividades preferidas do grupo?  

______________________________________________________________________ 

Como define o grupo que está a acompanhar?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Tem alguma(s) criança(s) com Necessidades Educativas Especiais? Tem apoio de 

alguém especializado?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Qual a sua formação inicial e contínua? Que outro tipo de formação gostaria de ter? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XI 

 

Questionário alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questionário 

1. Assinala com X, o que mais gostas de fazer: (apenas 3) 

Ler  Desenhar  Passear  Ir ao cinema  Fazer jogos  

Fazer 

desporto 

 Jogar 

computador 

 Fazer 

experiências 

 Brincar cm os 

amigos 

 Brincar com 

bonecas 

 

Ver televisão  Viajar  Ir a museus  Pintar  Outros  

2. Assinala com X, o que mais gostas de fazer na escola: (apenas 3) 

Ler  Histórias  Fichas  Colagens  Experiências  

Escrever 

textos livres 

 Fazer 

contas 

 Resolver 

problemas 

 Descobrir o 

corpo 

 Cantar  

Ditados   Pintar  Desenhar  Recortes  Outros  

3. Assinala com X, o que menos gostas de fazer na escola: (apenas 3) 

Ler  Histórias  Fichas  Colagens  Experiências  

Escrever 

textos livres 

 Fazer 

contas 

 Resolver 

problemas 

 Descobrir o 

corpo 

 Cantar  

Ditados   Pintar  Desenhar  Recortes  Outros  

4. Assinala com X, que atividades fazes fora da escola: 

Catequese  Ginástica  Judo  Andebol  

Piano  Futebol  Ballet  Música  

Natação  Remo  Basquetebol  Outros  

5. Assinala com X, a disciplina que mais gostas: 

Língua Portuguesa  

Estudo do Meio  

Matemática  

6. O que mais gostas de fazer em Língua Portuguesa? Porquê? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



7. O que mais gostas de fazer em Estudo do Meio? Porquê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. O que mais gostas de fazer em Matemática? Porquê? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. Que tema gostarias de trabalhar durante as aulas? Porquê? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XII 

 

História “O Ratinho que Sonhava” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O ratinho que sonhava 

Olá amigos, vou contar-vos a maior aventura da minha vida! Esta aventura 

aconteceu há trinta e um anos atrás, no ano de 1980. 

Nessa altura, eu vivia debaixo de água, numa pequena casa entre vários corais. 

Eram corais que refletiam as sete cores do arco-íris. A envolver os corais encontravam-

se algumas algas tão macias como as nuvens no céu longínquo. 

Eu era um ratinho sonhador que adorava estudar na biblioteca do museu dos 

sonhos, já que como professor de sonhos gostava de me manter sempre informado. 

Sempre fui um ratinho baixinho e um bocadinho gordinho, porque a minha 

perdição são as fantásticas tartes de queijo, que um dos meus irmãos tão bem 

confeciona. Ele chama-se Saltitão, o mais brincalhão dos meus três irmãos, cujo sonho é 

ser um famoso cozinheiro. 

Certo dia, estava eu a passear no meu jardim favorito, o Jardim das Algas 

Vermelhas, como já é meu hábito fazer, quando subitamente ouvi um barulho 

estrondoso vindo de um laboratório cuja existência desconhecia. 

Apesar de ser um lindo dia de primavera, o céu que estava pintado de azul, 

rapidamente se cobriu de nuvens cinzentas de pó.  

Lembro-me de me ter interrogado qual seria a causa do barulho. Por isso, resolvi 

aproximar-me para satisfazer a minha curiosidade. Quando lá cheguei, espreitei através 

de uma janela de vidros translúcidos. Fiquei perplexo com o que vi. Dentro do 

laboratório estava um cientista de cabelo grisalho e desgrenhado. Não consegui perceber 

se aquela cor de cabelo era natural ou provocada pelo fumo da explosão. Usava bata 

branca com uns rasgões de maldade provocados pelas experiências que realizava muitas 

vezes sem sucesso. 

Decidi entrar. Tentei fazê-lo pelo buraco da fechadura da enorme porta de metal 

que dava acesso ao laboratório. Infelizmente, não correu como esperava pois era 

demasiado gordinho para lá caber. Observei em redor e pude ver que uma das janelas 

das traseiras do laboratório se havia partido com a explosão. Dirigi-me para a janela e 

entrei. 

Sabem o que vi? Vi uma máquina muito esquisita com uma placa dourada que 

tinha as seguintes palavras escritas: “Perigo! Destruidora de sonhos!”. 

Senti-me desiludido, pois como professor de sonhos, a última coisa que queria era 

que houvesse algo que destruísse os sonhos das pessoas. 



Os meus pensamentos foram interrompidos quando vi o cientista a dirigir-se 

apressadamente para a casa do meu irmão mais novo. 

Sem hesitar, segui-o com receio do que pudesse suceder. Consegui alcançá-lo e 

escondi-me no bolso da sua bata. Infelizmente, o bolso estava roto, caí e fiquei 

inconsciente durante alguns minutos. Quando recuperei os sentidos retomei o caminho 

até casa do meu irmão. Ao chegar lá, só encontrei um bilhete. Este dizia o seguinte: 

“Se o teu irmão queres encontrar, 

muito vais ter de te esforçar! 

Alguns obstáculos terás de passar. 

O primeiro, no laboratório vai estar.” 

Assinado: 

Diabólico 

Sem pensar duas vezes, dirigi-me novamente para o laboratório. Pelo caminho 

comecei a perceber qual era o plano do cientista Diabólico. Ele queria roubar os meus 

sonhos e destruí-los. Mas a vida do meu irmão estava em primeiro lugar e prossegui a 

minha demanda. 

Uma vez no laboratório, encontrei um segundo bilhete: 

“Escuta o que te digo, 

eu não sou teu amigo. 

Estas letras irás ordenar, 

e uma palavra formar.” 

Ainda me lembro perfeitamente das letras: OOSSNH. Ordenadas, formavam a 

palavra SONHOS! Naquela altura, eu tive certeza da minha incerteza. Ele queria mesmo 

os meus sonhos! 

Pensei, pensei e pensei até que me ocorreu que sonhos era um código. Olhei à 

minha volta e na máquina “Destruidora de sonhos” encontrei a palavra cofre, objeto 

esse que estava mesmo à minha frente. Quando o abri encontrei um terceiro bilhete que 

dizia: 

“Pensas que viver é sonhar, 

Os sonhos consegues concretizar. 

Uma máquina tive de construir, 

Para os teus sonhos destruir.” 



Cada vez estava mais intrigado pois o mistério nunca mais era desvendado. Por 

isso, continuei à procura de pistas cada vez mais atrapalhado. Procurei, procurei até que 

encontrei um quarto bilhete. Nele, encontrei a seguinte informação: 

“Se o mistério queres desvendar, 

a pista final irás encontrar. 

No jardim terás de a procurar 

para o teu irmão poderes salvar.” 

Passados alguns minutos, cheguei ao jardim onde avistei uma pequena casinha 

com um aspeto acolhedor, atraído pelo cheiro familiar das tartes de queijo que o meu 

irmão havia sido obrigado a fazer. Não resisti a entrar. Ao abrir a porta, surpreendi-me 

ao ver uma enorme tarte de queijo. Fiquei logo com água na boca, mas hesitei em comê-

la, o meu irmão era muito mais importante. 

Por cima da tarte de queijo, pendurados na parede de madeira, estavam dois 

quadros. Em cada quadro existia um novo bilhete. Junto deles podia ver-se, a seguinte 

instrução: 

“Para o teu irmão aparecer, 

a tarte vais ter de comer. 

Para isso terás de fazer 

o que te estou a dizer.” 

“Diabólico eu sou, 

e a confundir-te estou. 

O teu irmão a tarte provou, 

e logo se evaporou.” 

Como devem imaginar optei por comer a tarte porque era a única forma do meu 

irmão aparecer. No entanto, acho que comi demais pois acabei por adormecer. 

Nem imaginam o que a seguir aconteceu! Comecei a ouvir: 

- Acorda! Acorda! 

Era o meu querido irmão que me estava a chamar. Quando abri os olhos, percebi 

que a maior aventura da minha vida não passava de um sonho. Desde então, passei a 

considerar o dia 2 de maio, o dia das experiências, o qual comemoro todos os anos, 

fazendo um pequeno lanche com os meus irmãos e onde nos deliciamos sempre com 

uma bela tarte de queijo. 

Amigos, agora me despeço com um breve conselho: nunca deixem de sonhar! 

Adeus e até ao próximo sonho! 
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