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Promover os valores na educa9ao pre-escolar

Resumo

O presente relatorio final de estagio do Ensino da Pratica de Ensino 

Supervisionada, apresentado ao Instituto Superior de Educa9 ao e Ciencias, tem como 

objetivo dar a conhecer o contexto de estagio, realizado ao longo deste ano letivo (de 

outubro de 2012 ate junho de 2013) no Colegio da Torre, na sala dos cinco anos (mais 

novos). Este estagio dividiu-se em dois momentos diferentes, um primeiro de observa9 ao 

e conhecimento do grupo, um segundo de interven9 ao, em que foi definida uma area de 

interven9 ao prioritaria -  os valores: a partilha, o respeito e a coopera9 ao, que surgiu de 

algumas necessidades do grupo, detetadas no periodo inicial de observa9 ao. Algumas 

dessas necessidades foram: o facto de as crian9 as nao conseguirem partilhar os materiais 

e brinquedos, de terem dificuldades em respeitar os outros e em ajudar os colegas. Os 

objetivos propostos a atingir com esta area de interven9 ao prioritaria foram: o trabalho 

em grupo, tanto das crian9 as, como da escola com as familias; o respeito pelos outros, a 

diferen9 a, opinioes, e que no final, as crian9 as consigam perceber e praticar os valores da 

partilha, respeito e coopera9ao. Ao longo do terceiro periodo letivo (de abril a junho), 

atraves de diversas atividades ludicas e de algumas estrategias, como por exemplo, criar 

atividades onde as crian9 as tivessem de trabalhar em grupo, criar momentos de conversa 

onde as crian9 as tivessem de partilhar informa9 oes, escutar e respeitar as opinioes dos 

colegas, tentamos atingir os objetivos supracitados. Apesar de nem sempre as atividades 

e tudo o que planificamos ter corrido como idealizamos, conseguimos ultrapassar essas 

dificuldades. Com base em alguns instrumentos de recolha de dados, tais como os 

relatorios diarios e a entrevista realizada ao docente cooperante conseguimos perceber se 

atingimos alguns dos objetivos propostos, nomeadamente, o respeito pelos outros, como 

a diferen9a, opinioes e que o grupo praticasse e percebesse os valores da partilha, respeito 

e coopera9 ao. Nao nos foi possivel atingir o objetivo de trabalhar em conjunto com as 

familias, devido a politica da institui9 ao.

Palavras-chave: valores, partilha, respeito, coopera9 ao, crian9 a, atividades ludicas.
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Introdu^ao

O presente relatorio e o resultado de um ano de trabalho de coopera9 ao entre 

docente cooperante, estagiaria e o grupo da sala dos cinco anos (mais novos). Este foi 

realizado no ambito da obten9 ao do grau de Mestre para a Qualifica9 ao para a Docencia 

em Educa9 ao Pre-Escolar.

De acordo com as OCEPE (2009), o educador tera como responsabilidade, no 

desenvolvimento curricular, a intencionalidade educativa, que surge do processo 

reflexivo de varios metodos como a observa9 ao, planeamento, a9 ao e avalia9 ao, realizada 

pelo docente, de forma a adequar sua pratica as necessidades evidenciadas pelo grupo. 

Isto vai ao encontro do que Ceia diz sobre o porta-folio. Porem, neste caso consideramos 

que podemos adaptar para o nosso relatorio, pois o objetivo e identico. Ceia (s/d), diz-nos 

que “ o porta-folio da pratica pedagogica e o resultado visivel e objetivo de todo o trabalho 

educativo de um professor -  estagiario. (...) Representa um olhar auto-critico sobre aquilo 

que se ensinou, sobre os metodos de ensino utilizados e sobre o processo de avalia9 ao 

que o professor- estagiario se sujeitou.”. Sendo assim, este relatorio apresenta o 

trabalhado desenvolvido ao longo deste ano letivo (de outubro de 2012 ate junho de 2013) 

no Colegio da Torre, na sala dos cinco anos (mais novos). As crian9 as nesta idade 

encontram-se numa fase ainda muito egocentrica, onde algumas caracteristicas sao: nao 

conseguirem colocar-se na posi9 ao de outra pessoa e pensarem muito em si mesmas, 

segundo Piaget (s/d como citado em Papalia & Olds & Feldman, 2001). Com base em 

observa9 oes realizadas ao grupo, deparamo-nos que o mesmo possuia algumas 

dificuldades em praticar determinados valores. Sendo que os valores sao muito 

importantes na nossa educa9 ao e acompanham-nos ao longo de toda a vida, tentamos 

implementar alguns valores na vida destas crian9 as, atraves de atividades significativas. 

Neste relatorio, iremos entao referir todo o trabalho realizado ao longo do ano letivo, em 

rela9 ao a problematica acima referida. Este relatorio tem tambem como objetivo ajudar- 

nos a refletir e a analisar toda a nossa abordagem realizada na implementa9 ao das 

atividades, tais como: tivemos em aten9ao as necessidades do grupo? As nossas atitudes 

e as estrategias foram adequadas.

Este relatorio pode ser dividido em quatro partes:

- Apresentarmos em primeiro lugar as caracteriza9 oes da institui9 ao, sala, grupo, 

ou seja, do meio envolvente ao longo deste ano. Este ponto e muito importante pois,
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segundo as OCEPE (2009), tem influencia na educa9 ao das crian9 as. Para a recolha de 

dados foram usados procedimentos metodologicos assentes sobretudo num paradigma 

qualitativo, tais como, fichas de carateriza9 ao da institui9 ao e meio, fichas de organiza9 ao 

do espa9 o-materiais na sala. Estes instrumentos sao baseados em Estrela (1994) e Cardona 

(2007);

- Posteriormente, estao as perspetivas educacionais, onde referimos o que 

esperamos vir a trabalhar com o grupo, o porque que termos escolhido este tema -  os 

valores -  e a forma como isso se relaciona com as necessidades do grupo. Para a 

realiza9 ao deste ponto tivemos como base as informa9 oes recolhidas nas caracteriza9 oes 

do grupo, sala, entre outros aspetos;

- Em seguida, descrevemos a problematica identificada -  valores: partilha, 

respeito e coopera9ao, a sua defini9 ao e descri9 ao. Apresentamos os objetivos a atingir 

com a nossa area de interven9 ao, bem como algumas das estrategias implementadas, a 

metodologia em rela9 ao a importancia de trabalhar essa area de interven9 ao logo desde 

cedo. Neste ponto referimos ainda algumas das atividades significativas realizadas em 

contexto de estagio e onde colocamos a avalia9 ao da nossa pratica, assim como a do 

grupo. Tudo isto surgiu do contexto de estagio descrito nos pontos anteriores;

- Para finalizar, surge a reflexao, onde nos propomos a realizar a nossa 

autoavalia9 ao e reflexao de todo o nosso percurso, como atitudes que tomamos e ainda 

algumas considera9 oes finais.

Este relatorio reflete entao todo o trabalho realizado ao longo deste ano letivo, 

para as crian9 as e em conjunto com estas, para todos juntos conseguirmos alcazar os 

objetivos propostos na area de interven9ao, pois segundo as OCEPE (2009), um dos 

objetivos gerais pedagogicos definidos para a educa9ao pre-escolar e “promover o 

desenvolvimento pessoal e social da crian9 a com base em experiencias de vida 

democratica numa perspetiva de educa9ao para a cidadania;” (p. 15).

1 - Contextualiza^ao da Interven^ao

O meio envolvente e muito importante na educa9 ao das crian9 as, pois e algo que 

faz parte da sua vida pessoal e social e que as acompanha toda a sua vida. Segundo as 

OCEPE (2009), “Por sua vez, o meio social (...) envolvente tem tambem influencia, 

embora indirecta, na educa9 ao das crian9 as.” (p.33). Como tal, foi muito importante
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ficarmos a conhecer o meio envolvente da institui9 ao, como a propria institui9ao que as 

crian9 as frequentam.

1.1 - Caracteriza?ao do Meio Envolvente

1.1.1 -  Localiza?ao Geografica

O Colegio da Torre localiza-se em Pa9 o de Arcos no conselho de Oeiras.

1.2 -  Caracteriza?ao da Institui?ao

Como acima referimos e muito importante conhecermos bem a institui9ao onde 

estamos inseridos. Sendo assim, para caracterizarmos esta, usamos as fichas de 

caracteriza9 ao (anexo 1) que foram realizadas tendo por base Estrela (1994), com o 

objetivo de recolhermos informa9 oes sobre a institui9 ao, como o pessoal docente e nao 

docente, instala9oes, atividades extracurriculares, metodo de trabalho. Estas fichas foram 

adaptadas de acordo com as nossas necessidades e para conseguirmos estas informa9 oes 

consultamos documentos disponibilizados pela institui9 ao.

O edificio do Jardim de Infancia possui tres andares, res de chao, primeiro e 

segundo andar. E no primeiro andar, que estao situadas as salas, com duas salas por cada 

idade, ou seja, duas salas dos cinco anos, duas dos quatro anos e duas dos tres anos. As 

salas possuem uma porta de liga9ao, entre as salas de idade equivalente, e as crian9 as 

estao divididas por semestre, ou seja, para cada idade existe uma sala referente ao 

primeiro semestre do ano e outra sala com as crian9 as do segundo semestre desse ano. 

Alem das salas, existem duas casas de banho, que as crian9 as utilizam para realizarem a 

higiene do dia, existe um patio para as crian9 as brincarem com parque infantil. Por fim, 

no ultimo andar, temos a creche.

A institui9 ao possui mais um edificio referente ao 1° ciclo, que as crian9 as do 

Jardim de Infancia utilizam somente para frequentar a biblioteca e a horta pedagogica.

1.2.1 -  Funcionamento Geral da Institui?ao

O funcionamento da institui9 ao e identico em todas as salas e no edificio do Jardim 

de Infancia, pois como e um colegio particular, e a dire9 ao que organiza os horarios de 

funcionamento. Assim, todas salas com idades equivalentes trabalham em parceria, 

possuindo uma planifica9 ao comum com um tema mensal e dai sao construidas duas
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planifica9 oes quinzenais. A escola trabalha tambem com a teoria das Inteligencias 

Multiplas e disponibiliza varias atividades extracurriculares, como a nata9ao (que se 

realiza fora do colegio), ballet, judo, yoga, informatica, piano e guitarra e varios projetos, 

como o Nutrifun, Projeto Sorrir e o Som a Letra (que so e frequentado por crian9 as dos 

cinco anos).

1.2.2 -Teoria das Inteligencias Multiplas

Esta teoria foi desenvolvida por Howard Gardner, um psicologo cognitivo e 

educacional. Na base nesta teoria esta o pressuposto de que todos aprendemos 

distintamente e que cada pessoa expressa a sua “inteligencia” de diversas formas. Assim, 

ao utilizar esta teoria um educador/ professor podera permitir a crian9 a desenvolver a sua 

“inteligencia” e capacidades na explora9 &o dos diversos dommios cognitivos, 

estimulando assim, nao so os pontos fortes das crian9 as, mas tambem os mais fracos, 

permitindo uma evolu9 ao mais coesa e completa (Gardner, 2005).

1.3 -  Caracteriza?ao da Sala

Segundo Homann, Weikart, Agueda Marujo e Neto (2009), o espa9o da sala e os 

materiais devem estar organizados, de forma, a que as crian9 as possam escolher o que 

fazer com estes e quais os que querem utilizar nas suas atividades e brincadeiras. Com 

base nisto, conseguimos ter uma ideia da importancia da organiza9 ao da sala e dos 

materiais. Assim, para caracterizarmos a sala que frequentamos ao longo deste ano 

escolar, utilizamos os guioes de recolha de dados tendo por base Cardona (2007, agosto). 

E muito importante fazer uma boa caracteriza9 ao da sala onde estamos inseridos, pois so 

assim poderemos usufruir de todos os materiais e espa9o que esta nos fornece, bem como, 

possuirmos um melhor conhecimento das rotinas utilizadas dentro da mesma. Para o 

preenchimento destas fichas, recorremos a ajuda dos docentes, bem como, a observa9 ao 

das rotinas da sala.

1.3.1 -  Espa?o e Materiais

Para uma melhor caracteriza9 ao e perce9ao do espa9 o e materiais existentes na 

sala dos cinco anos (mais novos), utilizamos como instrumentos de recolha de dados uma 

guiao para a avalia9 ao da organiza9 ao do espa9 o e materias com base em Cardona (2007, 

agosto, anexo 2).
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A sala e bastante ampla, luminosa e esta organizada por areas e de forma, a que 

as crian9 as encontrem facilmente todos os materiais que precisem, tanto para a realiza9 ao 

das atividades, como para as brincadeiras. As diversas areas sao: a area dos jogos de 

madeira e de mesa, a area da leitura, com diversos livros, a area da fantasia, com diversos 

fatos e acessorios, a area da garagem, com varios carros e acessorios, a area da cozinha, 

com uma mini-casinha, com bonecos, a area dos legos e a area do tapete. Consoante a 

preferencia das crian9 as as areas disponiveis tem uma varia9 ao de espa9 o: a area dos jogos 

e legos sao as que possuem maiores dimensoes, pois e onde as crian9 as passam mais 

tempo. Alem das areas, a sala possui tres mesas grandes, dois armarios para guardar 

diversos materiais, um que e utilizado pelas crian9 as e adultos e outro so para os adultos, 

e baus onde estao guardados diversos tipos de materiais (por exemplo: cartolinas, papel 

autocolante, papel crepe, papel de lustro) para a realiza9 ao das atividades. Estes materiais 

estao bem organizados e sao apropriados para utiliza9ao infantil, ou seja, nao se estragam 

com facilidade e estao adequados ao numero de crian9 as existentes na sala. A organiza9 ao 

da sala podera ser observada na planta desta (anexo 3).

1.3.2 -  Rotinas

As rotinas sao algo muito importante na vida das crian9 as, pois permitem-lhes 

antecipar o que vai acontecer e assim impede que estas se sintam inseguras no seu dia-a- 

dia. Sendo assim, para melhor compreendermos as rotinas utilizadas na sala, a nivel de 

seguimento das atividades e do tempo dispensado para cada uma delas, utilizamos um o 

guiao para avalia9 ao da organiza9 ao do tempo de Cardona (2007, agosto, anexo 4). As 

rotinas das crian9 as estao resumidas no quadro abaixo.

Quadro 1 - Rotinas da sala dos cinco anos (mais novos)

Horas Rotinas

Das 09:00 as 09:30 Brincadeiras Livres/ Acolhimento

Das 09:30 as 10:15 Marcar presen9 as, o tempo, realizar o “quantos somos?”, lanche da manha, 
historia e conversa em grande grupo

Das 10:15 as 11:40 Realiza9 ao das atividades propostas

Das 11:40 as 11:50 Brincadeiras Livres

Das 11:50 ao 12:00 Higiene

Do 12:00 ao 12:30 Almo9o

Do 12:30 as 13:00 Recreio
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1.4 -  Caracteriza?ao de Grupo

Segundo as OCEPE (2009), o grupo e o contexto imediato de intera9 ao social da 

crian9 a, nas rela9oes entre crian9 as e adulto, crian9 a-crian9 a que influenciam todo o 

processo educativo da mesma. A avalia9 ao diagnostica, segundo a Circular n°4 (2011) 

realizada no inicio do ano letivo, permite ao docente conhecer o grupo e cada crian9 a 

individualmente, assim como o que as crian9 as ja sabem e o que sao capazes de fazer, as 

suas necessidades, interesses, entre outros. Sendo assim, foi fundamental realizarmos essa 

avalia9ao diagnostica para conhecermos bem o grupo e cada crian9 a individualmente.

O grupo de crian9 as da sala dos cinco anos (mais novos) e constituido por 

dezasseis crian9 as ao todo, sendo que dez sao raparigas e seis sao rapazes. Todas as 

crian9 as desta sala tem cinco anos e este e o grupo mais novo, existindo outra sala dos 

cinco anos (mais velhos) que sao referentes aos primeiros seis meses do ano. Alem do 

grupo de crian9as a sala possui ainda um docente e uma auxiliar. Este e um grupo bastante 

alegre, bem-disposto, participativo, desenvolvido e autonomo. Possui um grande 

interesse pelas atividades, em adquirir novos conhecimentos e na altura de as realizar as 

crian9 as mostram-se empenhadas e participativas, conseguindo realiza-las 

autonomamente. As brincadeiras preferidas do grupo, dentro da sala, sao: os jogos de 

mesa, os lego e o cantinho da leitura. Ja no recreio, as do genero masculino sao um pouco 

gostando de correr. As crian9 as do genero feminino preferem correr com os rapazes ou 

brincadeiras de jogo simbolico como brincar aos pais e as maes.

As areas mais desenvolvidas do grupo sao: a area do Conhecimento do Mundo, a 

area da Linguagem Oral e Abordagem a Escrita e a area da Matematica, que sao 

trabalhadas todos os dias, em detrimento das areas das Expressoes e das Tecnologia de 

Informa9 ao e Comunica9ao (TIC). A area da Forma9 ao Pessoal e Social, apesar de ser 

trabalhada todos os dias, pela sua transversalidade, existem alguns aspetos em que as 

crian9 as ainda possuem muita dificuldade, nomeadamente, estar sentado corretamente no 

tapete, esperar pela sua vez para falar, esperar na fila para ir a casa de banho, de respeitar 

os colegas, de partilhar tanto os brinquedos como os materiais e de trabalhar em equipa.

No grupo, existem crian9 as com dificuldades a nivel da fala e por isso, frequentam 

a terapia da fala. Todas as crian9 as sao avaliadas por psicologos, porem, apenas uma
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crian9 a possui um acompanhamento mais sistematico, devido a problemas emocionais e 

de baixa autoestima. Estas informa9oes foram conseguidas atraves de observa9oes e de 

conversas informais com o docente.

1.4.1 -  As r e la te s  na sala dos cinco anos (mais novos)

1.4.1.1 -  Rela?ao adulto -  crian^a

A rela9 ao das crian9 as com os adultos da sala demonstrou-se bastante forte, com 

uma base de amizade, confian9 a e carinho, pois as crian9 as gostam de estar sempre junto 

do educador e sempre que tem algum problema procuram imediatamente o mesmo.

1.4.1.2 -  Rela?ao crian^a -  crian^a

Verificou-se que o grupo possui uma boa rela9 ao no geral, no entanto a cria9 ao 

de pequenos grupos nao promove a ajuda entre todos os elementos. Quando se sugeria a 

arruma9 ao da sala em conjunto as crian9 as mostravam-se hesitantes em prestar auxilio 

aos colegas. Na altura de partilharem os brinquedos, quando nao era com as crian9 as com 

quem possuiam uma melhor rela9 ao, estas mostravam-se muito reticentes e por vezes, 

chegavam mesmo a nao emprestar nem a brincar com os colegas. Na altura das conversas 

em grande grupo, observava-se que as crian9 as possuiam muita dificuldade em esperar 

pela sua vez para falarem e em aceitarem as opinioes dos outros quando nao iam ao 

encontro da sua.

Segundo Piaget (s/d como citado em Papalia & Olds & Feldman, 2001), a 

explica9ao destes comportamentos deve-se a fase em que as crian9 as do pre-escolar se 

encontram, na fase pre-operatoria, que abrange um periodo que vai desde os dois anos ate 

aos sete anos de idade. As principais caracteristicas desta fase sao: a fun9 ao simbolica, 

que e a capacidade de as crian9 as atribuirem significados mentais a objetos, pessoas, 

imagens, entre outros; a fase dos “porques”, onde as crian9 as interrogam tudo e ao 

fazerem isso, nos conseguimos perceber que estas ja fazem a liga9 ao de causa -  efeito; a 

fase da centra9 ao, que e um limite do pensamento da crian9 a, onde esta ainda so consegue 

pensar numa situa9 ao unica de cada vez; e a fase do egocentrismo, onde as crian9 as sao 

incapazes de se colocarem na posi9ao de outra pessoa e de compreenderem o ponto de 

vista desta, ou seja, ainda so pensam muito em si mesmos.
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2-Perspetivas Educacionais

Ao longo do periodo de observa9 ao (de outubro a novembro de 2012) 

conseguimos recolher diversas informa9 oes sobre o local e o grupo onde estivemos 

inseridos. So depois deste conhecimento e que foi possivel adaptar o trabalho de forma a 

irmos ao encontro das necessidades do grupo, em geral, e de cada crian9 a 

individualmente, para um melhor desenvolvimento das mesmas. Num trabalho conjunto, 

entre docente cooperante e estagiaria, ao longo do primeiro periodo (de finais de 

novembro a meio de dezembro de 2012) e uma parte do segundo (de janeiro a mar9 o de 

2013), fomos observando o grupo, como os conhecimentos que ja  possuiam, o que era 

preciso trabalhar, o que estes gostariam de conhecer e trabalhar, ou seja, o que podiamos 

vir a proporcionar de novos conhecimentos e aprendizagens as crian9as no futuro. Tendo 

em conta todas as informa9 oes recolhidas ao longo desse periodo, atraves as fichas de 

caracteriza9 ao escola (anexo 1), fichas de organiza9ao de materiais (anexo 2), para 

conhecermos o ambiente em que as crian9 as se encontravam, assim como os recursos da 

sala, a nivel de materiais, espa9o, e o grupo em si, atraves de fichas de observa9 ao 

naturalistas, de conversas informais com as crian9 as e dos relatorios diarios, percebemos 

que apesar de ser um grupo bastante ativo e participativo, possuia algumas dificuldades 

de partilha, respeito e coopera9 ao.

Com base nas observa9 oes, informa9 oes acima referidas e nas caracteriza9 oes de 

grupo, as situa9 oes em que notamos essas dificuldades, de partilha, respeito e coopera9ao, 

foram: quando uma crian9 a trazia para a escola um brinquedo e um colega lhe pedia 

emprestado, se fosse um colega com quem a crian9 a possuia uma grande empatia poderia 

partilhar, caso contrario nao partilhava e por vezes, nem brincava com essa crian9 a. Na 

altura das atividades e conversas as crian9 as possuiam dificuldades em respeitar a opiniao 

dos colegas e nas mesas em respeitar o espa9o dos colegas e em partilhar os materiais 

com estes. Como possuiam dificuldades a nivel do respeito e da partilha, era dificil que 

conseguissem trabalhar em equipa quando era sugerido e dificilmente ajudavam os 

colegas a arrumar a sala, especialmente quando nao desarrumavam. Isto sao apenas 

alguns exemplos de situa9 oes que observamos ao longo do primeiro periodo e uma parte 

do segundo periodo do ano letivo. Apesar de estas caracteristicas serem normais nesta 

idade, pois as crian9 as encontram-se na fase pre-operatoria, segundo Piaget (s/d como 

citado em Papalia & Olds & Feldman, 2001) em que ainda sao muito egocentricas. E
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importante trabalhar estes valores, a partilha, o respeito e a coopera9 ao, logo desde 

pequenos, pois sao valores que nos acompanham ao longo da vida.

Segundo Santos (1997, como citado em Cerezo, vol. II), tudo come9a por um 

periodo de socializa9 ao “(...) o processo de socializa9 ao, complexo pela intera9 ao das 

multiplas rela9 oes que configuram e, tao fundamentalmente, que sobre ele repousa a 

propria capacidade de sobrevivencia humana” (p. 347), e a medida que vamos crescendo 

vamos desenvolvendo as nossas formas de comunica9 ao, desde o choro, as vocaliza9 oes, 

gestos e fala. Os valores subjacentes na sociedade influenciam-nos desde a nascen9 a ate 

a morte e a forma como sao transmitidos, de gera9 ao em gera9 ao, irao influenciar a vida 

e o futuro. Assim, os docentes tem um papel essencial nessa transmissao de valores. 

Segundo as OCEPE (2009), e nos primeiros anos de vida que a crian9a come9 a a 

desenvolver as suas rela9 oes pessoais e sociais e a educa9 ao pre-escolar constitui um 

ambiente favoravel a esta inter-rela9 ao, onde a crian9 a pode tomar consciencia de si 

propria, do outro, das diferentes atitudes, comportamentos e personalidades. Com base 

nestas informa9 oes e nas observa9 oes realizadas ao grupo, decidimos trabalhar a area da 

Forma9 ao Pessoal e Social, mais concretamente os seguintes valores, partilha, respeito e 

coopera9 ao. Sendo assim, durante o resto do ano letivo, nomeadamente no terceiro 

periodo escolar (de abril a junho de 2013), tentamos criar diversas experiencias e 

oportunidades de proporcionar as crian9 as aprendizagens significativas, com base nesses 

valores, de modo, a que as crian9 as se pudessem desenvolver socialmente e pessoalmente. 

O fato de conseguirmos diversificar as atividades e as experiencias a proporcionar as 

crian9 as, de criarmos situa9 oes em que estas tenham de se interrogar e de refletir, ira 

contribuir para o crescimento intelectual das mesmas. Segundo as OCEPE (2009), os 

valores subjacentes da pratica dos educadores e a forma como este os introduz no 

quotidiano do jardim de infancia, cria um ambiente proporcionador de contexto social e 

relacional a aprendizagem da educa9ao dos valores. Assim, os educadores tem de ter 

presente que as atitudes, a forma como tratamos as crian9 as, as escutamos e respeitamos, 

influencia as rela9 oes das crian9 as com as outras crian9 as e com os adultos.

Segundo Malaguzzi (s/d como citado em Vasconcelos et al, s/d, p.12), “(...) o fim 

de ensinar e proporcionar condi9 oes para aprender.”. O nosso trabalho foi entao realizado 

em conjunto com as crian9 as, onde estas puderam sugerir atividades, partilhar os seus 

conhecimentos e experiencias, pois e importante que as mesmas sintam que fazem parte 

do trabalhado realizado e nao apenas que tem de o cumprir.

9



Promover os valores na educa9ao pre-escolar

Assim, criamos um projeto sobre estes valores -  partilha, respeito e coopera9 ao, 

onde no inicio definimos o tema a trabalhar assim como os objetivos. Em seguida, 

planeamos diversas estrategias e recursos para tentarmos atingir esses objetivos, onde 

posteriormente, aplicamos as nossas estrategias e atividades. No final, avaliamos tanto as 

crian9 as como os educadores, pois como principais guias da crian9 a e muito importante 

que tenhamos em aten9 ao as metodologias de trabalho mais adequada a cada grupo.

3- Interven^ao

3.1 -  Area de Interven^ao Prioritaria -  os Valores: Partilha, Respeito e 

Coopera?ao

Como ja foi referido anteriormente, a area de interven9ao prioritaria, surgiu das 

observa9 oes realizadas ao grupo ao longo do ano letivo. Com essas observa9 oes verificou- 

se que as crian9 as possuiam dificuldades em praticar certos valores, como por exemplo, 

esperar pela sua vez para falarem, partilhar os materiais nas atividades, partilhar os 

brinquedos e ajudar os colegas. A area de interven9 ao incidiu sobre esses tres valores: o 

respeito, a partilha e a coopera9 ao. Porem, antes de podermos come9ar a criar estrategias 

de interven9 ao, tivemos de pesquisar sobre o tema, aspetos como, o que e um valor, 

compreender melhor esses valores, qual a melhor forma de os transmitir. So depois de 

termos compreendido o que pretendiamos com a nossa interven9 ao e que pudemos 

come9 ar a criar estrategias de implementa9 ao da mesma, tendo por base o que ja 

conheciamos do grupo e de cada crian9 a individualmente.

3.2 -  Defini^ao dos Valores -  Partilha, Respeito e Coopera?ao

A area de interven9 ao teve por base a Area da Forma9 ao Pessoal e Social e 

centrou-se nos seguintes valores: a partilha, o respeito e a coopera9 ao.

Quando come9 amos a pesquisa sobre os valores, descobrimos que existem varios 

autores que afirmam que estamos a viver uma “crise de valores”. Brezinka, diz-nos que 

“a crise de valores e a falta de vmculos sao a raiz da crise educativa actual” (como citado 

em Magalhaes, 2009, p.25). Sendo os valores algo tao importante na nossa vida social e 

tao importantes serem praticados logo desde cedo. Posto isto, tornou-se ainda mais 

importante trabalhar este tema com o grupo. Esta crise de valores pode ser observada em 

certas atitudes, como o aumento dos divorcios, da violencia, a utilizar cada vez mais 

frequente as tecnologias como meio de comunica9 ao, a descren9 a nos bons costumes.
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Porem, existem muitas defini9 oes de valor. Hartmann diz-nos que “ o valor e aquilo pelo

qual as coisas tem caracter de bens, quer dizer pelo qual elas sao valiosas.” (como citado 

em Marques, s/d, p.1) e Cabanas refere, “um valor e a qualidade abstracta e secundaria 

de um objecto, estado ou situa9 ao que, ao satisfazer uma necessidade de um sujeito, 

suscita nele interesse ou aversao por essa qualidade.” (como citado em Marques, s/d, p.1). 

Os valores surgem entao das necessidades humanas e atuam a nivel social e pessoal, ou 

seja, a nivel da personalidade e no tipo de pessoas que nos somos. Segundo Curwin e

Curwin (1993), “ Os valores influenciam decisivamente a nossa existencia; sao a nossa

autodefini9 ao como pessoas (...) guiam todas as decisoes que tomamos e configuram a 

propria natureza do nosso ser” (p. 10), e segundo Trillo et al (2000), as nossas atitudes e 

valores andam em conjunto e as nossas atitudes, expressam-se segundo os valores que 

nos defendemos, por isso, estes podem ser distribuidos em dois grupos.

Num primeiro grupo, temos a socializa9 ao, onde os comportamentos e os valores 

que as crian9 as observam das outras pessoas sao assimilados, atraves da imita9 ao e do 

refor9 o, ou seja, as crian9 as imitam o que vem e depois consoante se os seus 

comportamentos forem ou nao repreendidos, estas ou os irao manter ou entao irao altera- 

los, deixando mesmo de praticar alguns. Num segundo grupo temos o nivel de 

desenvolvimento cognitivo, onde as experiencias e vivencias das crian9 as as irao marcar 

e assim contribuir para o desenvolvimento dos valores a nivel pessoal. Ainda segundo 

Trillo et al (2000), se os valores que adquirimos sao influenciados pelas 

experiencias/vivencias que sofremos, a escola, como meio de socializa9 ao, tem um papel 

bipolar nesta aquisi9 ao de valores. Por um lado, refor9 a as atitudes, os valores positivos, 

e pode modificar atitudes, os valores menos positivos, por aqueles que a escola defende. 

Porem, se os pais, como primeiros e os principais educadores das crian9 as, segundo as 

OCEPE (2009), nao forem da mesma opiniao da escola, dificilmente a crian9 a conseguira 

seguir um modelo correto. Assim, e importante, as familias e a escola trabalharem em 

conjunto para um desenvolvimento mais coeso das crian9 as.

No nosso projeto tivemos entao por base os seguintes objetivos: o trabalho em 

grupo, tanto das crian9 as como da escola com as familias; o respeito pelos outros, como 

a diferen9 a, opinioes; e que no final, as crian9as conseguissem perceber e praticar os 

valores da partilha, respeito e coopera9 ao.

Em seguida, tentaremos definir melhor cada valor, individualmente, e qual a 

melhor forma de este ser trabalhado em contexto escolar.
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Partilha -  Segundo Hohmann et al (2009), a partilha num clima de apoio a 

reciprocidade num dar e receber mutuo nao so entre crian9 as mas tambem entre crian9 as 

e os adultos. E importante que os adultos tenham em aten9 ao as suas atitudes e que tanto 

estes como as crian9 as tem de trabalhar em conjunto para os mesmos objetivos. 

Experiencias como partilhar os materiais, partilhar experiencias nas conversas de grupo, 

na realiza9 ao de a9 oes que serao protagonizadas pelas crian9 as e adultos, faz com que as 

mesmas vao adquirindo estas atitudes com o tempo. Segundo OCEPE (2009), a 

constru9 ao da autonomia, tanto a nivel individual como a nivel coletivo, assume 

responsabilidades. Este processo de desenvolvimento pessoal e social surge da partilha 

de poder e de oportunidades entre os educadores e as crian9 as.

Respeito -  Segundo as OCEPE (2009), quando existe um ambiente de partilha e 

de coopera9 ao num grupo, aspetos como, a troca de opinioes, a manifesta9ao de vontades 

e conflitos devido a diversas ideias, levara a tomada de consciencia de diferentes 

perspetivas e valores, o que fomenta atitudes de tolerancia, compreensao, respeito.

Coopera9 ao -  Segundo as OCEPE (2009), e importante o educador promover o 

trabalho entre pares e em grupo, onde isto favorece o desenvolvimento das crian9as, 

atraves de uma educa9 ao cooperada. O trabalho em grupo promove aspetos como, a 

partilha de opinioes, respeito pelo ritmo de trabalho dos outros e ideias, onde ajuda-as a 

perceber, as perspetivas das outras crian9 as, assim como que todas as pessoas sao 

diferentes e que tem de respeitar essas diferen9 as. Segundo Hohmann et al (2009), o 

trabalho em grupo e algo muito importante pois e um processo de aprendizagem por a9 oes 

que implica um ambiente de apoio e respeito mutuo. Atraves deste trabalho, as crian9 as 

conseguem desenvolver diversas caracteristicas sociais que as irao ajudar ao longo de 

toda a sua vida. O trabalho de grupo, sendo algo ativo, promove a liberdade de escolhas, 

onde as crian9 as tem de se apoiar e trabalhar em conjunto para conseguirem realizar as 

atividades.

Com isto, compreendemos que estes tres valores estao interligados e que de forma 

mais incidente ou transversal sao sempre trabalhados e que dificilmente podem ser 

separados.

4.2.1 -  Descri^ao dos Valores -  Partilha, Respeito e Coopera?ao

Depois de termos definido os valores, que detetamos serem necessarios trabalhar 

devido as caracteriza9 oes e necessidades do grupo, de definirmos os objetivos e de 

compreendermos melhor a forma como os valores influenciam a nossa vida, decidimos
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entao criar algumas estrategias a trabalharmos com o grupo na promo9 ao desses mesmos 

valores.

As estrategias pedagogicas de trabalho com o grupo e com cada crian9a tiveram 

por base as caracteriza9 oes do grupo, as observa9 oes realizadas e conversas informais 

realizadas com o mesmo. Para uma maior coesao, decidimos continuar com algumas 

estrategias ja utilizadas na institui9 ao, que avaliamos ser fundamentais e sugerir algumas 

novas. Estas estrategias tambem tiveram por base o Plano Anual de Atividades (anexo 5) 

do colegio, onde as mesmas foram adaptadas ao que era pedido no plano, assim como os 

temas a serem trabalhados ao longo do restante periodo letivo. Assim, decidimos manter 

a rotina geral do grupo, pois e importante que esta se mantenha para as crian9 as saberem 

o que esperar do seu dia-a-dia. Porem, pretendiamos introduzir algumas mudan9as subtis 

nas atividades e na implementa9 ao destas, uma vez que as crian9 as estavam recetivas. Se 

observassemos que estas nao estavam a ser recebidas de forma positiva, estas seriam 

alteradas ou deixavam de ser praticadas. As estrategias a utilizar seriam: no tapete 

continuariamos com a partilha de historias, que as crian9as traziam de casa para serem 

lidas, no conto do fim de semana, onde as crian9 as partilhavam com os colegas o que 

fizessem durante o mesmo, introduzimos tambem musicas, lengalengas, discutimos temas 

de conversa propostos pelas crian9 as e historias que abordassem esses valores. Na altura 

da realiza9ao de atividades, os materiais deverao estar sempre dispostos no meio das 

mesas para as crian9 as partilharem, seriam propostas diversas atividades onde as crian9 as 

deveriam de trabalhar em conjunto, como jogos em equipa, atividades em pequenos 

grupos ou a pares. Consoante as atividades, as estrategias poderiam mudar, porem, 

poderiam ser sempre criadas atividades em que as crian9 as tivessem de praticar o respeito, 

a partilha e a coopera9 ao.

Alem destas atividades, tambem planeamos criar um mini projeto, que ia ao 

encontro de um ja praticado na institui9 ao com a biblioteca da mesma, onde iriamos 

construir um livro ao longo do restante ano letivo com base nestes tres valores -  o 

respeito, a partilha e a coopera9 ao. A medida que estes valores iam sendo explorados nas 

atividades com as crian9 as e que estas iam tendo experiencias sobre os mesmos, 

iniciariamos a constru9 ao do livro com base nessas vivencias e praticas, onde criariamos 

historias que referissem esses valores. Este projeto a realizar em conjunto com as crian9 as, 

onde estas seriam o elemento principal para a sua constru9 ao. No final, o livro seria
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exposto na institui9 ao para todas as pessoas, crian9 as, pais poderem observar o trabalho 

desenvolvido ao longo do ano.

3.3 -  Pratica Pedagogica Desenvolvida

Segundo o Decreto-Lei n° 241/2001 (de 30 de agosto), diz-nos que o educador de 

infancia desenvolve a sua pratica, atraves da planifica9 ao, organiza9 ao e avalia9 ao de todo 

o ambiente educativo, com o objetivo de construir aprendizagens integradas. Com isto 

conseguimos perceber quao importante e adaptarmos a nossa pratica as necessidades do 

grupo. Sendo assim, podemos dividir o nosso ano letivo em duas partes.

Numa primeira parte, come9 amos por ter um periodo de observa9 ao para 

conhecermos o meio em que estamos inseridos, o grupo, as suas rotinas, habitos de 

trabalho e um pouco de cada crian9 a. Posteriormente, regemo-nos pelo modelo utilizado 

pela escola, onde tinhamos de seguir os temas mensais e propor atividades referentes a 

esses temas. Nesta altura da interven9 ao, as planifica9 oes eram construidas com base no 

Plano Anual de Atividades (anexo 5) fornecido pela institui9 ao e durante este periodo 

tentamos adequar as mesmas com as dos docentes cooperantes. Como o colegio trabalha 

com a teoria das Inteligencias Multiplas, os docentes cooperantes propuseram um 

trabalho de parceria onde sugeriamos atividades significativas sobre os temas mensais e 

estes complementavam as suas planifica9 oes quinzenais com outras atividades referentes 

as varias inteligencias. Isto criava a hipotese de existir uma maior variedade de atividades 

e dificultava a repeti9ao das mesmas, pois existia mais tempo para a discussao atempada 

das atividades propostas. A nossa pratica neste periodo seguiu a mesma linha condutora, 

que a do docente cooperante, onde come9 avamos por introduzir o tema de trabalho desse 

dia numa conversa de tapete, em seguida, explicavamos o que pretendiamos com a 

atividade proposta, onde as crian9as podiam colocar duvidas e conversavamos um pouco 

sobre o tema. Posteriormente, iriamos para as mesas, onde as crian9 as realizavam as 

atividades propostas. Nesta altura os materiais eram distribuidos em menores quantidades 

para as crian9 as irem partilhando, e em seguida, quando terminassem a atividade 

poderiam ir brincar. Alem disto, tentamos por vezes come9ar a introduzir atividades que 

tivessem mais intencionalidade na area das Expressoes, pois as crian9 as estavam muito 

habituadas a realiza9 ao de fichas para a execu9 ao das atividades. Estas foram algumas 

das estrategias utilizadas ao longo deste primeiro e segundo periodo do ano letivo. Porem, 

durante esse periodo nos observamos que as crian9 as possuiam muita dificuldade em
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partilhar os materiais durante as atividades ou quando traziam brinquedos para a sala. 

Observamos tambem que, por exemplo, quando existiam crian9 as que demoravam mais 

tempo a realizar as atividades e se nos perguntassemos a alguma crian9 a se queria ir ajudar 

esse amigo, estas raramente se mostravam cooperantes em prestar ajuda e quando 

pediamos para as crian9as se ajudarem mutuamente, estas demonstravam algumas 

dificuldades, pois raramente respeitavam as opinioes ou vontades dos outros. Com base 

nestas observa9 oes, come9 amos a trabalhar certos valores com as crian9 as. Porem, para 

conseguirmos estruturar uma base para podermos come9 ar a desenvolver uma pratica 

com as crian9 as, que desenvolvesse esses valores, tivemos primeiro de decidir que valores 

queriamos trabalhar, como iriamos trabalha-los, procurar obras e estudos que nos 

mostrassem estrategias que ajudassem a desenvolver esses valores.

Sendo assim, depois de termos definido o nosso tema -  valores: partilha, respeito 

e coopera9 ao, os nossos objetivos, de termos realizado pesquisa sobre os mesmos e tendo 

em aten9ao estes aspetos, assim como as caracteriza9 oes de grupo, de sala, das rotinas 

das crian9 as (anexo 4), o plano anual de atividades (anexo 5) e os materiais na sala (anexo 

2), decidimos realizar uma pratica onde proporcionassemos atividades significativas para 

as crian9 as tendo sempre por base os valores -  respeito, partilha e coopera9 ao. Esta pratica 

ja so foi trabalhada ao longo do terceiro periodo do ano letivo.

Com base na caracteriza9 ao de grupo, acima referida, constatamos que as areas 

mais trabalhadas com o grupo, e mais desenvolvidas sao a area da Linguagem Oral e 

Abordagem a Escrita, a area da Matematica e a area do Conhecimento do Mundo. Assim, 

ao longo do resto desse ano letivo, tentamos trabalhar um pouco mais a area das 

Expressoes, nomeadamente a expressao plastica. A area da Forma9 ao Pessoal e Social, 

como era a area que abrangia o nosso tema, foi sempre trabalhada de uma forma direta 

ou entao transversal. A unica area que nao conseguimos de todo trabalhar foi a area das 

Tecnologias de Informa9 ao e Comunica9ao (doravante TIC), pois na sala nao tinhamos 

acesso a materiais informaticos. Tudo isto pode ser observado na tabela seguinte (tabela 

1), onde podemos observar a quantidade de atividades planificadas nas diferentes areas 

durante o estagio.
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Tabela 1 - Atividades Planificadas durante o estagio

Areas das 
Metas de 

Aprendizagem
Realizadas

Previstas e 
Nao 

Realizadas

Nao previstas e 
Realizadas Total

Conhecimento 
do Mundo 18 2 0 20

Expressao
Plastica 37 8 2 47

Expressao
Dramatica/

Teatro
1 0 1 2

Expressao
Musical 3 1 1 5

Dan9a 6 1 1 8

Expressao
Motora 8 2 0 10

Forma9 ao 
Pessoal e 

Social
32 4 0 36

Tecnologias de 
Informa9 ao e 
Comunica9 ao 

(TIC)

0 0 0 0

Linguagem 
Oral e 

Abordagem a 
Escrita

24 3 1 28

Matematica 7 0 0 7

Total 136 21 6 163

Apos a defini9 ao da area de interven9 ao, nomeadamente a area de Forma9 ao 

Pessoal e Social, onde se inserem os valores: partilha, respeito e coopera9 ao, e o que 

pretendiamos atingir com esta, come9amos por construir a nossa planifica9 ao anual, 

(anexo 6), onde colocamos as sugestoes para trabalhar de forma mais direta ou transversal 

esses valores e adaptamos esta com base nos temas mensais sugeridos pela institui9 ao. 

Ao longo do ano criamos atividades muito a base da area das expressoes, especialmente 

da area da expressao plastica, pois era uma area pouco trabalhada, devido ao elevado 

numero de fichas utilizado pela institui9 ao. Assim, em todas as nossas atividades e 

estrategias, trabalhamos de uma forma transversal ou direta sempre a area da Forma9 ao
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Pessoal e Social, onde em todas as atividades tinhamos como estrategias: as crian9 as 

terem de partilhar os materiais com os colegas, na altura das atividades de mesa, nas 

conversas no tapete, todas as crian9as podiam participar e ai tinham de aprender a ouvir 

os colegas, assim como a respeitar a opiniao destes, pois Hohmann e Weikart (2009), 

dizem-nos que estas estrategias de intera9 ao, permitem a crian9 a expressar-se com 

liberdade e confian9 a os seus pensamentos e sentimentos; realizamos tambem algumas 

atividades em pequenos grupos e a pares, pois segundo Johnson, Johnson e Holubec 

(1993, como citado em Lopes & Silva, 2009), referem que a aprendizagem cooperativa, 

consiste na utiliza9 ao de pequenos ou grandes grupos, de modo a que as crian9 as 

trabalhem em conjunto para desenvolverem o maximo possivel, tanto as suas 

aprendizagens individuais como a dos outros colegas. Nas atividades mais individuais, 

sempre que uma crian9 a terminava mais cedo, nos propunhamos que este fosse ajudar um 

colega que estivesse a demonstrar mais dificuldades ou que estivesse mais atrasado em 

rela9 ao ao grupo. Para introduzirmos esses valores, utilizamos tambem diversas 

estrategias, sem ser em atividades plasticas, como no conto de historias, pois segundo 

Cohen et Gilabert (1992, como citado em Niza et al, 2009), ler e acima de tudo produzir 

sentido, onde salientavamos sempre quando alguma parte podia ser relacionada com os 

valores, pedindo a participa9 ao das crian9 as, perguntando-lhes, com base no que ja 

tinhamos trabalhado, se concordavam com as atitudes das personagens e no que pensavam 

que seria o melhor a fazer. Todos os dias era eleito um ajudante do dia (pratica ja 

implementada pelo docente cooperante), mas alem desse ajudante, nos propunhamos a 

participa9 ao de outra crian9 a para ajudar, assim estes dois teriam de trabalhar em equipa 

para distribuir os materiais pelas mesas; na altura de arrumar os materiais, pediamos 

sempre para todas as crian9 as ajudarem, onde todas as crian9 as tinham de ajudar a arrumar 

as suas mesas e os seus lugares e quando estas brincavam na sala, todas as crian9as tinham 

de ajudar a arrumar a sala. As OCEPE (2009) dizem-nos que as regras e normas da vida 

em grupo, como a distribui9 ao de tarefas pelas crian9 as, adquirem uma maior for9 a se 

todo o grupo participar nas mesmas. Tudo isto foram alguns exemplos de estrategias e 

atividades que fomos realizando ao longo do terceiro periodo deste ano letivo.

Nem todos os dias trabalhavamos de forma mais direta os valores. Pois de acordo 

com a dinamica da institui9 ao e a articula9 ao com os temas sugeridos no plano anual de 

atividades (anexo 5) e as sugestoes do docente cooperante. Porem, sempre que era 

possivel e de uma forma mais transversal, como atraves de historias e de conversas
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informais com as crian9 as, faziamos referenda a estes para ir ajudando na interioriza9 ao 

dos mesmos por parte do grupo. Sempre que as crian9 as propunham sugestoes de 

atividades ou de estrategias, nos tentavamos sempre incluir essas sugestoes nas atividades 

ja planificadas ou por vezes abandonavamos por completo essas planifica9 oes para 

trabalharmos somente as sugestoes das crian9as.

3.4 -  Atividades mais Significativas em Contexto de Estagio

Ao longo deste ano letivo, realizamos diversas atividades e tentamos proporcionar 

diversas aprendizagens significativas para o grupo, tendo por base todas as informa9 oes 

conseguidas ao longo do ano sobre o mesmo. E importante tambem referir que nem todas 

as atividades que propusemos foram bem aceites pelas crian9as, como por exemplo, 

existiu uma atividade de motricidade que tentamos realizar e tivemos que desistir desta, 

pois as estrategias usadas nao foram bem aceites pelas crian9 as. As estrategias consistiam 

em nos dizermos frases como “perna esquerda para pulmao”, “bra9 o direito para rins”, 

entre outras, e quando as crian9as entrassem no ritmo da atividade come9 ariamos a 

aumentar a velocidade. Porem, as crian9 as tiveram muita dificuldade em realizar estas 

a9 oes por nao existir trabalho previo e por em alguns casos nao conseguirem distinguir a 

esquerda da direita, logo estas ficaram tristes por nao conseguirem realizar a atividade. 

Assim, tivemos de desistir da mesma e para voltar a cativar o grupo pedimos para estes 

cantarem uma musica sobre o corpo humano que era o tema que estavamos a trabalhar 

com esta atividade. Essa parte correu bem, pois todas as crian9 as conheciam a musica e 

assim puderam participar sem dificuldades. Assim, tentamos aprender com esses erros 

para no futuro podermos mudar as nossas estrategias ou aperfei9 oa-las. Tudo isto e muito 

importante para podermos refletir sobre a nossa pratica e assim ir evoluindo, “(...) 

exigindo que o educador planeie o seu trabalho e avalie o processo e os seus efeitos no 

desenvolvimento e na aprendizagem das crian9 as.” fOCEPE, 1997, p. 18). Todavia, 

iremos agora referir apenas quatro atividades, ou seja, aquelas que observamos que o 

grupo mais gostou de realizar e que lhes fez mais sentido. Estas atividades foram surgindo 

das observa9oes das crian9 as e de sugestoes que estas fizeram ao longo do ano letivo, 

sendo assim, nao estao presentes na nossa planifica9ao anual.

A primeira atividade surgiu de observa9 oes naturalistas, onde observamos que a 

medida que as crian9 as iam interiorizando melhor os valores, ja partilhavam melhor os 

materiais. Porem, notamos que estas estavam muito centradas so nos materiais escolares
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e com isto, tivemos a ideia de pedirmos para as crian9 as trazerem algo de casa que 

gostassem muito. Esta atividade tinha como objetivo alargar as experiencias das crian9 as, 

afim de estas perceberem que, neste caso a partilha, pode ser aplicada a diversas situa9 oes 

dentro e fora da escola. Sentamo-nos todos juntos no tapete e nesta situa9ao, especifica, 

a estagiaria come9 ou por dar o exemplo do que se pretendia com a atividade e para 

tambem colocar as crian9 as mais a vontade. Em seguida, cada crian9a pegou no seu objeto 

e a vez fomos falando do mesmo. Cada crian9a podia dizer o que quisesse sobre o objeto, 

o porque de gostar dele, quem lhe tinha oferecido, e em seguida, passava o objeto pelos 

colegas para estes verem. As crian9as aderiram muito bem a esta atividade e ficaram 

muito entusiasmadas por poderem falar de coisas que gostavam e que eram importantes 

para elas. A atividade cumpriu o seu objetivo proposto, pois as crian9as ja tem trazidos 

outros objetos importantes para partilharem com os colegas e estes mostram sempre muito 

respeito para com o que os amigos trazem de casa. Segundo as OCEPE (2009), o contexto 

de socializa9 ao em pre-escolar, e um momento onde decorrem varias aprendizagens, 

relacionadas com cada crian9 a, com experiencias pessoais e com recurso a diversos 

materiais. Logo e muito importante criar momentos de socializa9 ao onde as crian9 as 

possam trocar e partilhar os seus sentimentos.

De acordo com Hohmann e Weikart (2009), ao valorizarmos as sugestoes das 

crian9 as em contextos criativos, estamos a ajudar as mesmas a desenvolverem um sentido 

de investimento pessoal tanto no seu trabalho, como na sua brincadeira. Alem disto, estes 

autores dizem-nos tambem que a representa9 ao e um processo interno para as crian9 as 

elaborarem pessoas, simbolos, importantes a sua evolu9 ao interior. Sendo assim, a 

segunda atividade (figura 1, anexo 7) surgiu de outra atividade realizada pela sala dos 

cinco anos (mais velhos). Depois de termos visto essa atividade, as crian9 as da nossa sala 

pediram para realizarmos uma igual. Como estavamos a trabalhar os paises nesse mes, 

decidimos entao escolher um pais para apresentarmos. Assim, primeiro todos juntos e 

com base nos materiais que a escola nos podia fornecer escolhemos um pais. Em seguida, 

ouvimos uma historia sobre esse pais de onde retiramos frases. Cada crian9 a diria uma 

frase sobre algo desse pais, porem, sem referir o nome do mesmo, pois isso seria a outra 

sala dos cinco anos (mais velhos) a dizer, quando adivinhasse qual era o pais que 

estavamos a representar. Depois de decidirmos as falas para cada crian9 a, todos 

decidimos quais os acessorios que iriamos criar para a atividade, como chapeus, o simbolo 

da moeda da China, imagens. No final, retiramos uma musica da historia que tinhamos
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ouvido, e todos juntos criamos uma pequena coreografia. Ao longo de dois dias ensaiamos 

a coreografia e frases. Porem, existiu um contratempo com atividades do colegio e nao 

pudemos criar os nossos acessorios. Assim, apenas utilizamos os fatos fornecidos pela 

escola. No dia da apresenta9 ao da atividade a sala dos cinco anos (mais velhos), 

estavamos todos muito nervosos e entusiasmados. Primeiro cada crian9 a disse a sua frase 

em voz alta e em seguida, perguntamos a sala dos cinco anos (mais velhos) se estes sabiam 

qual era o pais que estavamos a representar. Posteriormente, realizamos a coreografia e 

no final agradecemos com um gesto tipico da China. As crian9 as ficaram muito contentes, 

pois a atividade correu muito bem e estas receberam muitas congratula9 oes dos seus 

colegas da sala dos cinco anos (mais velhos). Algo que notamos foi que com esta 

atividade as crian9 as conseguiram adquirir bastantes conceitos sobre este pais e que se 

empenharam bastante, trabalhando em grupo e trocando opinioes para a mesma correr 

bem, dando, tambem, bastantes sugestoes de movimentos para a coreografia.

A terceira atividade (figura 2, anexo 7) surgiu da constru9 ao do livro sobre os 

valores. Ao longo das sessoes fomos combinando, principalmente com base em sugestoes 

do grupo, a forma como iriamos construir o mesmo. As crian9 as decidiram come9 ar pela 

capa e deram diversas sugestoes sobre imagens que queriam colocar nesta. Atendendo as 

sugestoes dadas reuniu-se o material didatico necessario para a inicia9 ao dos trabalhos e 

levou-se algum material novo, tambem como sugestao. Distribuiu-se o material (musgami 

com brilhantes, feltro, papel de lustro) pela mesa de forma a que as crian9 as tivessem 

todas acesso e trabalhassem em pequenos grupos apelando a coopera9 ao entre elas. 

Verificou-se que de todos os materiais disponiveis, o mais apelativo foi o musgami com 

brilhantes, pois as crian9 as gostaram imenso de trabalhar com este, pedindo em seguida, 

para realizarem trabalhos livres com o mesmo. De acordo com Hohmann e Weikart 

(2009) deve existir uma grande variedade de materiais, tanto na sala como nas atividades, 

que permitam desenvolver a criatividade das crian9 as. Com esta atividade verificou-se 

que as crian9 as sao recetivas a novos materiais e foi notoria a motiva9 ao do grupo e o 

agrado do mesmo na realiza9 ao da atividade.

A quarta atividade (figura 3, anexo 7) tambem foi bastante significativa pois 

voltamos a tentar levar um material novo para as crian9 as, para estas poderem trabalhar 

em grupo e livremente. O material escolhido foi a tinta da china. Na altura de realizarmos 

a atividade, nos mostramos duas cartolinas todas pretas e perguntamos ao grupo, o que 

achavam que poderiam fazer com estas. Como nos ja tinhamos levado cartolinas pretas
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para pintar com giz, as crian9 as responderam logo que seria isso que iria acontecer. Com 

esta resposta, nos decidimos primeiro colocar as crian9 as a desenharem livremente e so 

depois contar que material tinhamos usado e como. Assim, distribuimos as duas cartolinas 

e dissemos as crian9 as que estas tinham de partilhar o espa9 o com os colegas, que tinham 

de respeitar estes e realizar desenhos em conjunto. Como segundo material distribuimos 

paus de espetada dizendo que eram canetas magicas para as crian9 as escreverem nas 

cartolinas magicas. Ao inicio nenhuma crian9 a queria escrever, pois ninguem sabia o que 

fazer com as cartolinas e com os paus de espetada mas assim que a primeira crian9 a fez 

o primeiro grafismo, todas as outras ficaram deslumbradas e quiseram tambem 

experimentar. Esta atividade foi muito significativa no sentido em que foi livre e foi 

realizada simplesmente para agradar as crian9 as e para que estas pudessem desenvolver 

um pouco a sua criatividade e imagina9 ao. As crian9 as adoraram a atividade, ficando a 

manha inteira a brincarem com esta completamente deslumbradas. Estas estavam 

constantemente a referir que era magia e gritaram imenso de felicidade. Existiram 

crian9 as que pediam as “canetas magicas” cores especificas, pois pensavam que se 

pedissem muito a “caneta magica” iria escrever dessa cor. No final desta atividade, 

explicamos, o docente cooperante e estagiaria, como tinhamos realizado a “cartolina 

magica”.

3.5 -  Avalia?ao da Pratica Desenvolvida

Segundo as OCEPE (2009), a avalia9 ao permite adequar o processo educativo as 

necessidades da crian9 a, do grupo e a sua evolu9 ao. Sendo assim, ao longo deste ano 

letivo utilizamos diversos instrumentos de avalia9 ao com o objetivo de recolhermos 

informa9 oes sobre se a pratica e estrategias estariam ou nao a ter o efeito que 

pretendiamos. O Perfil Especifico de Desempenho do Educador de Infancia (Decreto-Lei 

n° 241/2001, de 30 de agosto), diz-nos que a importancia de um educador avaliar numa 

perspetiva formativa, tanto a sua interven9 ao, como o ambiente educativo e os processos 

educativos adotados, para o desenvolvimento e aprendizagens de cada crian9 a e do grupo. 

Sendo assim, podemos dividir a avalia9 ao da nossa pratica em duas fases. A primeira fase 

diz respeito a avalia9 ao realizada ao longo do nosso ano letivo, nomeadamente finais do 

segundo periodo e ao longo do terceiro periodo, e a segunda fase, diz respeito a avalia9 ao 

final do grupo, no final do terceiro periodo. Os instrumentos utilizados nestas duas fases 

foram diferentes, consoante o que nos pretendiamos avaliar ou as informa9 oes que 

pretendiamos recolher com as avalia9oes.
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Na primeira fase da avalia9ao, utilizamos num primeiro momento as checklists 

diarias, porem, como muitas vezes as atividades eram continuas, ou seja, passavam de 

uma dia para o outro, optamos por mudar a estrategia de diarias para checklilts semanais 

(anexo 8), onde colocavamos todas as areas e competencias que pensavamos vir a 

trabalhar com o grupo ao longo dessa semana e no final da mesma, registavamos o grau 

de dificuldade que cada crian9a demonstrava nessas competencias, como outras 

observa9 oes pertinentes. Porem, segundo Portugal e Laevers (2010), para conseguirmos 

avaliar corretamente uma crian9 a, nao podemos estar so dependentes dos metodos mais 

estandardizados como as checklists, temos tambem de ter em aten9 ao aspetos como o 

nivel de satisfa9 ao das crian9as perante uma atividade, realizar questoes as crian9 as, onde 

ouvimos a sua opiniao. Para isto, perguntavamos todos os dias as crian9 as se tinham 

gostado da atividade e ouviamos as suas opinioes ou quando as mesmas, 

espontaneamente, referiam se gostavam ou nao de uma atividade ou o que gostariam de 

fazer. Alem disto, tinhamos os relatorios diarios, onde registavamos tudo o que acontecia 

durante as atividades, se as crian9 as gostavam ou nao, se demonstravam muita dificuldade 

e o que nos pensavamos que tinha corrido bem ou menos bem, o que poderiamos mudar, 

como estrategias. Utilizavamos tambem registos fotograficos das atividades. Na segunda 

fase, voltamos a realizar uma avalia9 ao geral do grupo (anexo 9) nas diferentes areas, 

onde registamos quais as crian9 as que demonstraram uma evolu9 ao mais significativa, 

comparamos frases sobre atitudes e comportamentos que as crian9 as tinham referido no 

inicio do ano letivo, ou seja, antes de trabalharmos os valores, com frases que referiram 

agora no final, depois de termos trabalhado os mesmos (anexo 10), e realizamos uma 

entrevista ao docente cooperante (anexo 11), sobre as evolu9 oes que este verificou que 

existiu no grupo depois de termos trabalhado os valores.

Alem destes instrumentos, temos a observa9ao que esteve presente todos os dias 

e e principalmente atraves desta que conseguimos recolher as informa9oes para as nossas 

avalia9oes, tanto individuais como em grupo. E gra9 as a esta que conseguimos recolher 

informa9 oes como as dificuldades do grupo e de cada crian9a, dos interesses destes, 

capacidades e que conseguimos adequar a nossa pratica. Estrela (1994), diz-nos que a 

observa9 ao e denominada participante quando o observador participa na vida do grupo 

do qua esta a observar. Esta observa9 ao, segundo Estrela (1994), serve tambem para a 

orienta9 ao de fenomenos, tarefas ou situa9 oes no qual o grupo esta centrado. Alem desta 

observa9 ao, utilizamos tambem a observa9ao naturalista, que segundo o mesmo autor, a
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observa9 ao naturalista e uma forma de observa9 ao sistematizada, realizada no meio 

natural ou no quotidiano sobre os comportamentos dos individuo.

3.6 -  Resultados da Pratica Desenvolvida

Com base nos instrumentos que utilizamos e que referimos acima, iremos em 

seguida, apresentar alguns dos resultados que obtivemos na pratica ao longo deste ano 

letivo, nomeadamente sobre a nossa area de interven9 ao -  os valores. As frases das 

crian9 as do “antes” e do “depois” (anexo 10) e a entrevista (anexo 11), referidas acima, 

nao sao apenas instrumentos de avalia9 ao mas demonstram tambem os resultados obtidos 

com a nossa pratica.

Ao longo do terceiro periodo, com base nas observa9 oes naturalistas das crian9 as 

e nas conversas com estas, conseguiamos perceber se a interven9 ao ou estrategias, 

estavam a resultar ou nao. Em seguida, apresentamos exemplos de alguns dialogos das 

crian9 as sobre os valores e que nos deram informa9 oes sobre se nos estavamos ou nao a 

conseguir transmiti-los para o grupo. “(...) dialogo entre duas crian9as, onde uma crian9 a 

se queixou que ja nao tinha mais papel de lustro, A-15, e a crian9 a ao seu lado, A-4, disse 

para esta nao se preocupar que ela partilhava o seu papel de lustro com ele. (...) eu vou 

contar mas nao podem gozar porque isso e falta de respeito(...)” (retirado do relatorio 

diario, 11/03/2013, p. 3, anexo 12); “(...) sentada com uma crian9a ao colo, A-13, que 

estava triste (...) entretanto veio uma crian9a, A-2, mostrar-me os seus bonecos de lego 

( . )  passado um pouco a crian9 a, A-2, diz que vai partilhar os seus bonecos com as outras 

crian9 as e come9 a a distribui-los pelos amigos. (...) regressa para junto de mim e da 

crian9 a que ainda estava ao meu colo e diz que vai repartir muitos bonecos com esta para 

a mesma nao ficar triste.” (retirado do relatorio diario, 12/03/2013, p. 3, anexo 13); “uma 

crian9 a, A-2, veio ter comigo e disse-me: “Raquel. Raquel! Eu vi o A-14 a nao respeitar 

o A-5! Ele roubou-lhe o papel das maos e nao respeitou!” (retirado do relatorio diario, 

05/06/2013, p. 1, anexo 14); “a crian9 a A-15 estava a mostrar as imagens da historia aos 

colegas e a crian9a A-5, estava de costas para o grupo. Eu chamei-o a aten9 ao e perguntei- 

lhe se a atitude que este estava a ter era a mais correta e a crian9 a A-2, respondeu muito 

rapidamente que nao porque ele estava de costas e assim nao estava a respeitar os 

amigos.” (retirado do relatorio diario, 17/06/2013, p. 1, anexo 15).

Gra9 as a entrevista (anexo 11) realizada ao docente cooperante, uma vez que este 

e o adulto que mais tempo passa com as crian9 as, conseguimos ter uma melhor perce9 ao
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sobre o nosso trabalho e qual o seu impacto no grupo. Segundo o docente cooperante, as 

crian9 as reagiram muito bem ao nosso tema sobre os valores, e que estes conseguiram 

compreender o que os valores significam e como e quando os devem colocar em pratica. 

Este tambem referiu que existiram mudan9 as positivas nos comportamentos das crian9 as 

e que estas come9 aram a partilhar e a praticar os valores de uma forma “(,..)muito 

orgulhosa como se de impacto heroico se tratasse(...)” (retirado da entrevista realizada 

ao docente cooperante, anexo 11), pois aspetos como trabalhar em equipa e partilhar 

come9 aram a fazer sentido para o grupo. O docente cooperante tambem nos indicou que 

a interven9 ao e as nossas estrategias foram positivas, pois conseguiram chegar a todas as 

crian9 as. Porem, este refere que deveriam ter sido realizadas mais atividades ludicas e 

atividades de exterior.

Alem destes exemplos, tinhamos como objetivo final construir um livro sobre os 

valores -  a partilha, o respeito e a coopera9 ao (figuras 4,5 e 6, anexo 16). As crian9 as 

gostaram imenso de o construir e este foi o culminar do trabalho desenvolvido, onde as 

crian9 as aplicaram os seus conhecimentos adquiridos sobre os valores para expormos na 

escola, de forma, a que todas as outras salas pudessem ver o que trabalhamos ao longo do 

terceiro periodo.

4- Reflexao Critica

No final de cada ano letivo e muito importante o docente avaliar nao so o grupo e 

cada crian9 a mas tambem a si proprio. Para a avalia9 ao da pratica utilizamos como base 

de apoio e guia o Perfil Especifico de Desempenho do Educador de Infancia (Decreto- 

Lei n° 241/2001, de 30 de agosto), que nos diz que o educador avalia, numa perspetiva 

formativa, a sua interven9 ao, o ambiente e os processos educativos utilizados, assim como 

o desenvolvimento e as aprendizagens de cada crian9 a e grupo; e a Circular n° 4 (2011) 

para sabermos se tivemos em aten9 ao, tanto na nossa pratica como na nossa avalia9 ao, 

todos os pontos apresentados nesta, “ refletir acerca das a9 oes de avalia9 ao, planeamento 

e do ensino permite aos educadores (...) que eles sejam flexweis na abordagem ao ensino 

e a aprendizagem e que estejam dispostos a analisar a sua pratica actual de forma rigorosa, 

de modo a provocar mudan9 as que beneficiem as crian9 as enquanto alunos” (Almeida, 

2004, p. 39). Para nos avaliarmos a nos proprio utilizamos os Padroes de Desempenho 

Docente (Despacho n° 16034/2010, de 22 de outubro), que nos diz que a principal fun9 ao 

de um docente e ensinar e promover as aprendizagens das crian9 as. Sendo assim, ao longo
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deste ano letivo, aconteceram diversas situa9 oes e experiencias que foram marcantes na 

nossa pratica pedagogica e com isto, e importante refletir sobre todo esse percurso.

Na fase inicial do estagio, tivemos um periodo de adapta9 ao e observa9ao ao grupo 

para o conhecermos, como a institui9 ao, sala, entre outros. Este periodo de conhecimento 

foi muito importante, pois foi a partir deste que conseguimos perspetivar toda a nossa 

pratica as necessidades do grupo, aos seus gostos e de cada crian9 a. Alem de conhecermos 

o grupo, tambem tivemos de conhecer a sala, as suas rotinas, metodos de trabalho, entre 

outros, pois tudo isto faz parte de um todo. Ultrapassada esta primeira etapa, come9 amos 

a intervir com o grupo, onde adaptamos as planifica9 oes e atividades, consoante o tema 

mensal, num trabalho conjunto com o docente cooperante. Ao longo desta etapa 

come9 amos a reparar quer as crian9 as do grupo possuiam algumas dificuldades de 

partilha e de respeito. Assim, encontramos a nossa problematica, que podia ser positiva 

ou menos positiva, para trabalharmos com o grupo ao longo do ano. Porem, antes de 

podermos come9 ar logo a trabalhar esta, tivemos de realizar pesquisa sobre a 

problematica e definirmos consoante o que ia ao encontro das necessidades do grupo. 

Depois de termos definida a nossa problematica, voltamos a ter em aten9ao as 

caracteriza9 oes do grupo, para assim, podermos criar estrategias pertinentes e atividades 

significativas para o mesmo. Isto vai ao encontro das perspetivas educacionais. Em 

seguida, e com base em todas estas informa9 oes, construimos uma planifica9 ao anual, 

onde colocamos todas essas atividades e estrategias, pois segundo Almeida (2004) e 

preciso criar um planeamento que va ao encontro das necessidades do grupo e de cada 

crian9 a. Sendo que a area menos trabalhada era a area da Expressao Plastica e que a area 

que incidia sobre a nossa problematica, era a area da Forma9ao Pessoal e Social, foram 

as areas mais incidentes na planifica9 ao. Porem, tentamos sempre incluir todas as 

restantes areas das Metas de Aprendizagem, para promover um desenvolvimento mais 

coeso. A area da Forma9ao Pessoal e Social era todos os dias trabalhadas, de forma ou 

incidente ou transversal. Foi-nos um pouco dificil conseguir seguir a risca todas as 

atividades propostas na planifica9ao anual, pois tivemos sempre em aten9 ao quando as 

crian9 as demonstravam indicios de gostar ou nao de uma atividade, por vezes alteravamos 

as atividades a pedido das crian9 as ou entao tinhamos de cancelar estas devido as diversas 

atividades realizadas pelo colegio. Como este tambem possui uma politica um pouco 

rigida, nem sempre pudemos realizar tudo o que gostariamos, como por exemplo, um dos 

objetivos desta problematica era trabalharmos em conjunto com os pais, pois e muito
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importante para as crian9 as este acompanhamento da familia, e nao conseguimos, devido 

a politica defendida pelo colegio. A nivel das atividades, tambem nao pudemos 

diversificar mais certas atividades devido as mesmas razoes e consoante os temas 

mensais, era mais facil ou mais dificil de planificar atividades ludicas e significativas para 

o grupo. Nestas tambem tentamos sempre trabalhar com base nos conhecimentos ja 

adquiridos pelas crian9 as, pedindo muitas vezes a participa9 ao destas na partilha dos 

varios conceitos relativos ao tema que estivesse a ser trabalhado na altura. Como refere 

nos Perfis de Desempenho Docente (Despacho n° 16043/2010, 22 de outubro) e 

importante o docente manter uma articula9ao entre todas as areas das Metas de 

Aprendizagem, para um desenvolvimento do grupo mais coeso e tambem e importante 

promover ambientes de aprendizagem onde predomine o respeito mutuo e a intera9 ao.

Em rela9 ao as areas, como no inicio do ano tinhamos observado que a area menos 

trabalhada era a area das expressoes, nos incidimos assim mais sobre esta, nomeadamente 

na area da expressao plastica, para transmitir os valores, num complemento com as 

restantes areas. As areas menos trabalhadas foram a area da matematica e, como o colegio 

nao possui computadores na sala, a area das TIC nunca foi trabalhada, pois para isso 

teriamos de ser nos a levarmos computadores para a institui9 ao.

No final, apesar de existirem algumas atividades que correram melhor e outras 

que correram pior, tentamos sempre em conjunto com o grupo, atraves de conversas 

informais, momentos espontaneos das crian9as, entre outros, tentar perceber o que as 

crian9 as queriam e tambem se as nossas estrategias de atividades e de implementa9 ao dos 

valores estavam ou nao a resultar, pois nos Perfis de Desempenho Docente (Despacho n° 

16043/2010, 22 de outubro), diz-nos que e importante o docente reorganizar a sua pratica 

em conformidade com o grupo e com as suas necessidades. Tambem atraves dos 

momentos de avalia9 ao e de observa9 oes naturalistas, nos conseguimos perceber que 

apesar de nem sempre as crian9 as praticarem os valores que trabalhamos atraves de 

diversas estrategias, estas estavam a conseguir interioriza-los. Com base nisto tudo, 

tentamos sempre adaptar a nossa pratica, estrategias e atividades, para o grupo, consoante

o que estes pediam e a sua evolu9 ao.

Toda a pratica pedagogica deve ser concebida e desenvolvida, segundo o Perfil 

Especifico de Desempenho do Educador de Infancia (Decreto-Lei n° 241/2001, de 30 de 

agosto), com vista a constru9 ao de aprendizagens significativas para as crian9 as. Assim,
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apesar de nem sempre termos conseguido seguir tudo de forma muito linear e de nem 

sempre as nossas ideias, atividades ou estrategias terem funcionado, nos tentamos sempre 

realizar o melhor para o grupo, que e o elemento mais importante de tudo. Todos os 

momentos de reflexao realizados ao longo do ano, individuais e em conjunto com o grupo, 

foram muito importantes para a nossa evolu9 ao assim como a do grupo.

Conclusao

Para a conclusao deste relatorio, realizou-se um momento de retrospetiva e 

reflexao do percurso decorrido ao longo deste ano. Em rela9 ao a interven9 ao no estagio, 

conclui-se que ainda muito se poderia fazer, como atividades mais ludicas, com 

movimentos e exteriores, pois ficamos um pouco limitados a sala. No entanto, ficamos 

satisfeitos por termos conseguido atingir os nossos objetivos, focados na defini9 ao, 

nomeadamente que as crian9as conseguissem praticar os valores trabalhados (partilha, 

respeito e coopera9 ao), e que os compreendessem, pois apesar deste tema ser algo ja 

muito mencionado, existe poucos livros de estrategias de implementa9ao dos valores, 

como atividades ludicas, formas de trabalhar os valores com as crian9 as, que dificultou 

um pouco o inicio da implementa9ao da nossa area de interven9ao. Nao conseguimos 

incluir as familias na nossa area de interven9 ao, como pretendiamos, pois nunca se 

proporcionou essa oportunidade. De acordo com as OCEPE (2009), a educa9 ao pre- 

escolar ao possibilitar a intera9 ao com diferentes valores e perspetivas, cria um ambiente 

favoravel para as crian9 as tomarem consciencia de si proprias e do outro. Com isto 

verificamos que e muito importante trabalhar este genero de valores: partilha, respeito e 

coopera9 ao, com as crian9 as, pois alem de ser algo que nos acompanha ao longo da vida, 

tambem esta muito presente diariamente, nas atividades, nas conversas com o grupo e nas 

brincadeiras e que por vezes passam despercebidos. Ao longo deste ano e devido aos 

momentos de avalia9 ao, como as conversas com as crian9 as, o ter em aten9 ao as sugestoes 

das mesmas, os momentos de reflexao, iamos evoluindo e diversificando a nossa pratica, 

como atividades e estrategias, pois segundo as OCEPE (2009), esta avalia9 ao do processo 

e dos efeitos, inclui tomar consciencia da a9 ao para adequar o processo educativo as 

necessidades do grupo, de cada crian9 a e a evolu9 ao das mesmas. Com a avalia9 ao final 

realizada, com base na entrevista realizada ao docente cooperante, verificamos o impacto 

que teve a nossa pratica no desenvolvimento das crian9 as e que esta foi bastante positiva 

e bem aceite pelo grupo.
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Em rela9 ao ao contexto de estagio, existem varios aspetos que sao pertinentes 

refletir e referir. A nivel das rela9 oes na sala, estas eram muito boas. Apesar de ser o 

primeiro ano do docente cooperante com o grupo, este adaptou-se muito bem ao mesmo, 

existindo uma rela9 ao afetuosa e de confian9 a, onde as crian9 as se sentem a vontade para 

partilharem os seus problemas e as suas alegrias. O docente cooperante e bastante atento 

e dedicado ao grupo e nas suas estrategias, a nivel das atividades, tem sempre em 

considera9 ao as necessidades de todos e de cada crian9 a individualmente. Consegue ser 

versatil na sua pratica, conseguindo adequa-la perfeitamente aos imprevistos que possam 

surgir. Nao podia, porem, diversificar mais as suas atividades, devido a politica do 

colegio. Contudo, conseguiu sempre utilizar estrategias que conseguissem tornar as 

atividades mais apelativas, interessantes e significativas para as crian9 as. A rela9 ao do 

docente cooperante com os pais tambem e positiva, ja que os pais demonstram muitas 

vezes a sua satisfa9ao perante o trabalho desenvolvido com grupo. A nivel das atividades, 

apesar do educador ter sempre em aten9ao os gostos do grupo e as suas necessidades, 

consideramos que as crian9 as deveriam ter um pouco mais de liberdade na sua realiza9ao, 

pois as atividades realizadas na institui9 ao, alem de serem muito escolarizadas, sao 

tambem muito estandardizadas, isto e, todas as crian9 as tem de fazer exatamente o 

mesmo, nao havendo muita liberdade para acrescentar um pouco do seu toque pessoal 

nos trabalhos produzidos. A nivel da sala, propunhamos que esta mantivesse mais 

materiais didaticos, bem como materiais mais diversificados para a realiza9 ao de 

atividades (como tintas, plasticina, entre outros) a disposi9 ao do grupo, pois a institui9 ao 

e muito rica em materiais, porem, muitos destes estao guardados e as crian9 as so podem 

utilizar quando o docente cooperante propoe a sua utiliza9ao. Sendo assim, as crian9 as 

ficam muito limitadas a utiliza9ao de lapis de cor e de canetas de feltro. Tambem 

consideramos que os cantinhos da sala poderiam ser reformulados, pois o cantinho da 

casinha raramente foi utilizado pelas crian9 as, ja que so podia ser utilizado em 

determinadas ocasioes. Porem, estas sempre revelaram muito gosto pelo mesmo e pediam 

diversas vezes para la brincar, o que ja nao acontecia, por exemplo, com o cantinho da 

garagem, onde as crian9 as podiam utilizar sempre que revelassem interesse. No entanto, 

muito raramente brincavam no mesmo. Neste caso, consideramos que seria muito mais 

favoravel, ou retirar o cantinho da garagem ou entao coloca-lo num lugar onde ocupasse 

menos espa9 o e aumentar o espa9o do cantinho da casinha para as crian9 as poderem 

desfrutar deste com maior frequencia. Segundo Hohmann e Weikart (2009), o espa9o na
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sala e os materiais devem ser apelativos para as crian9as e estarem organizados de forma 

a apoiar as brincadeiras prediletas das mesmas.

Este estagio foi muito importante e enriquecedor para o nosso desenvolvimento, 

pois sentimos que nao fomos os unicos a adquirir novos conhecimentos ao longo deste 

ano. Gra9 as ao trabalho conjunto de docente cooperante e estagiaria, existiu uma partilha 

de conhecimentos, estrategias e atividades o que torna ainda mais coeso todo o trabalho 

desenvolvido.
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Anexo 1

F ic h a  d a  E s c o l a

1 -  Elementos de identifica9 ao

1.1 - Designa9 &o 

Nome: Colegio da Torre 

Localidade: Pa9 o de Arcos

Entrada em funcionamento: A nova institui9ao abriu ha 7 anos.

1



1.2 - Situa9ao dentro do Ensino:

Anterior Actual

Oficial

Particular X

Religioso

Cooperativo

Estrangeiro

Infantil

Basico X

Unificado X

Secundario Geral

Secundario

Complementar

Ensino Especial

Superior

Universitario

Observa9 oes: A institui9 ao possui as valencias de creche ( dos 4 meses aos 3 anos ), 

pre-escolar ( dos 3 anos aos 5 anos) e 1° ciclo.

2



1.3 - Entidade de que depende:
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Admini strativamente x

Financeiramente

Hierarqui camente

(assinalar com um X)

Observa9 oes:

2 -  O Edificio e os Espa9 os

2.1 -  Caracteristicas Gerais

Projecto da Constru9 ao (designa9ao, etc. ...) :

Antiguidade do Edificio:

Estado de Conserva9 ao: BOM • RAZOAVEL o MAU o

2.2 -  As Areas

2.2.1 -  Area Total

2.2.2 -  Area total abrangida pelo edificio ou edificios

2.2.3 - Area total das superficies descobertas

2.2.4 -  Area total das superficies cobertas (nao edificios)

2.2.5 -  Area referente a zona de protec9 ao
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2.2.6 -  O edificio consta de:

(assinalar com x)

Bloco Unico
Bloco

Independente

Numero de 

Pisos
Observa9 ao

Sim o 

Nao •

Sim • Nao o

3

Existe mais 

um bloco 

referente ao 1° 

ciclo.

Numero de 
blocos: 1

2.2.7 -  As Areas descobertas distribuem-se por: 

(assinalar com X)

Unico patio interior

Unico patio a volta do edificio

Varios patios interiores

Varios patios a volta do edificio x

Patio de recreio e jardins X

Patio de recreio e areas desportivas X
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2.2.8 -  As areas cobertas distribuem-se por:

(assinalar com X)

Alpendres

Telheiros

Alpendres e Telheiros

Alpendres e faixas de circula9ao

Telheiros e faixas de circula9 ao X

Alpendres, Telheiros e faixas de circula9 ao x

Observa9 oes:

2.2.9 -  Limites do dominio escolar com o meio circundante 

(area ocupada pela escola)

(assinalar com X)

a) Presen9a de gradeamento intransponiveis

b) Presen9 a de muros intransponiveis

c) Presen9 a de gradeamentos ou muros apenas 

convencionais

d) Ausencia de qualquer veda9ao

Observa9 oes: Possui ainda um porteiro e um sistema de videovigilancia.

x
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2.2.10 -  Espa9os de circula9ao interna

(assinalar com X)

Corredores com salas apenas num dos lados

Corredores com salas de um e outro lado

Ausencia de corredores, as salas dao para um 

atrio

Utiliza9 ao de salas para circular

Presen9 a de faixas cobertas destinadas a 

circula9 ao entre pavilhoes

X

X

x

Largura e

comprimento

Largura e

comprimento

Dimensao

Largura e

comprimento

Observa9 oes:

2.2.11 -  Acesso aos pisos 

Rampas

Escadarias

Elevador

X

x

x

Inclina9 ao

Numero de 

lances

Tonelagem

Observa9 oes: O elevador apenas e utilizados pelas crian9 as que frequentam a creche.

3 -  Mobiliario e Material

3.1 -  Salas de aula

6



Numero Dimensoes

Sala 6

Janelas 12

Ventiladores

Carteiras 36

Secretaria/Cadeira Professor

Estrado para secretaria

Armarios 12

Bengaleiros 12

Expositores

Aquecimento

Central

x Local

Observa9 oes: As paredes da sala sao aquecidas.

7



3.1.1 -  A carteira do aluno 

Caracteristicas:

(assinalar com X)

Individual

Para dois

Mais de dois x

Mesa e cadeira independentes

Mesa e cadeira ligadas c/ assento ajustavel

Mesa e cadeira ligadas s/ assento nao 

ajustavel

Apenas cadeira c/ bra9 o de apoio

Tampo da mesa inclinado

Tampo da mesa horizontal

Observa9 oes:
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(assinalar com X)

3.1.2 -  A ilumina9ao

lar
3 n

e
a
disi

o
ni

8u

Luz vinda da esquerda em rela9 ao ao 

quadro
x

Luz vinda da direita em rela9 ao ao 

quadro

Luz tanto da direita como da esquerda

ial
ic

a
e

disi
o
mi

uL

Branca X

Amarela

Ca
ra

ct
er

ist
ic

as
 

da
s 

pa
re

de
s

Cores “vivas” x

Cores “ mortas”

Paredes Limpas

Paredes Sujas e mal conservadas

Observa9 oes: As paredes estao decoradas com trabalhos das crian9as.
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3.1.3 -  Instala9oes para Ac9oes Curriculares

(assinalar apenas com X)

M
ob

ili
ar

io
 

ad
eq

ua
do

 

e 
su

fic
ien

te 
pa

ra 
os

 

fin
s 

em 
vi

st
a

Estado de 

Conserva9ao

Q
ua

nt
id

ad
e

D
im

en
so

es

Bo
m

Ra
zo

av
el

M
au

Ginasio x 1

Oficinas

Actividades

circum-

escolares

Ensino

Especial

Pavilhao

Administrativo
X

Para

projec9 oes

Fotografia

Clubes

Salas de 

linguas
x 1

Salas de 

Historia e 

Geografia

Outras
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Observa9 oes: Existe tambem uma biblioteca, sala de musica.

3.1.4 -  Instala9 oes complementares 

(assinalar apenas com X)

M
ob

ili
ar

io
 

ad
eq

ua
do

 
e 

su
fic

ien
te 

pa
ra

 

os 
fin

s 
em 

vi
st

a Estado de Conserva9 ao

D
im

en
so

es

Bo
m

Ra
zo

av
el

M
au

Gabinete

medico
x

Orienta9 ao

escolar

Directores 

de turma

Conselho

Directivo

Refeitorio x

Bar

Papelaria

Reprografia

Ac9ao

social

escolar

Outras
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Observa9 oes: Gabinete de reunioes, sala dos educadores, vestiarios.

3.1.5 -  Instala9 oes gerais para:

(assinalar apenas com X)

Quando as instala9oes sao especificas (ao que se 

propoem)
Quando nao 

dispoem de 

instala9oes 

especificas -  

identificar o 

local

N
um

er
o

D
im

en
so

es

M
ob

ili
ar

io
 

ad
eq

ua
do

 

ao
s 

fin
s 

em 
vis

ta 
m

as
 

in
su

fic
ie

nt
es

*

Estado de 

Conserva9 ao

Bo
m

Ra
zo

av
el

M
au

Reunioes de 

escola

Sala que 

estiver livre.

Nucleo

sindical

Professores

Alunos

Empregados

Festas

Pais

Polivalentes

Abertas

Actividades

extra-

escolares

12



O
bserva9oes: O 

pessoal auxiliar utiliza 
as m

esm
as casas de 

banho 
que 

os educadores.



Pessoal

auxiliar
Alunos Professores

Fem
inino

M
asculino

Fem
inino

M
asculino

Fem
inino

M
asculino

Numero

Dimensoes

k̂ k̂ iluminados e 

arejados

iluminados e 

arejados
hxistem num so 

bloco

k̂ X k̂ X
hxistem em blocos 

diferentes

k̂ k̂ Bom o  wo S.3 fa 
® §* 5 °P*0P*o

o-

Razoavel

Mau





Pessoal

auxiliar
Alunos Professores

Fem
inino

M
asculino

Fem
inino

M
asculino

Fem
inino

M
asculino

- - - - Numero

Dimensoes

Numero de 

bengaleiros

Numero de cacifos

Existem num mesmo 

bloco

X X
Existem em blocos 

diferentes

Bom (T> oTO §
S &S "O
■O ($ P CO

O-o>

Razoavel

Mau





O
utros

Pessoal

A
uxiliar

A
lunos

Professores

Numero

Dimensoes

iNumero ae 

bengaleiros

Numero de cacifos

tixistem num 

mesmo bloco
tixistem em diocos 

diferentes

Bom TO §
S &S "O
■O ($ P CO

O-o>

Razoavel

Mau

3.1.8 
- 

B
alnearios



3.1.9 -  Material Desportivo e Recreativo

(assinalar apenas com X)

M
ais

 q
ue

 
su

fic
ie

nt
e

Su
fic

ie
nt

e

Ra
zo

av
el

In
su

fic
ie

nt
e

Em face das exigencias curriculares x

A qualidade do material X

O estado de conserva9 &o x

ao

le
£ oza §

03 c4

Observa9 oes:
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4 -  O Edificio e os Espa9 os

4.1 -  Actividades Curriculares

Horas de 

funcionamento

Di
as

 d
a 

Se
m

an
a

Nu
m

er
o 

de
 

Tu
rm

asDas As

Manha

Tarde

Observa9 oes: Existe de manha e de tarde.

4.2 -  Tipos de Actividades Extra-Curriculares que tem lugar na Escola

Pr
oc

es
sa

da
s 

no
rm

al
m

en
te

 
no

s 
di

as
 

ut
ei

s

Na
o 

ob
ed

ec
en

do
 

a 

qu
al

qu
er

 h
or

ar
io

ou’"O
di

in
d
oreme

Id
ad

es

Ballet X

Judo X

Yoga X

Informatica X

Piano x

17



Observa9 oes: A atividade de informatica e realizada na biblioteca e existem poucos 

computadores e a atividade da nata9 ao e a unica que e realizada fora da institui9 ao.

5 -  Pessoal

5.1 -  Pessoal Docente

5.1.1-
Pr

of
es

so
r 

ef
ec

tiv
o 

do 
qu

ad
ro

 
da 

es
co

la

nao
 

pe
rte

nc
en

te
 

ao
 

qu
ad

ro

j o n
dazli o 

3 ro t5
se is sefe ^  f  o of  oor r ra &

oa9o a  d t a il liza bila

io
issfiof  m 
r o  a  o

s ri
a-Ora
or a o 9 as a ias t re il

o ^  rr a d-i ^ To
ta

is

M - 

Masculino

F- Feminino

Total M + F 10

Observa9 oes:

7 -  Regulamento e Normas de Funcionamento

(assinalar com X)

Regulamento interior elaborado pela propria escola X

Regulamento estipulado pelo Ministerio da Educa9 ao

Nao tem qualquer regulamento elaborado

18



19



20



ANEXO 2



Guiao para avalia?ao da organiza?ao do espa?o-materiais na sala de jardim-de-infancia

Jardim de infancia: Colegio da Torre 

N.° de crian9 as do grupo: 16 

Idades das crian9 as do grupo: 5 anos 

Outras observa9 oes importantes:

Data do preenchimento da ficha: 30.10.2012 

Observador/a: Estagiaria

1. Inicio do ano escolar

1.1. Como foi definida a organiza9 ao do espa9 o-materiais?

Pelo antigo educador.

1.1.1. So pela/o educador/a? Como?

1.1.2. Pelo/a educador/a em conjunto com as crian9 as? Como?

1.2. Quais foram as estrategias utilizadas para a familiariza9 ao das crian9 as com a organiza9 ao do 

espa9 o da sala de actividades?

2. Altera?oes posteriores

2.1. Apos a fase inicial do ano escolar, a organiza9 ao espa9 o-materiais sofreu altera9 oes? Quais?

2.1.1. Como foram definidas estas altera9 oes?

Ha medida que iam sendo necessarias.

2.1.1.1. So pela/o educador/a? Como?



2.1.1.2, Pela/o educador/a em colabora9ao com as crian9 as? Como? 

Em colabora9&o com as crian9 as atraves de conversas informais.

2.1.2. Porque surgiram estas altera9 oes?

2.1.3. Que implica9 oes tiveram estas altera9 oes nas praticas de trabalho?

3. Organiza?ao actual

3.1. Esquematiza9 ao da planta da sala.

3.2. Esquematiza9 ao das areas de actividades existentes.

3.2.1. Para cada area quais sao as actividades passiveis de serem diariamente escolhidas pelas crian9 as? 

Area dos legos, da leitura (com diversos livros), da fantasia (com diversos fatos e acessorios), dos jogos 

de tabuleiro (com jogos de madeira tambem), da garagem (com carrinho de brincar e pistas), da casinha 

(com bonecos e outros acessorios).

3.2.2. O equipamento necessario para o desenvolvimento destas actividades esta sempre ao alcance das 

crian9 as?

Sim.

3.2.3. Todo este equipamento esta bem visivel/identificado, de forma a que as crian9as o possam 

encontrar facilmente? Como?

Sim. As crian9 as ja estao familiarizadas com a organiza9 ao da sala e onde estao guardados os materiais.



3.2.4. Todo o equipamento necessario ara o desenvolvimento da actividade encontra-se na area onde 

esta se realiza?

Sim.

3.2.5. Todo este equipamento tem um espa9 o definido para a sua arruma9 ao?

Sim.

3.2.6. O equipamento existente para cada actividade e adequado e suficiente?

E adequado e quase todo suficiente. A area da fantasia e a que possui menos acessorios.

3.2.7. O espa9 o definido para a realiza9 ao de cada actividade e suficiente?

Sim.

3.3. Como e que estao identificadas as actividades passiveis de serem diariamente escolhidas pelas 

crian9 as?

Atraves de legendas.

3.4. Como sao organizadas com as crian9 as as escolhas destas actividades? Ha um sistema de 

planeamento definido?

As crian9 as escolhem as areas que querem brincar ou por vezes o educador refere quais as areas que nao 

podem ser utilizadas.

3.4.1. Ha um sistema rotativo para nao serem sempre as mesmas crian9 as a escolher primeiro?

Nao. Cada crian9 a escolhe a area que quiser e pode sempre trocar de area.

4. Observa?ao durante duas manhas das escolhas das actividades feitas pelas crian^as e da forma 

como o espa?o da sala e ocupado durante o seu desenvolvimento.

4.1. Quais sao as actividades mais escolhidas pelas crian9 as?

Sao os legos, os jogos de mesa e os livros.

4.2. Quais sao as actividades menos escolhidas pelas crian9 as?

Sao a area da fantasia e da garagem.



4.3. Estas escolhas serao influenciadas pela disposi9 ao do espa9 o ou pela organiza9 ao do equipamento? 

As escolhas parecem ser influencias somente pelos gostos das crian9 as.

4.4. As escolhas serao influenciadas pelo tempo (maior/menor) que o/a educador/a costuma estar a 

apoiar cada uma destas actividades?

Nao, pois quando as crian9as estao a brincar, o educador nao interfere, a nao ser que existam conflitos 

entre as crian9 as.

4.5. Outras observa9 oes consideradas importantes em rela9 ao aos comportamentos e tempo de 

permanencia de cada crian9 a no desenvolvimento das actividades escolhidas.

5. Altera?oes necessarias (Reflexao)

5.1. Que altera9 oes serao importantes realizar em rela9 ao a actual organiza9 ao do espa9 o-materiais? 

Porque?

A area da casinha deveria de poder ser utilizada sempre pelas crian9 as, esta so pode ser usada quando se 

encontram poucas crian9 as na sala.

5.2. Quais serao as implica9oes destas altera9 oes?

Esta nova organiza9 ao poderia evitar os conflitos na area dos legos, uma vez que quase todas as crian9 as 

querem sempre ir para esta area.

6. Principais dificuldades

6.1. Quais sao as principais dificuldades sentidas em rela9ao ao trabalho de organiza9ao do espa9 o- 

materiais?

6.2. Formas possiveis de as ultrapassar?
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ANEXO 4



ISEC Instituto Superior de Educagao e Ciencias

GUIAO PARA AVALIACAO DA ORGANIZACAO DO TEMPO NO JARDIM DE INFANCIA 

Maria Joao Cardona in (Cadernos de Educagao de Infancia, n.° 81 - Agosto/2007) 

Breve caracterizagao

Jardim de Infancia:

N.° de criangas do grupo:

Idades das criangas do grupo:

Outras observagoes importantes:

Data de preenchimento da ficha:

Observador/a:

1. Infcio do ano escolar

1.1. Como foi definida a organizagao da sequencia diaria das actividades?

1.1.1. So pela/o educador/a? Como?

1.1.2. Pela/o educador/a em conjunto com o grupo de criangas? Como?

1.2. Quais foram as estrategias utilizadas para a familiarizagao das criangas com a sequencia 
diaria das actividades?

2. Alteragoes posteriores

2.1. Apos a fase inicial do ano escolar, a sequencia diaria das actividades sofreu algumas 
alteragoes? Quais?

2.1.1. Como foram definidas estas alteragoes?

2.1.1.1. So pelo/a educador/a? Como?

2.1.1.2. Pelo/a educador/a em colaboragao com as criangas? Como?

2.1.2. Porque surgiram estas alteragoes?

2.1.3. Que implicagoes tiveram estas alteragoes nas praticas de trabalho?

3. Organizagao actual

3.1. Qual e a sequencia diaria mais frequente?

3.2. Qual e a duragao (aproximada) de cada um dos momentos de actividades existentes na 
sequencia diaria?



Instituto Superior de Educagao e Ciencias

3.3. Como e que cada um destes momentos de actividades e assinalado ao longo da sequencia 
diaria?

3.3.1. Pelo/a educador/a? Como?

3.3.2. Pelo/a educador/a em colaboragao com as criangas? Como?

4. Observagao de uma semana a partir da utilizagao da grelha de observagao apresentada 
em anexo 

Observagoes: (Explicagoes de preenchimento da grelha)

4.2. Qual a sequencia diaria mais frequente ao longo da semana observada?

4.3. Qual o tipo de actividades que aparecem com mais frequencia?

4.3.1. As que implicam a livre escolha das criangas?

4.3.2. As que sao orientadas pelo/a educador/a?

4.4. Qual a forma do grupo mais frequente?

4.5. Como esta feita a articulagao entre as iniciativas da crianga e as do/a educador/a durante 
o desenrolar dos dias de actividades?

4.6. O numero de actividades da sequencia diaria e o mais adequado?

4.7. Os momentos do dia destinados ao desenvolvimento de cada tipo de actividades sao os 
mais adequados?

4.8. O tempo medio de duragao de cada tipo de actividades e o mais adequado?

4.9. Qual o tempo medio que as criangas passam durante o dia no recreio?

4.9.1. Qual o papel do/a educador/a durante estes momentos?

4.10. Qual o tempo medio que as criangas passam durante o dia em momentos de espera?

4.11. Qual o tempo medio que as criangas passam durante o dia em actividades de rotina 
diaria de tipo nao escolar (lanche, idas a casa de banho, almogo...)

4.11.1. Qual o papel do/a educador/a durante estes momentos?

5. Alteragoes necessarias (Reflexao)

5.1. Que alteragoes serao importantes realizar em relagao a forma como o tempo esta 
organizado? Porque?

5.2. Quais serao as implicagoes destas alteragoes?

6. Principais dificuldades

6.1. Quais as principais dificuldades sentidas em relagao ao trabalho de organizagao de tempo?

ISEC
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6.2. Formas possfveis de as ultrapassar?

Fonte: Cadernos de Educagao de Infancia, n.° 81 - Agosto/2007

Anexo 1- (Grelha de Observagao)

Hora Actividades Duragao Iniciativa Forma do Grupo Obs.
Aluno Prof Ind+peq Gr. Gr. Ind.

ISEC
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Plano Anual de Atividades 

Ano letivo 2011-2012 

Sala de 5-6 Anos

Educador: Luis Roupa





lORRE

Colegio da Torre
Agrupamento de Escolas de Pago de Arcos - EBI Dr. Joaquim de Barros

Rua Carlos Vieira Ramos, n.° 12, 2770-217 Pago de Arcos ® 21 440 81 10 & 21 440 81 11 E l email@colegiodatorre.pt

Plano Anual de Atividades 

Sala dos 5-6 Anos 

Ano Letivo 2011/2012

Responsaveis da Sala:

Educador de Infancia: Luis Roupa

Grupo-Alvo:

• Grupo de 16 criangas entre os 4, 5 e os 6 anos de idade.

Apresenta^ao dos Temas/Atividades:

• Elaboragao de um plano mensal que inclui os temas a tratar e os objetivos/conteudos 
dos mesmos;

• Elaboragao de um plano quinzenal/mensal que inclui as atividades diarias, de acordo 
com o Projeto das Inteligencias Multiplas;

• Serao ambos expostos na porta da sala.

mailto:email@colegiodatorre.pt


1. Principios pedagogicos

• Proporcionar as criangas um ambiente afetivo e securizante, mas simultaneamente 
desafiador e promotor do desenvolvimento de todas as suas competencias;

• Estimular a curiosidade natural das criangas, assim como o seu desejo de aprender e 
descobrir o mundo que as rodeia;

• Diversificar as experiencias de aprendizagem, de modo a contribuir para o 
desenvolvimento equilibrado das suas multiplas inteligencias e a respeitar a sua 
individualidade;

• Fomentar a aprendizagem baseada nas caracteristicas das criangas, respeitando assim 
os seus ritmos de desenvolvimento;

• Promover o equilfbrio afetivo e social da crianga (sentir-se aceite, valorizada, amada), 
potenciando desta forma os seus progressos nas restantes dimensoes do 
desenvolvimento;

• Organizar um ambiente educativo promotor de interagoes sociais entre:
o Crianga/Crianga 
o Crianga/Adulto 
o Pais/Escola 
o Escola/Comunidade

• Estabelecer uma boa relagao com as familias, de forma a apoiar e favorecer o 
desenvolvimento saudavel e equilibrado das criangas;

• Apoiar e favorecer a atividade ludica como vefculo primario de aprendizagem, por 
meio do qual a crianga constroi os seus saberes e conhece o mundo.

2. As metas de aprendizagem para a Educagao Pre-Escolar (ate aos 6 anos)

A definigao de metas finais para a educagao pre-escolar (3 aos 6 anos de idade), contribui para 
esclarecer e explicitar as "condigoes favoraveis para o sucesso escolar" indicadas nas 
Orientagoes Curriculares para a Educagao Pre-Escolar, facultando um referencial comum que 
sera util aos educadores de infancia, para planearem processos, estrategias e modos de 
progressao para que todas as criangas possam ter realizado essas aprendizagens antes de 
entrarem para o 1.° ciclo. Nao se pretende, porem, que esgotem ou limitem as oportunidades 
e experiencias de aprendizagem, que podem e devem ser proporcionadas no jardim-de- 
infancia e que exigem uma intervengao intencional do educador.

Poderao, finalmente, apoiar e esclarecer o dialogo com pais/encarregados de educagao e a sua 
participagao, bem como de outros adultos com responsabilidades na educagao das criangas, 
que poderao ter acesso a um conjunto de aprendizagens que sao importantes para o seu 
progresso educativo e escolar, compreendendo melhor o que as criangas aprendem e devem 
saber no final da educagao pre-escolar, apoiando essas aprendizagens em situagoes informais 
do quotidiano.
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2.1. Organiza^ao e Estrutura das Metas

Baseando-se nas Orientates Curriculares para a Educagao Pre-Escolar, as metas de 
aprendizagem estao globalmente estruturadas pelas areas de conteudo af enunciadas, 
mantendo a mesma designagao. No entanto, a sua apresentagao e organizagao interna tem 
algumas especificidades, ao adotar, nas diferentes areas, os grandes domfnios definidos para 
todo o ensino basico e ao diferenciar alguns conteudos que estao menos destacados nas 
Orientagoes Curriculares. Esta reorganizagao decorre da opgao, que e comum a definigao das 
metas para todo o ensino basico, de estabelecer uma sequencia das aprendizagens que, neste 
caso, visa particularmente facilitar a continuidade entre a educagao pre-escolar e o ensino 
basico.

As areas em que estas aprendizagens estao organizadas sao as seguintes:

Formagao Pessoal e Social -  esta area e apenas contemplada na educagao pre-escolar dada a 
sua importancia neste nivel educativo, em que as criangas tem oportunidade de participar 
num grupo e de iniciar a aprendizagem de atitudes e valores que lhes permitam tornar-se 
cidadaos solidarios e crfticos. Nesta area, que tem continuidade nos outros ciclos enquanto 
educagao para a cidadania, identificaram-se algumas aprendizagens globais que lhe sao 
proprias. No entanto, tratando-se de uma area integradora, essas aprendizagens surgem 
muitas vezes tambem referidas, de modo mais especffico em outras areas, relacionadas com 
os seus conteudos.

Expressao e Comunicagao -  nesta area surgem separadamente os seus diferentes domfnios. 
No domfnio das Expressoes sao diferenciadas as suas diferentes vertentes: Motora, Plastica, 
Musical, Dramatica, neste caso designada por Expressao Dramatica/Teatro, tendo-se 
acrescentado a Danga que tem relagoes proximas com a Expressao Motora e Musical. As 
metas propostas para estas varias vertentes estao organizadas de acordo com domfnios de 
aprendizagem que sao comuns a todo o ensino artfstico ao longo da escolaridade basica. Por 
seu turno, a estrutura da Expressao Motora corresponde a que e adoptada para a Educagao 
Ffsica Motora do 1° ciclo. Estas opgoes decorrem da intengao de progressao, articulagao e 
continuidade que presidiu a elaboragao destas metas.

Linguagem Oral e Abordagem da Escrita -  esta area corresponde a Lingua Portuguesa nos 
outros ciclos e inclui nao so as aprendizagens relativas a linguagem oral, mas tambem as 
relacionadas com compreensao do texto escrito/lido pelo adulto, e ainda as que sao 
indispensaveis para iniciar a aprendizagem formal da leitura e da escrita.

Matematica -  esta area contempla as aprendizagens fundamentais neste campo do 
conhecimento, distribufdas tambem pelos grandes domfnios de aprendizagem que estruturam 
a aprendizagem da Matematica nos diferentes ciclos.

Conhecimento do Mundo -  esta area abarca o infcio das aprendizagens nas varias ciencias 
naturais e humanas, tem continuidade no Estudo do Meio no 1° ciclo e inclui, tal como este, de 
forma integrada, o contributo de diferentes areas cientfficas (Ciencias Naturais, Geografia e 
Historia).
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Tecnologias de Informagao e Comunicagao -  uma area transversal a toda a educagao basica e 
que, dada a sua importancia atual, sera, com vantagem, iniciada precocemente.

3. O Projeto das Inteligencias Multiplas

O Projeto Educativo do Colegio da Torre e construfdo com o objectivo de desenvolver e 
respeitar sempre o potencial unico de cada aluno.

A Teoria das Inteligencias Multiplas de Howard Gardner fornece a materia-prima para 
desenvolver todo o processo de ensino-aprendizagem.

Na base desta teoria esta o pressuposto que todos aprendemos e pensamos distintamente e a 
"inteligencia" de cada um pode ser expressa numa multiplicidade de formas.

Os temas trabalhados ao longo do ano sao abordados de diferentes perspectivas com o 
objectivo de promover as varias inteligencias definidas por Gardner.

Assim, sao desenvolvidas atividades que permitem uma aproximagao multifacetada ao tema, 
permitindo que cada aluno utilize as suas capacidades na exploragao dos conteudos.

Apoiamos os alunos a descobrir quais sao os seus pontos fortes e de que maneira os podem 
utilizar na abordagem de areas que, pela sua natureza, constituem um desafio.

4. Som a Letra - Programa de desenvolvimento de competencias fonologicas

O Som a Letra e um programa de desenvolvimento de competencias fonologicas dirigido as 
criangas em idade pre-escolar que visa promover os pre-requisitos necessarios para a 
aprendizagem da leitura e da escritura com sucesso.

A consciencia fonologica e a capacidade de refletir sobre os segmentos sonoros da linguagem 
oral e, na idade pre-escolar, tem um poder preditivo unico e e considerado o indicador 
individual mais forte do exito que a crianga tera na aprendizagem da leitura e da escrita.



5. Caracteristicas do desenvolvimento das criangas de 5-6 anos

5.1. Desenvolvimento Ffsico

• A preferencia manual esta determinada;

• E capaz de se vestir e despir sozinha;

• E capaz de assegurar a sua higiene de forma independente;

• Pode manifestar dores de estomago ou vomitos quando obrigada a comer comidas 
de que nao gosta; tem predilegao por comida pouco elaborada, embora aceite uma 
maior variedade de alimentos;
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5.2. Desenvolvimento Intelectual

• Fala fluentemente, utilizando corretamente o plural, os pronomes e os tempos 
verbais;

• Grande interesse pelas palavras e a linguagem;

• Pode gaguejar se estiver muito cansada ou nervosa;

• Segue instrugoes e aceita supervisao;

• Conhece as cores, os numeros, etc.; pode identificar e distinguir euros e centimos;

• Capacidade para memorizar historias e repeti-las;

• E capaz de agrupar e ordenar objetos tendo em conta o tamanho (do mais pequeno 
ao maior);

• Comega a entender os conceitos de "antes" e "depois", "em cima" e "em baixo", etc., 
bem como conceitos de tempo: "ontem", "hoje", "amanha";

5.3. Desenvolvimento Social

• Copia os adultos;

• Brinca com meninos e meninas;

• Esta mais calma, nao sendo tao exigente nas suas relagoes com os outros; e capaz de 
brincar apenas com outra crianga ou com um grupo de criangas, manifestando 
preferencia pelas criangas do mesmo sexo;

• A mae e ainda o centro do mundo da crianga, pelo que podera recear nao a voltar a 
ver apos uma separagao;

• Brinca de forma independente, sem necessitar de uma constante supervisao;

• Comega a ser capaz de esperar pela sua vez e de partilhar;
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• Conhece as diferengas de sexo;

• Aprecia conversar durante as refeigoes;

• Comega a interessar-se por saber de onde vem os bebes;

• Esta numa fase de maior conformismo, sendo cntica relativamente aqueles que nao 
apresentam o mesmo comportamento;

5.4. Desenvolvimento Emocional

• Pode apresentar alguns medos: do escuro, de cair, de caes ou de dano corporal, 
embora esta nao seja uma fase de grandes medos;

• Se estiver cansada, nervosa ou chateada, podera apresentar alguns dos seguintes 
comportamentos: roer as unhas, piscar repetidamente os olhos, fungar, chuchar no 
dedo, etc.;

• Preocupa-se em agradar aos adultos;

• Maior sensibilidade relativamente as necessidades e sentimentos dos outros;

• Envergonha-se facilmente;

Desenvolvimento Moral

• Devido a sua grande preocupagao em fazer as coisas bem e em agradar, podera por 
vezes mentir ou culpar os outros de comportamentos reprovaveis.

5.5. Sinais de alerta

• Medos excessivos;

• Ansiedade de separagao extrema;

• Enurese noturna;

• Timidez;

• Manifesta Inibigao nas brincadeiras;

• Comportamentos ritual^sticos, sobretudo a volta da comida;

• Problemas na fala persistentes;

• Falta de interesse pelos outros;

• Ansiedade: tiques; onicofagia (roer as unhas);

• Sono: dificuldade em adormecer sozinho; insonias.
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6. Objectivos Especificos

6.1. . INTELIGENCIA CORPORAL

Motricidade Global:
• Conhecer e explorar as suas possibilidades expressivas;
• Dramatizar situagoes ou personagens reais, inventadas ou evocadas;
• Dangar e explorar possibilidades rftmicas do corpo;
• Conhecer as possibilidades do corpo para expressar sentimentos;
• Desenvolver a flexibilidade, equilfbrio e coordenagao motora: 

o Participar em jogos que envolvem posigoes equilfbrio; 
o Descer escadas alternando os pes;
o Correr a subir e descer escadas; 
o Saltar com os pes juntos (mfnimo 15cm); 
o Correr para dar um pontape numa bola;

Motricidade Fina
• Demonstrar progressos na sua destreza manual;
• Apertar e desapertar os botoes
• Apertar e desapertar atacadores;
• Realizar grafismos;
• Completar linhas;
• Recortar;
• Modelar;

6.2. INTELIGENCIA ESPACIAL

Construir/Modelar formas tridimensionais;
Identificar posigoes face a um elemento de referenda:
o Em cima /  em baixo; dentro /  fora; a frente /  atras; por cima /  por baixo, etc. 
Preencher espagos atraves de pintura e colagem;
Realizar puzzles visuais e jogos de associagao;
Reconhecer e respeitar a localizagao dos elementos numa imagem ou desenho;

6.3. INTELIGENCIA INTERPESSOAL

• Desenvolver competencias de cooperagao;
• Debater opinioes e sentimentos com os colegas;
• Saber ouvir e respeitar diferentes ideias e opinioes;
• Utilizar os termos de boa educagao: bom dia; com licenga; se faz favor; obrigado;
• Adoptar atitudes de respeito e entreajuda, nas mais variadas situagoes;
• Aceitar e respeitar as normas da sala.
• Demonstrar a necessidade de cumprir regras sociais.
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6.4. INTELIGENCIA INTRAPESSOAL

• Reconhecer o esquema corporal, incluindo: cabega, rosto, pescogo, membros, maos, 
pes e dedos;

• Conhecer os seus limites e descobrir solugoes para os ultrapassar;
• Demonstrar uma atitude positiva perante as situagoes;
• Revelar a iniciativa propria;
• Aceitar pequenas frustragoes;
• Assumir as suas agoes;
• Expressar os seus sentimentos e desejos;
• Saber utilizar corretamente os talheres durante as refeigoes (Utiliza a faca para cortar 

os alimentos);
• Concentrar-se nos exercfcios que lhe sao propostos (30 minutos);
• Saber ajustar a sua postura e comportamento as varias situagoes.

6.5. INTELIGENCIA LOGICO-MATEMATICA

• Identificar as formas geometricas: cfrculo, triangulo, quadrado, rectangulo e losango;
• Reconhecer e escrever os numeros de 0 a 31 (dias do mes)
• Associar o numero a quantidade de 0 a 31 (dias do mes)
• Saber os meses do ano;
• Classificar objetos segundo um criterio de tamanho, cor, forma, espessura;
• Comparar tamanhos, comprimentos, pesos, alturas e grandezas entre objetos;
• Formar conjuntos segundo duas ou mais caracteristicas;
• Compreender o conceito de conjunto: conj. maior /  conj. menor /  conj. vazio
• Conhecer e utilizar corretamente os quantificadores: nenhuns, pouco(s), todo(s), 

algum /  alguns, vario(s), muitos, mais do que /  menos do que.
• Estabelecer sequencias temporais;
• Realizar operagoes simples de adigao, subtragao;
• Desenvolver a atengao e a memorizagao;
• Desenvolver a capacidade de raciocfnio.

6.6. . INTELIGENCIA MUSICAL

• Identificar caracteristicas do som: comprido /  curto;
• Identificar caracteristicas do som; grave /  agudo;
• Identificar e nomear os sons fortes e fracos;
• Memorizar e reproduzir cangoes mais complexas;
• Distinguir instrumentos musicais pelo som;
• Identificar e experimentar a sonoridade de novos instrumentos musicais;
• Explorar as possibilidades rftmicas do som;
• Adequar o movimento e a expressao corporal aos diferentes ritmos da musica;
• Distinguir e reproduzir esquemas rftmicos simples (no mfnimo 4 tempos);
• Identificar diferentes estilos musicais.
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6.7. INTELIGENCIA NATURALISTA

Identificar, caracterizar e comparar as ordens dos seres: 
o Mamfferos 
o Peixes 
o Aves 
o Repteis;
Relacionar alguns animais com o seu habitat: selva, savana, deserto, calotes polares, 
oceanos;
Relacionar alguns produtos alimentares com a sua origem;
Reconhecer a importancia da preservagao do meio ambiente;
Adoptar atitudes de cuidado e respeito para com a Natureza;
Reconhecer os fenomenos climaticos (Ciclo da Agua).

6.8. INTELIGENCIA PICTORICA

• Selecionar diferentes tecnicas e materiais que melhor se adequam a realizagao das 
suas composigoes

• Identificar as cores primarias, secundarias e tonalidades;
• Atribuir significados as cores explorando a sua conjugagao;
• Desenhar seguindo um tema;
• Observar e descrever com pormenor fotografias/imagens;
• Desenvolver a criatividade e a imaginagao.

6.9. INTELIGENCIA VERBAL

• Apresentar uma linguagem clara e fluida;
• Pronunciar corretamente as palavras;
• Elaborar frases cada vez mais complexas (fazendo a correta utilizagao dos tempos 

verbais e da concordancia entre genero e numero);
• Progredir na aquisigao de novo vocabulario;
• Compreende ordens (tres ou mais agoes);
• Compreender as instrugoes das atividades;
• Relatar uma historia ouvida ou inventada;
• Relatar experiencias vividas;
• Dizer o nome completo;
• Revelar interesse pela leitura;
• Distinguir escrita do desenho;
• Escreve letras em diferentes registos (letras de imprensa e manuscritas);
• Distinguir as sflabas das palavras
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7. Temas

Mes Temas

Setembro
-Adaptagoes 

-Regresso a Escola

Outubro
-Outono 

-Meios de Comunicagao

Novembro
- O tempo atmosferico
-  O tempo cronologico

Dezembro
-Natal 

-Festa de Natal

Janeiro - Corpo Humano

Fevereiro
- A Terra e o Universo 

- Carnaval

Margo
- Primavera 

- Animais

Abril
-Pascoa 

- O Mundo e os Povos

Maio
- No tempo dos castelos 

- O meu Pais

Junho
-Verao 

- Festa Final de Ano

Julho - Atividades de Verao
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Instituto Superior de Educagao e Ciencias/Universitas Pratica de Ensino Supervisionada I (Educagao Pre-Escolar)

MESTRADO DE QUALIFICACAO PARA A DOCENCIA EM EDUCACAO PRE-ESCOLAR

Identificagao da Instituigao: Colegio da Torre 

N° de criangas: 16 Idades: 5 anos (mais novos) 
Identificagao do Estagiario: Raquel Carvalho

Educador Cooperante: Luis Roupa

Planificagao Curricular Anual
Ano letivo : 2012/2013

Metas de 
Aprendizagem 

Dominios e 
Subdominios

Competencias Situagoes de 
aprendizagem/ 

Estrategias

Operacionalizagao 
Transversal das Metas 

Dominios e Subdominios

Avaliagao 
(tipos e instrumentos de 

avaliagao)

Calendarizagao
(mes)

Area da Formagao Pessoal 
e Social:

Area da Expressao e 
Comunicagao:

AUTONOMIA:
- Ser responsavel por uma 
tarefa diaria;

MATERIAIS E RECURSOS:
- Utilizar diferentes 
materiais;

EXPRESSAO MOTORA:
- Pintar em espago 
delimitado;
- Agarrar corretamente o 
lapis;

Fichas relacionadas com o 
tema: O tempo cronologico

Area da Formagao Pessoal e 
Social:
SOCIALIZACAO:
- Refletir sobre atitudes e regras 
de conduta;
- Comegar e terminar tarefas;
- Responsabilizar-se pelas 
tarefas que lhe sao atribuidas;
- Participar na organizagao do 
trabalho na sala;

Checklists e observagao 
direta.

1° Periodo

Novembro (Tempo 
Cronologico)



Instituto Superior de Educagao e Ciencias/Universitas Pratica de Ensino Supervisionada I (Educagao Pre-Escolar)

MESTRADO DE QUALIFICACAO PARA A DOCENCIA EM EDUCACAO PRE-ESCOLAR

Area da Forma^ao Pessoal 
e Social:

MATERIAIS E RECURSOS:
- Utilizar diferentes 
materiais;

Fichas relacionadas com o 
tema: Natal

Area da Forma^ao Pessoal e 
Social:
SOCIALIZACAO:
- Refletir sobre atitudes e regras

Checklists e observagao 
direta.

Dezembro (Natal)

Area da Expressao e 
Comunicagao:

EXPRESSAO MOTORA:
- Pintar em espago 
delimitado;
- Agarrar corretamente o 
lapis;

de conduta;
- Comegar e terminar tarefas;
- Responsabilizar-se pelas 
tarefas que lhe sao atribuidas;
- Participar na organizagao do 
trabalho na sala;

AUTONOMIA:
- Ser responsavel por uma 
tarefa diaria;

Area das Expressoes: Expressao Motora:
- Pintar em espago 
delimitado;
- Agarrar corretamente o 
lapis;
- Afiar o lapis;
Desenvolvimento da

Carta ao Pai Natal Area da Forma^ao Pessoal e 
Social:
SOCIALIZACAO:
- Refletir sobre atitudes e regras 
de conduta;
- Comegar e terminar tarefas;
- Responsabilizar-se pelas 
tarefas que lhe sao atribuidas;
- Participar na organizagao do

Checklists e observagao 
direta.

capacidade de Expressao e
trabalho na sala;

Comunicagao: AUTONOMIA:
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MESTRADO DE QUALIFICACAO PARA A DOCENCIA EM EDUCACAO PRE-ESCOLAR

Area da Linguagem Oral e 
Abordagem a Escrita: 
Domfnio: Conhecimento
das Convengoes Graficas:

Produgao e Comunicagao:
- Representar temas, 
atraves de varios meios de 
expressao como a pintura.

- Ser responsavel por uma 
tarefa diaria;

Metas de 
Aprendizagem 

Dominios e 
Subdominios

Competencias Situagoes de 
aprendizagem/ 

Estrategias

Operacionalizagao 
Transversal das Metas 

Dominios e Subdominios

Avaliagao 
(tipos e instrumentos de 

avaliagao)

Calendarizagao
(mes)

Area da Expressao 
Motora:
Domfnio: Jogos

- Praticar jogos infantis, 
cumprindo as suas regras e 
realizar com 
intencionalidade as agoes 
dos jogos.

Jogos
Area do Conhecimento do 
Mundo:
Domfnio: Conhecimento do 
Ambiente Natural e Social 
- Identificar e localizar

Registar se todas as 
criangas conseguiram 
concluir corretamente a 
atividade.

2° Periodo

Janeiro
(Corpo Humano)



Instituto Superior de Educagao e Ciencias/Universitas

MESTRADO DE QUALIFICACAO PARA A DOCENCIA EM EDUCACAO PRE-ESCOLAR

Pratica de Ensino Supervisionada I (Educagao Pre-Escolar)

Area da Matematica: 
Domfnio: Numeros e 
Operagoes

Area da Expressao 
Musical:
Domfnio: Desenvolvimento 
da Criatividade

- Identificar diferentes 
partes do corpo (olhos, 
nariz, entre outros) e 
atraves de desenhos 
relacionar o real com a 
quantidade.

- Realizar diferentes agoes 
motoras, como saltar, tocar 
em diferentes partes do 
corpo, balangar, entre 
outros, em relagao a uma 
musica.

Fichas sobre o corpo 
humano

Musica sobre o Corpo 
Humano

corretamente diferentes partes 
externas ou internas do corpo;

Area do Conhecimento do 
Mundo:
Domfnio: Conhecimento do 
Ambiente Natural e Social
- Identificar e localizar 
corretamente diferentes partes 
externas ou internas do corpo;

Area da Expressao Musical: 
Domfnio: Desenvolvimento da 
Capacidade de Expressao e 
Comunicagao
Subdomfnio: Interpretagao e 
Comunicagao
- Cantar cangoes.

Registar se todas as criangas 
conseguiram concluir
corretamente a atividade. 
Checklists e observagao 
direta.

Registar se todas as criangas 
conseguiram concluir
corretamente a atividade.
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MESTRADO DE QUALIFICACAO PARA A DOCENCIA EM EDUCACAO PRE-ESCOLAR

Pratica de Ensino Supervisionada I (Educagao Pre-Escolar)

Area da Expressao e 
Comunicagao
Domfnio:
Expressao Motora

- Pintar em espago 
delimitado;
- Agarrar corretamente o 
lapis;

Fichas sobre o tema Area da Matematica:
Domfnio: Numeros e Operagoes 
- Conhecer e saber os numeros 
ate 10.

Fevereiro
(A Terra e o Universo -  

Carnaval)

Area do Conhecimento do
Mundo
Domfnio:
Localizagao no Espago e no

- Reconhecer diferentes 
formas de representagao 
da terra;

Construgao de uma 
maqueta

Area da Linguagem Oral e 
Abordagem a Escrita:
Domfnio: Conhecimento das

Registar se as criangas 
conseguem concluir as 
atividades e se demosntram 
dificuldades.

Tempo
Convengoes Graficas: Checklists e observagao

Domfnio:
Conhecimento do 
Ambiente Natural e Social

- Formular questoes acerca 
do meio que as envolve e 
sobre acontecimentos que 
observam;

- Representar temas, atraves de 
varios meios de expressao 
como a pintura e a utilizagao de 
materiais diversos;

direta.

Area das Expressoes
Domfnio:
Desenvolvimento da - Criar cenas reais em
Capacidade de Expressao e 
Comunicagao

formato 3D, utilizando 
materiais de diferentes 
texturas, formas e volumes.
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MESTRADO DE QUALIFICACAO PARA A DOCENCIA EM EDUCACAO PRE-ESCOLAR

Area do Conhecimento do
Mundo
Domfnio:
Localizagao no Espago e no 
Tempo

Domfnio:
Conhecimento do 
Ambiente Natural e Social

Area das Expressoes 
Domfnio:
Desenvolvimento da 
Capacidade de Expressao e 
Comunicagao

Area das Expressoes 
Domfnio: Jogos

- Reconhecer diferentes 
formas de representagao 
dos animais;

- Formular questoes acerca 
do meio que as envolve e 
sobre acontecimentos que 
observam;
- Compreender que existem 
varios tipos de animais e 
cada um tem caracteristicas 
proprias e que estes podem 
ser agrupados;

- Criar cenas reais em 
formato 3D, utilizando 
materiais de diferentes 
texturas, formas e volumes.

- A crianga pratica jogos de 
equipa e cumpre as suas 
regras;

Maqueta -  Animais

Jogo -  "Quem e Quem" e 
Jogos de Mfmica 

(Animais)

Area da Linguagem Oral e 
Abordagem a Escrita:
Domfnio: Conhecimento das
Convengoes Graficas:
- Representar temas, atraves de 
varios meios de expressao 
como a pintura e a utilizagao de 
materiais diversos;
Area das Tecnologias, 
Informagao e Comunicagao 
Domfnio: Informagao
- Identificar informagoes
necessarias, recorrendo ao uso 
de um computador, sobre o 
tema;

Area da Expressao Plastica 
Domfnio: Desenvolvimento da 
Capacidade de Expressao e 
Comunicagao
Subdomfnio: Produgao e 
Criagao

Checklists e observagao 
direta.

Registar se a crianga 
consegue realizar os jogos.

Checklists e observagao 
direta.

Margo
(Primavera -  Animais)
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MESTRADO DE QUALIFICACAO PARA A DOCENCIA EM EDUCACAO PRE-ESCOLAR

Atividades de Pintura - Representar atraves de varios
Area das Expressoes 
Domfnio: Desenvolvimento - Atraves das pinturas,

(Animais -  Primavera) meios expressivos os diferentes 
animais que existem no

da Capacidade de 
Expressao e Comunicagao

representar os animais e a 
primavera (caraterfsticas);

planeta;

Subdomfnio: Produgao e Area do Conhecimento do
Criagao Mundo

Domfnio:
Area do Conhecimento do Localizagao no Espago e no
Mundo - Distinguir as estagoes do Tempo
Domfnio: Localizagao no ano e suas caraterfsticas; - Reconhecer diferentes formas
Espago e no Tempo de representagao dos animais;

- Registo escrito da conversa
Area do Conhecimento do 
Mundo
Domfnio: Conhecimento

- Reconhecer que o ser 
humano tem necessidades

Construgao de Cartaz sobre 
os Valores

Area da Linguagem Oral e 
Abordagem a Escrita

oral e de trabalhos 
realizados.

do Ambiente Natural e sociais, como a necessidade Domfnio: Conhecimento das
Social de respeito, ter amigos, etc. Convengoes Graficas
Domfnio: Dinamismo das 
Inter-Relagoes natural- 
social

- Reconhecer e respeitar os 
habitos das outras pessoas.

- Saber escutar os outros;

- Saber que a escrita e os 
desenhos transmitem 
informagoes;
- Atribuir significado a escrita, 
em determinado contexto;
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MESTRADO DE QUALIFICACAO PARA A DOCENCIA EM EDUCACAO PRE-ESCOLAR

Area da Linguagem Oral e 
Abordagem a Escrita 
Domfnio: Conhecimento 
das Convengoes Graficas

Area do Conhecimento do 
Mundo
Domfnio: Dinamismo das 
Inter-Relagoes natural- 
social

Area do Conhecimento do 
Mundo
Domfnio: Dinamismo das 
Inter-Relagoes natural- 
social

- Saber que a escrita e os 
desenhos transmitem 
informagoes;

- Partilhar com os outros;

- Partilhar com os outros;

Partilha de Historias 
(sobre os valores e diversos 

temas)

Partilha de Materiais 
(nas atividades)

Area do Conhecimento do 
Mundo
Domfnio: Dinamismo das Inter- 
Relagoes natural-social 
- Saber escutar os outros;

Metas de 
Aprendizagem 

Dominios e 
Subdominios

Competencias Situagoes de 
aprendizagem/ 

Conteudos e Estrategias

Operacionalizagao 
Transversal das Metas 

Dominios e Subdominios

Avaliagao 
(tipos e instrumentos de 

avaliagao)

Calendarizagao
(mes)

Area do Conhecimento do 
Mundo
Domfnio: Dinamismo das 
Inter-Relagoes natural- 
social

- Partilhar com os outros;
- Reconhecer e respeitar os 
habitos das outras pessoas.

Trabalhos manuais 
(sobre os temas e em 

grupos)

Area das Expressoes 
Domfnio: Desenvolvimento da 
Capacidade de Expressao e 
Comunicagao
Subdomfnio: Produgao e

Registo se as criangas 
conseguem realizar as 
atividades e se demonstram 
dificuldades no 
manuseamento dos

3° Periodo

Abril
(Pascoa -  Mundo e 

Povos)
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Area das Expressoes 
Domfnio: Desenvolvimento 
da Capacidade de 
Expressao e Comunicagao 
Subdomfnio: Produgao e 
Criagao

Area das Expressoes 
Domfnio: Desenvolvimento 
da Capacidade de 
Expressao e Comunicagao 
Subdomfnio: Produgao e 
Criagao

- Saber escutar os outros;

- Trabalhar em equipa;

- Representar atraves de 
diversos meios expressivos, 
um cesto da Pascoa;

- Representar atraves de 
diversos meios expressivos, 
o mundo e os seus 
diferentes povos;

Construir um cesto da 
pascoa 

(em equipa)

Construir uma maqueta 
(Mundo e Povos)

Criagao
- Representar atraves de 
diversos meios expressivos, o 
temas da pascoa, mundo e 
povos.

Area do Conhecimento do 
Mundo
Domfnio: Dinamismo das Inter- 
Relagoes natural-social
- Partilhar com os outros;
- Reconhecer e respeitar os 
habitos das outras pessoas.

- Saber escutar os outros;

Trabalhar em equipa;

Area do Conhecimento do 
Mundo
Domfnio: Dinamismo das Inter- 
Relagoes natural-social
- Partilhar com os outros;
- Reconhecer e respeitar os 
habitos das outras pessoas.

diversos materiais.
Checklists e observagao 
direta.

Registo se as criangas 
conseguem realizar as 
atividades e se demonstram 
dificuldades no
manuseamento dos
diversos materiais.
Checklists e observagao 
direta.
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Area do Conhecimento do 
Mundo
Domfnio: Dinamismo das 
Inter-Relagoes natural- 
social

Area das Expressao 
Plastica
Domfnio: Desenvolvimento 
da Capacidade de 
Expressao e Comunicagao

- Partilhar com os outros;
- Saber escutar os outros;

- Trabalhar em equipa;

- Atraves de varios meios 
expressivos, transmitir as 
vivencias e experiencias ja 
adquiridas sobre o que 
sabem sobre os valores;

Infcio da construgao do 
livro

(em conjunto com as 
criangas sobre os valores)

- Saber escutar os outros;

- Trabalhar em equipa;

Area das Tecnologias, 
Informagao e Comunicagao 
Domfnio: Informagao
- Identificar informagoes 
necessarias, recorrendo ao uso 
de um computador, sobre o 
tema;

Area da Linguagem Oral e 
Abordagem a Escrita 
Domfnio: Conhecimento das 
Convengoes Graficas
- Saber que a escrita e os 
desenhos transmitem
informagoes;

Registo se as criangas 
conseguem realizar as 
atividades e se demonstram 
dificuldades no
manuseamento dos
diversos materiais.
Checklists e observagao 
direta.
Registo num placard o que 
aprendemos sobre os 
valores.
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Area do Conhecimento do 
Mundo

- Trabalhar em equipa; Maqueta sobre varios 
Castelos de Portugal

Area das Tecnologias, 
Informagao e Comunicagao

Registo se as criangas 
conseguem realizar as

Maio
(Castelos -  O Meu Pais)

Domfnio: Dinamismo das 
Inter-Relagoes natural- 
social

(com informagoes 
pesquisadas em grupo)

Domfnio: Informagao 
- Identificar informagoes 
necessarias, recorrendo ao uso 
de um computador, sobre o

atividades e se demonstram 
dificuldades no 
manuseamento dos 
diversos materiais.

Area das Expressoes - Representar atraves de tema; Checklists e observagao
Domfnio: Desenvolvimento diversos meios expressivos direta.
da Capacidade de os varios castelos do pais;
Expressao e Comunicagao
Subdomfnio: Produgao e
Criagao

Area do Conhecimento do - Partilhar com os outros; Partilha de Lengalengas Area da Expressao Musical 
Domfnio: Interpretagao e

Checklists e observagao 
direta.

Mundo
Domfnio: Dinamismo das

Comunicagao
- Utilizar a voz para cantar;

Pictogramas

Inter-Relagoes natural-
social

Area das Tecnologias, 
Informagao e 
Comunicagao

- Identificar informagoes 
necessarias, recorrendo ao 
uso de um computador,

Gastronomia do pais 
(pesquisa em grupos)

Area do Conhecimento do 
Mundo
Domfnio: Dinamismo das Inter- 
Relagoes natural-social

Registo se as criangas 
conseguem realizar as 
atividades e se demonstram 
dificuldades no 
manuseamento dos
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Domfnio: Informagao sobre o tema; - Partilhar com os outros;
- Saber escutar os outros;

- Trabalhar em equipa;

diversos materiais.
Checklists e observagao 
direta.

Area do Conhecimento do 
Mundo
Domfnio: Dinamismo das 
Inter-Relagoes natural- 
social

Area das Expressao

- Partilhar com os outros;
- Saber escutar os outros;

- Trabalhar em equipa;

Finalizagao do Livro sobre 
os valores

Area da Linguagem Oral e 
Abordagem a Escrita 
Domfnio: Conhecimento das 
Convengoes Graficas 
- Saber que a escrita e os 
desenhos transmitem

Registo se as criangas 
conseguem realizar as 
atividades e se demonstram 
dificuldades no 
manuseamento dos 
diversos materiais.
Checklists e observagao 
direta.

Junho
(Verao)

Domfnio: Desenvolvimento 
da Capacidade de 
Expressao e Comunicagao

- Atraves de varios meios 
expressivos, transmitir as 
vivencias e experiencias ja 
adquiridas sobre o que 
sabem sobre os valores;

informagoes;

Area das Expressoes 
Domfnio: Jogos - A crianga pratica jogos de 

equipa e cumpre as suas 
regras;

Jogos 
(em equipa)

Area do Conhecimento do 
Mundo
Domfnio: Dinamismo das Inter- 
Relagoes natural-social 
- Trabalhar em equipa;

Registo se as criangas 
conseguem realizar as 
atividades
Checklists e observagao 
direta.



Instituto Superior de Educagao e Ciencias/Universitas Pratica de Ensino Supervisionada I (Educagao Pre-Escolar)
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Area das Expressao 
Plastica
Domfnio: Desenvolvimento 
da Capacidade de 
Expressao e Comunicagao

- Atraves de varios meios 
expressivos, realizar 
trabalhos praticos sobre o 
verao.

Trabalhos manuais 
(sobre o tema)

Area do Conhecimento do 
Mundo
Domfnio: Dinamismo das Inter- 
Relagoes natural-social
- Trabalhar em equipa;
- Partilhar com os outros;

Registo se as criangas 
conseguem realizar as 
atividades e se demonstram 
dificuldades no 
manuseamento dos 
diversos materiais.
Checklists e observagao 
direta.

Observacoes:

Duracao de: / / ate: / /
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MESTRADO DE QUALIFICACAO PARA A DOCENCIA EM EDUCACAO PRE-ESCOLAR

Avaliagao do Plano Curricular
(a preencher no final do 2° periodo e no final do ano lectivo)

DIFICULDADES OBSERVADAS/SENTIDAS

Estagiaria Criangas

Competencias nao desenvolvidas:

Conteudos nao desenvolvidos:

AVALIAGAO: . 

A estagiaria_

a
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Figura 2 - Capa do livro dos valores
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Nome: Raquel Carvalho Data: 20/05/2013 a 22/05/2013

Cheecklists das Atividades

Areas, Dominios e 
Subdominios Competencias A-

1
A-
2

A
3

A-
4

A-
5

A-
6

A-
7

A-
8

A-
9

A-
10

A-
11

A-
12

A-
13

A-
14

A-
15

A-
16

Area da Formagao Pessoal e 
Social 

Domfnio:
Socializagao

- Saber ouvir os outros;
• • • •

- Saber esperar pela sua vez;
• • • • •

Area da Linguagem Oral e 
Abordagem a Escrita 

Domfnio:

- Relatar o seu fim de semana, seguindo 
uma sequencia logica de acontecimentos;

Colegio da Torre

ISEC
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Compreensao de Discursos 
Orais e interagao Verbal

- Descrever acontecimentos, pessoas e 
agoes;

- Conseguir conversar sobre um tema 
especffico; • • • • • • • • • • • • • • •

- Questionar para obter informagoes sobre 
o tema;

- Partilhar informagao oralmente atraves 
de frases completas; • • • • • • • • • • • • • • •

Area da Expressao Plastica

- Atraves do desenho representar as 
vivencias mais marcantes do fim de 

semana;

ISEC

Colegio da Torre
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Domfnio: Desenvolvimento 
da Capacidade de Expressao 

e Comunicagao 
Subdomfnio: Producao e 

Criagao

- Utilizar de forma autonoma diversos 
materiais para decorar uma coroa;

Area da Expressao e 
Comunicagao 

Domfnio:
Expressao Motora

- Identificar as diferentes classes sociais 
existentes antigamente no nosso pais.

Area do Conhecimento do 
Mundo 

Domfnio:
Localizagao no Espago e no 

Tempo

- Conseguir compreender as diferengas nos 
diferentes modos de vida no antigamente;

Area da Matematica 
Domfnio:

Numeros e Operagoes

- Classificar imagens segundo certos 
criterios;

Colegio da Torre

ISEC
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- Criar percursos segundo certos criterios; • • • • • • • • • • • • •

Area da Dan̂ a 
Domfnio:

Desenvolvimento da 
Criatividade 
Subdomfnio: 

Produgao e Criagao

- Recriar movimentos simples, a partir de 
uma musica selecionada.

Observagoes:
As pintas que estao a preto e porque essas competencias nao foram observadas nesta semana.

Legenda:

•  -  Sem dificuldade

Colegio da Torre
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-  Alguma dificuldade

•  -  Muita dificuldade

Colegio da Torre

ISEC
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Caracterizagao Final do Grupo

No infcio do ano realizamos uma pequena avaliagao geral do grupo e individual, ou seja, 

de cada manga. Neste ponto, iremos comparar as evolugoes do "antes" com o "depois" para 

conseguirmos perceber se existiu alguma evolugao. Alem desta comparagao, tambem 

construfmos cheecklists semanais de avaliagao de competencias das diversas atividades e os 

relatorios diarios, escritos a seguir a realizagao das atividades.

No princfpio do estagio alguns dos aspetos que referimos do grupo, era que este era um 

grupo alegre, desenvolvido, autonomo, com grande interesse pelas atividades e por adquirir 

novos conhecimentos e meigo. Uma das areas fracas do grupo era a expressao plastica, sendo 

as mais fortes a area da Matematica, a Linguagem Oral e Abordagem a Escrita e o Conhecimento 

do Mundo, pois eram as areas mais trabalhadas. Ao longo do ano, depois de termos em atengao 

estes aspetos e de termos decidido a nossa problematica, esta surgiu das observances 

realizadas, onde conseguimos compreender que as criangas tinham uma pequena falha a nivel 

de certos valores morais, como a partilha, a cooperagao e o respeito, tentamos arranjar 

estrategias que ajudassem na evolugao do grupo nesses tres valores em particular, assim como 

a sua evolugao em geral em todas as areas, tambem com principal atengao na area das 

Expressoes.

Em seguida, iremos fazer um pequeno resumo da evolugao do grupo ao longo do ano, 

assim como de alguma crianga em particular, nas diversas areas, com base nas Metas de 

Aprendizagem.

Area da Expressoes: Ao longo do ano trabalhamos varias vezes esta area e notou-se 

uma grande evolugao do grupo ao longo do ano. As criangas desenvolveram a sua motricidade 

a nivel da pintura, com tintas, lapis, entre outros, e do recorte. Tambem houve um grande 

desenvolvimento da criatividade, onde proporcionamos diversas atividades, com diversos 

materiais. Uma crianga que se destacou particularmente nesta area, foi a crianga A-2, que 

quando entrou na escola nao conseguia pintar, apenas fazia alguns riscos e os seus desenhos 

eram muito pobres em pormenores e que agora pinta praticamente corretamente, os seus

Colegio da Torre
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desenhos evolufram imenso, assim como o seu recorte que e muito mais certo. Dentro desta 

area, tambem trabalhamos algumas vezes a parte da danga, onde nao houve problemas na 

realizagao das atividades com as criangas, tendo estas gostado muito.

Area do Conhecimento do Mundo: O grupo tambem evoluiu imenso nesta area, devido 

especialmente a forma como os temas de trabalho estavam organizados pelo colegio. Em cada 

mes trabalhavamos um tema diferente, o que levou a uma grande evolugao do grupo nesta area. 

Atraves das conversas de tapete, onde trocavamos ideias e discutfamos os assuntos escolhidos 

para trabalharmos, podemos observar que as criangas puderam adquirir novos conhecimentos 

e junta-los aos que ja tinham. Nesta area varias criangas se destacaram, A-2, A-8, A-12 e A-15, 

tendo um grande nivel de conhecimentos em varios temas e assuntos.

Area da Forma^ao Pessoal e Social: Esta area foi trabalhada diariamente com as 

criangas. Alem disto, era a area que mais abrangia a nossa problematica, por isso, de forma mais 

incidente ou transversal, foi sempre trabalhada e no final, notou-se que as criangas aumentaram 

a sua compreensao em relagao a certos aspetos, como o respeito, a partilha, a compreensao, 

entre outros assuntos e a sua pratica. De uma forma geral o grupo estava todo ao mesmo nivel 

nesta area, apenas a crianga A-9, demonstrava ter algumas dificuldades.

Area da Linguagem Oral e Abordagem a Escrita: Esta area continuou a ser bastante 

trabalhada, principalmente devido a linguagem oral. Nota-se uma grande evolugao do grupo a 

nivel dos seus discursos, principalmente as criangas A-2, A-7, A-8 e A-12, sendo a crianga A-9 a 

que possui mais dificuldades. A crianga A-8 e a unica crianga que ja comega a dar mostras de 

conseguir comegar a ler algumas palavras.

Area da Matematica: Esta area nao foi trabalhada muitas vezes. Porem, das vezes que 

foi notou-se uma evolugao do grupo a nivel de calculo mental e da resolugao de pequenos 

problemas. No dia -a -dia na realizagao que algumas atividades de rotina trabalha-se a 

matematica e af tambem conseguimos perceber a evolugao do grupo. As criangas que mais se 

destacam nesta area sao: A-2, A-7, A-8, A-12 e A-15.

A area das TIC foi a unica area que nunca foi trabalhada durante este ano de estagio, 

pois nao tinhamos condigoes para conseguirmos realizar atividades nesta area.

Colegio da Torre
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Todo o grupo evoluiu de forma positiva substancialmente, porem, existem sempre 

criangas que se destacam mais na evolugao que outras. Algumas dessas criangas ja foram 

referidas nos pontos acima mas agora iremos explicitar um pouco mais pormenorizadamente 

essas evolugoes.

A-2: No infcio do ano esta crianga tinha muitas dificuldades de concentragao, de 

atengao, a nivel da pintura e de postura na sala, especialmente na altura das atividades. No final, 

esta tem uma postura praticamente correta, a sua concentragao e atengao melhorou muito, 

cumpre mais as regras da sala e a sua maior evolugao e a nivel da motricidade fina onde pinta ja 

praticamente dentro dos contornos, recorta muito melhor, etc. E uma crianga bastante 

inteligente onde possui muita facilidade de adquiri conhecimentos, o seu discurso e correto, 

corrigindo muitas vezes os colegas quando falam incorretamente.

A-7: No infcio do ano esta crianga era bastante insegura e tfmida. Apesar de continuar a 

ser tfmida, a nivel de seguranga melhorou bastante ja nao solicitando tanto a ajuda do adulto 

para a ajudar na realizagao dos seus trabalhos, porem, na altura de expor as suas opinioes ainda 

se retraf um pouco. E uma crianga muito inteligente que possui um grande a vontade quando se 

trabalha qualquer area.

A-8: Na nossa primeira caracterizagao nao conseguimos caracterizar esta crianga a nivel 

das areas e atividades pois e uma crianga que sempre faltou muito. Porem, agora no final, 

consegue perceber-se que e uma crianga que esta muito evolufda em todas as areas. Possui um 

discurso bastante elaborado, ja comegou a conseguir ler algumas palavras, consegue realizar 

contas de calculo mental, gosta muito de realizar atividades nas areas das expressoes e e muito 

minuciosa com todos os seus trabalhos.

A-9: Na nossa primeira caracterizagao apontamos que esta era uma crianga que possuia 

muitas dificuldades, por motivos emocionais e pessoais. Esta foi a crianga do grupo que menos 

evoluiu e que continua com muitas dificuldades para uma crianga de cinco anos a fazer os seis. 

Possui uma baixa auto estima e confianga que influenciam muito o seu desempenho em todas 

as areas e atividades. A area em que esta crianga esta mais desenvolvida e na area das 

expressoes, porem, continua com muitas dificuldades nas outras areas nao tendo adquirido 

coisas basicas como os dias da semana. E uma crianga que precisa de contante 

acompanhamento do adulto.

Colegio da Torre
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A-12: Na nossa primeira caraterizagao, observamos que esta era uma crianga calma, 

consoante os dias era mais ou menos participativa e bastante competitiva na altura das 

atividades. A nivel de participagao esta crianga evoluiu, pois possuiu um grande conhecimento 

de varios temas no geral, o que facilita muito a conversa desta para com o grupo e adultos. Nos 

trabalhos tambem evoluiu, especialmente a nivel do desenho do fim de semana onde 

demonstrava algumas limitagoes, pois so desenhava a sua casa e garagem e agora no final, ja 

desenha diversos aspetos do seu fim de semana, deixando mesmo de recorrer a sua casa para 

ilustrar, a nao ser quando e preciso.

A-15: Na nossa primeira caraterizagao, caraterizamos esta crianga como muito 

irrequieta, pois queria estar sempre a brincar. Apesar de essas caracteristicas se manterem, e 

uma crianga que esta muito evolufda, possuindo um bom calculo mental especialmente. A sua 

maior dificuldade e conseguir muitas vezes adaptar a sua postura as situagoes de rotina no 

jardim de infancia, onde muitas vezes possui uma postura incorreta.

Colegio da Torre
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Registo de frases das criangas

Antes dos Valores:

- O que devemos fazer:

- “Partilhar”;

- “Brincar”;

- “Ser bem educado”;

- “Nao correr na sala”;

- “Ficar em silencio quando o educador fala”;

- “Arrumar os brinquedos”;

- “Arrumar os livros”;

- “Sentar direito”;

- “Nao gritar”;

- “Nao dar pontapes”;

- “Nao devemos bater”.

Depois dos valores:

- “Nao devemos magoar os amigos”;

- “Devemos de ajudar os amigos”;

- “Devemos de partilhar os nossos brinquedos e historias com os amigos”;

- “Nao devemos de gozar com os amigos, temos de os respeitar”;

- “Nao podemos chamar nomes aos amigos porque isso nao e respeitar”;

- “Devemos de partilhar as nossas brincadeiras com os amigos”;

- “Quando um amigo esta a arrumar a sala devemos de ajuda-lo”;

- “Quando um amigo esta a falar temos de por o dedo no ar e esperar”;

- “Temos de estar caladinhos a ouvir os amigos”;

- “Nao podemos estragar os brinquedos dos amigos”;

- “Quando um amigo esta com dificuldades devemos de ajuda-lo”;
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Entrevista

1 -  Como e que acha que as crian9 as reagiram a este trabalho sobre os valores?

Este trabalho acerca dos valores teve uma influencia muito positiva no grupo em geral. 

Todas elas demonstraram que compreenderam o que os valores significam e como e 

quando os devem colocar em pratica.

2 -  Notou mudan9 as no comportamento/ atitudes das crian9as face a estes valores?

Nesta idade as crian9 as demostram grande dificuldade em partilhar e emprestar os seus 

brinquedos de forma espontanea. O grupo em questao nao e diferente, mas a verdade e 

que cresceram bastante neste aspeto e conseguiram ultrapassar, com bastante apoio, o 

problema que tinham em partilhar o seu bem mais precioso, os brinquedos.

3 -  Pode-me fornecer exemplos concretos que ilustrem de facto essas mudan9 as?

Todos come9aram a valorizar o ato de ter partilhado algo de forma orgulhosa como se de 

impacto heroico se tratasse. O trabalho em equipa come9 ou a fazer sentido para eles e 

come9 aram a perceber que se se ajudarem uns aos outros conseguem estar pronto mais 

cedo ou simplesmente por se sentirem bem terem ajudado o proximo.

4 -  Na sua perspetiva o que que achou da interven9 ao que foi feita para trabalhar esses 

valores?

Foi muito positiva e conseguiu chegar a todas as crian9 as de forma a que todas elas 

compreendessem.

5 -  O que que acha que deveria de ser melhorado?

O tipo de atividades poderiam ser mais ludicas e imaginativas para trabalhar certos 

valores. Poderiam ter sido feitos alguns jogos de coopera9 ao no exterior ou que 

implicassem mais movimento.



ANEXO 12



Instituto Superior de Educagao e Ciencias/Universitas 
Mestrado de Qualificagao Para a Docencia em Educagao Pre-Escolar 

Pratica de Ensino Supervisionada

Relatorio Diario 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3

1.Situagoes de 
aprendizagem/Rotinas

Previstas e 
realizadas

Previstas e 
nao 

realizadas

Nao 
p rev is tas  e 
realizadas

Notas

Brincadeiras Livres X
Historia x

Lanche da Manha X
Marcar Presengas X

Ver tempo e marcar X
"Quantos somos" x

Atividades Propostas X
Higiene X
Almogo X
Higiene X
Recreio x

2. Metas, domfnios e Conteudos/assuntos abordados 3. Competencias especificas desenvolvidas
Area da Formagao Pessoal e Social:
SOCIALIZACAO:
AUTONOMIA:

Area da Matematica: 
Domfnio: Organizagao e Tratamento de Dados

Area do Conhecimento do Mundo 
Domfnio: Conhecimento do Ambiente Natural e Social 
Domfnio: Dinamismo das Inter-Relagoes natural-social

- Partilhar com os outros;
- Comegar e terminar tarefas;
- Perceber e respeitar regras da convivencia social;
- Gerir conflitos interpessoais;
- Arrumar o que desarrumou;
- Usar corretamente casa de banho sem qualquer tipo de 
apoio;
- Lavar as maos sem ajuda;
- Limpar sozinho depois de efetuar as necessidades 
fisiologicas.
- Saber estar adequadamente a mesa;
- Comer sozinho utilizando corretamente os talheres

- Interpretar dados em tabelas.
- Enumerar quantas criangas estao presentes na sala.

- Identificar elementos do ambiente natural, como o estado 
do tempo.
- Reconhecer que o ser humano tem necessidades sociais,



Area da Linguagem Oral e Abordagem a Escrita 
Domfnio: Compreensao de Discursos Orais e Interacao 

Verbal

Area da Expressao e Comunicagao 
Domfnio: Expressao Motora

Area da Expressao Plastica
Domfnio: Desenvolvimento da Capacidade de Expressao e 

Comunicacao 
Subdomfnio: Producao e Criacao

como a necessidade de respeito, ter amigos, etc.

- Reconhecer e respeitar os habitos das outras pessoas.

- Saber escutar os outros;

- Relatar o seu fim de semana, seguindo uma sequencia 
logica de acontecimentos;
- Descrever acontecimentos, pessoas e acoes;
- Partilhar informacao oralmente atraves de frases 
completas;

- Pintar em espaco delimitado;

- Atraves do desenho representar s suas vivencias ao longo 
do fim de semana;
- Atraves de varios meios de expressao, a colagem para 
decorar um leao;

4. Detecgao de situagoes crfticas (comportamentos evidenciados e situagoes que os originaram)
Estagiario Alunos/Criangas

5. Descritivo e analise crftica/reflexiva e possfveis reformulagoes.

Como sempre, subimos todos juntos para a sala dos cinco anos (mais novos). As criancas comecaram logo a 

brincar com jogos de mesa. As 09:30 fomos para o tapete, onde pedi para as criancas irem marcar as 

presencas. Nisto, reparei que estavam muito poucas criancas na sala, somente 8 das 16. Depois de todos 

terem marcado as presencas, pedi silencio as criancas e que ajudassem o ajudante do dia, a marcar o tempo e 

a fazer o "quantos somos?". Quando terminamos, falei um pouco com as criangas sobre o que elas quisessem 

mas sempre pedindo para estas colocarem o dedo no ar e para esperarem pela sua vez. Passado um pouco, 

lemos a historia e em seguida, comecei por introduzir o nosso projeto.



Expliquei as criancas o que eram os valores e depois perguntei se as criancas sabiam o que e o respeito, a 

partilha e a cooperacao. O respeito e a partilha eu ja sabia que as criancas tinham uma ideia do que era, 

porem, a cooperacao ninguem soube dizer o que era mas quando eu expliquei estes compreenderam logo. 

Assim, depois de ter dito que estes eram os valores que nos famos trabalhar no nosso projeto, pedi para as 

criancas, a vez, dessem exemplos de situacoes ou vivencias que tivessem destes valores. As criancas 

cooperaram muito bem, dando imensos exemplos e eu procurei introduzir exemplos que nos pusessemos em 

pratica na escola e que por serem tao normais as criancas nao reparassem e outros mais abstratos.

Fiquei contente por as criancas terem aderido muito bem a conversa e por estarem a gostar e por quererem 

participar, o que gerou alguma confusao porque todas as criancas queriam falar, por isso, a medida que nos 

fossemos falando eu ia colocando logo em pratica exemplos imediatos sobre os valores. Por exemplo, sempre 

que uma crianca colocava o dedo no ar para falar e falava no seu tempo e que outra crianca comecasse a falar 

por cima desse colega, eu chamava a atencao das criancas que aquilo nao era uma situacao de respeito, pois 

o colega nao esperou pela sua vez para falar e nao respeitou o colega, falando por cima deste. Notei que 

assim as criancas mais para o final ja comecavam a esperar pela sua vez.

Posteriormente, falamos sobre o fim de semana, onde cada crianca contou um pouco do seu fim de semana e 

o que mais gostou de fazer neste.

Quando todos terminaram de falar, eu pedi para as criancas se sentarem numa mesa. Como hoje estavam tao 

poucas criancas, eu e a auxiliar juntamos 4 mesas e pedimos para as criancas se sentarem todas juntas numa 

unica mesa. Depois de todos estarem sentados, pedi para as criancas, em trabalho de equipa, me ajudarem a 

escrever a data no quadro. Quando terminamos, a auxiliar ja tinha distribufdo as folhas do desenho do fim de 

semana, e eu disse que as criancas poderiam comecar a realizar a atividade normalmente, enquanto eu fui 

distribuir os lapis de cera para colocar no meio da mesa para depois as criancas colorirem os seus desenhos. 

Depois de ter distribufdo os lapis pelas caixas e de as ter colocado no meio da mesa eu perguntei para que 

serviam os lapis e as criancas responderam para pintar e eu perguntei o porque de estarem no meio da mesa 

e estas responderam que era para partilhar. Fiquei contente por as criancas terem percebido a intencao. 

Enquanto as criancas estavam a desenhar eu ia circulando a volta destes e observando os seus desenhos e 

passado um pouco, duas criancas pediram-me para escrever duas palavras no quadro "pizzaria" e "gelados" 

para poderem copiar para os seus desenhos.

Enquanto estes iam realizando os desenhos, eu fui buscar as folhas e umas palavras ja para a atividade 

seguinte. Nisto, pedi para as criancas esperarem um pouco e expliquei o que eram e para que serviam as 

palavras que eu ia passar para estes pintarem, porem, as criancas so podiam pintar uma letra de cada vez 

para todas poderem pintar. As palavras eram " Os animais " e " Os valores -  a partilha" que vao servir para 

depois colocar em cartolinas para ficarem expostas na sala.

A medida que as criancas iam pintando as palavras, os desenhos do fim de semana iam-me entregando onde 

eu escrevia a legenda destes, para depois ser exposto.

Quando terminaram os desenhos do fim de semana, eu expliquei a atividade seguinte, que consistia em as 

criancas fazerem bolas com papel de lustro para decorarem um leao e no final fiz perguntas para tentar



perceber se todas as criangas tinham percebido a atividade. A crianga A-15 nao soube explicar o que era para 

fazer na atividade pois nao tinha prestado atengao ao que eu tinha explicado, por isso, eu pedi para as 

criangas explicarem ao colega.

Enquanto as criangas escreviam o nome e a data no desenho eu ia distribuindo os materiais, como estes ainda 

eram para dividir com as criangas da sala dos cinco anos (mais velhos) eu recortei tiras de papel de lustro para 

cada crianga para nao se desperdigar tanto material. Depois de distribuir tudo disse as criangas que podiam 

comegar. Quando comecei a ver que algumas criangas ja tinham feito umas quantas bolas, fui buscar a cola e 

coloquei um pouco de cola nos desenhos para as criangas irem colando as bolas a medida que fossem 

fazendo. Assim nao gerava tanta confusao pois as criangas nao tinham de estar a espera e assim as bolas 

depois tambem nao se perdiam. Quando as criangas ja estavam avangadas na atividade, ouvi um dialogo 

entre duas criangas, onde uma crianga se queixou que ja nao tinha mais papel, A-15, e a crianga que estavam 

ao lado, A-4, disse para esta nao se preocupar que ela partilhava o seu papel de lustro com ele. Fiquei tao 

contente com a agao que pedi para a crianga contar a todos os colegas, porem, antes de contar essa crianga 

disse " eu vou contar mas nao podem gozar porque isso e falta de respeito", em seguida, contou o que tinha 

dito ao colega e eu perguntei as criangas qual dos valores e que a crianga, A-4, tinha praticado e todos 

responderam a partilha.

Fiquei muito contente com isto, pois senti que as criangas tinham compreendido o que tfnhamos falado no 

tapete e que tinha ficado presente na ideia, pois esta agao foi totalmente espontanea.

Em seguida, continuamos normalmente a atividade e as 11:50 pedi para as criangas arrumarem os materiais 

no centro da mesa e os lugares para irmos realizar a higiene e almogar.

6. Auto-reflexao; Analise das interacgoes quer com os outros adultos quer com as criangas. Analise da capacidade para 
gerir a agao educativa e capacidade de empenhamento.

Hoje a manha correu sem problemas, porem, tambem estavam muito poucas criangas presentes o que 

contribuiu para que a manha fosse mais calma.

Gostei da forma como as criangas gostaram de participar no debate sobre o nosso projeto e da forma como 

estas pareceram ficar com isso presente na ideia.

Assinatura



ANEXO 13



Instituto Superior de Educagao e Ciencias/Universitas 
Mestrado de Qualificagao Para a Docencia em Educagao Pre-Escolar 

Pratica de Ensino Supervisionada

Relatorio Diario 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3

l.Situagoes de 
aprendizagem/Rotinas

Previstas e 
realizadas

Previstas e 
nao 

realizadas

Nao 
p rev is tas  e 
realizadas

Notas

Brincadeiras Livres X
Historia x

Lanche da Manha X
Marcar Presengas X

Ver tempo e marcar X
"Quantos somos" X

Atividades Propostas x
Higiene X
Almogo X
Higiene X
Recreio x

2. Metas, domfnios e Conteudos/assuntos abordados 3. Competencias especificas desenvolvidas
Area da Formagao Pessoal e Social:
SOCIALIZACAO:
AUTONOMIA:

Area da Matematica: 
Domfnio: Organizagao e Tratamento de Dados

Area do Conhecimento do Mundo 
Domfnio: Conhecimento do Ambiente Natural e Social

Area da Expressao Plastica
Domfnio: Desenvolvimento da Capacidade de expressao e 
comunicagao

- Partilhar com os outros;
- Comegar e terminar tarefas;
- Perceber e respeitar regras da convivencia social;
- Gerir conflitos interpessoais;
- Arrumar o que desarrumou;
- Usar corretamente casa de banho sem qualquer tipo de 
apoio;
- Lavar as maos sem ajuda;
- Limpar sozinho depois de efetuar as necessidades 
fisiologicas.
- Saber estar adequadamente a mesa;
- Comer sozinho utilizando corretamente os talheres

- Interpretar dados em tabelas.
- Enumerar quantas criangas estao presentes na sala.

- Identificar elementos do ambiente natural, como o estado 
do tempo.

- Pintar com os dedos e com pinceis o desenho de um 
animal -  tucano;



Subdomfnio: Produgao e Criagao

4. Detecgao de situagoes crfticas (comportamentos evidenciados e situagoes que os originaram)
Estagiario Alunos/Criangas

5. Descritivo e analise crftica/reflexiva e possfveis reformulagoes.

Como o normal, as 09:00 subimos todos juntos, criangas, educadores e eu, para a sala dos cinco anos (mais 

novos), onde as criangas comegaram logo a brincar. Como eu e a minha colega mudamos de atividade a 

ultima da hora, fomos hoje informar os educadores e perguntar se dava para realizar.

As 9:30, fui com todas as criangas para o tapete onde realizamos a atividade normal. Cada crianga marcou a 

sua presenga e depois pedi para as criangas se sentarem no tapete em silencio. Em seguida, a ajudante do dia, 

A-4, foi marcar o tempo e fazer o "quantos somos". Hoje eramos muito poucos, so 10. Depois, como hoje 

vieram criangas que ontem tinham faltado, voltei a referir o nosso projeto e pedi exemplos as criangas para 

estas partilharem com os colegas que ainda nao tinham ouvido.

Optei por pedir os exemplos as criangas para manter estas atentas a conversa, para estas sentirem que faziam 

parte do projeto e para tentar perceber se todas compreendiam o mesmo. Sempre que as criangas queriam 

falar eu pedia-lhes para colocarem o dedo no ar. Nestas alturas existe sempre um pouco de confusao porque 

todas as criangas querem falar ao mesmo tempo, porem, eu elevo um pouco a voz para as chamar a atengao 

e normalmente resulta para estas se acalmarem. Ou entao bato palmas para as chamar a atengao.

Quando terminamos a nossa conversa, comecei a ler uma historia. As criangas pediram-me para ler depressa 

ou devagar entao ao longo da historia eu por vezes lia muito rapido, outras vezes normalmente e outras 

muito devagar. Porem, a historia era muito grande e como eu comecei a reparar que as criangas ja estavam a 

ficar saturadas de estarem sentadas no tapete, como conhecia a historia de cor, decidi comegar a contar a 

historia em vez de ler e fui so mostrando as imagens do livro enquanto falava. Quando terminamos, pedi para 

as criangas se sentarem nas mesas nos seus lugares e af coloquei-me a frente de todos e comecei a falar das 

aves. Referi caraterfsticas das aves, das penas, dos bicos, das cores, das garras e das asas. Durante isto, tive de 

chamar a atengao varias vezes a crianga, A-5, que estava so a conversar e nao estava a prestar atengao ao que 

nos estavamos a referir. Depois, voltei a perguntar as caracteristicas dos mamfferos e dos repteis para ver se 

estes ainda se lembravam e todos conseguiram dizer as caracteristicas principais, o que me deixou bastante 

contente. Em Seguida, expliquei a atividade de hoje, esta foi alterada a ultima da hora, que consistia em as



criangas com os dedos pintarem um desenho de um tucano e depois para as partes mais pequenas do 

desenho usavam os pinceis. Depois de explicar a atividade, pedi para a ajudante do dia distribuir os lapis de 

carvao enquanto eu distribufa as folhas com os desenhos e em seguida, enquanto as criangas escreviam o 

nome e a data fui preparar os materiais. Quando os estava a colocar no centro das mesas fazia referenda a 

estes e que eram para partilhar e expliquei que nao queria confusoes a trabalhar com estes, no sentido de as 

criangas os quererem so para eles. Para as criangas terem um exemplo de um tucano para pintarem, colei 

uma imagem deste a cores no quadro para todos conseguirem ver.

Houve uma grande agitagao quando eu comecei a distribuir os materiais pois as criangas gostam sempre de 

trabalhar com as tintas e ficaram tambem muito entusiasmadas por terem de pintar com os dedos.

Enquanto as criangas iam trabalhando eu ia circulando pelo meio destas e observando o que estas faziam. A 

medida que as criangas iam terminando a atividade eu pedia-lhes para arrumarem os seus lugares enquanto 

eu colocava os seus desenhos no chao a secar. As criangas comegaram a ajudar-me e houve uma crianga, A-5, 

que referiu que isto era um bom trabalho de equipa o que eu fiquei muito contente e concordei com a 

crianga. Depois de termos arrumado os desenhos o educador pediu para as criangas se sentarem no tapete 

enquanto eu limpavas as mesas. No final, estas puderam ir brincar a vontade pela sala.

Fiquei sentada com uma crianga, A-13, ao colo que estava triste a observar as outras criangas a brincarem e 

entretanto veio uma crianga, A-2, mostrar-me os seus bonecos de lego e que tinha muitos. Eu conversei um 

pouco com esta sobre os bonecos e passado pouco tempo a crianga, A-2, diz que vai partilhar os seus bonecos 

com as outras criangas e comega a distribuf-los pelos amigos. As tantas, regressa para junto de mim e da 

crianga A-13, que ainda estava ao meu colo e diz que vai repartir muitos bonecos com esta para a mesma nao 

ficar triste. Achei muita piada e fiquei muito contente por reparar que as criangas estao a falar muito sobre o 

projeto e que as cativou bastante.

Ao meio dia pedi para as criangas arrumarem tudo e para fazerem comboio a entrada da sala para irmos 

realizar a higiene e almogar.

6. Auto-reflexao; Analise das interacgoes quer com os outros adultos quer com as criangas. Analise da capacidade para 
gerir a agao educativa e capacidade de empenhamento.

Penso que a manha tenha corrido bem. Existiu muita agitagao durante toda a atividade com as criangas a 

conversarem muito por estarem a gostar da atividade, porem, esta correu bem com todas as criangas a 

conseguirem realiza-la sem quais quer problemas. Fiquei contente por hoje quando relembramos o projeto as 

criangas ainda o terem presente e por continuarem a aplicar agoes que refiram os valores que estamos a 

trabalhar.



Assinatura



ANEXO 14



Instituto Superior de Educagao e Ciencias/Universitas 
Mestrado de Qualificagao Para a Docencia em Educagao Pre-Escolar 

Pratica de Ensino Supervisionada

Relatorio Diario 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3

l.Situagoes de 
aprendizagem/Rotinas

Previstas e 
realizadas

Previstas e 
nao 

realizadas

Nao 
p rev is tas  e 
realizadas

Notas

Brincadeiras Livres X
Historia x

Lanche da Manha X
Marcar Presengas X

Ver tempo e marcar X
"Quantos somos" x

Musica x
Atividades Propostas X Nao terminamos a atividade.

Higiene X
Almogo X
Higiene X
Recreio x

2. Metas, domfnios e Conteudos/assuntos abordados 3. Competencias especificas desenvolvidas
Area da Formagao Pessoal e Social 

Domfnio:
Socializagao

Domfnio:
Cooperagao

- Conseguir trabalhar em equipa para se construir uma 
historia

4. Detecgao de situagoes crfticas (comportamentos evidenciados e situagoes que os originaram)
Estagiario Alunos/Criangas

5. Descritivo e analise crftica/reflexiva e possfveis reformulagoes.

Hoje quando estavamos na casa de banho a realizar a higiene, uma crianga, A-2, veio ter comigo e disse-me: 

"Raquel. Raquel! Eu vi o A-14 a nao respeitar o A-5! Ele roubou-lhe o papel das maos e nao respeitou!".

Fico sempre contente com estas reagoes, pois isto demonstra que o nosso trabalho esta a funcionar, mesmo 

que as criangas nao pratiquem os valores constantemente.



6. Auto-reflexao; Analise das interacgoes quer com os outros adultos quer com as criangas. Analise da capacidade para 
gerir a agao educativa e capacidade de empenhamento.

Assinatura
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Instituto Superior de Educagao e Ciencias/Universitas 
Mestrado de Qualificagao Para a Docencia em Educagao Pre-Escolar 

Pratica de Ensino Supervisionada

Relatorio Diario 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3

l.Situagoes de 
aprendizagem/Rotinas

Previstas e 
realizadas

Previstas e 
nao 

realizadas

Nao 
p rev is tas  e 
realizadas

Notas

Brincadeiras Livres X
Historia X

Lanche da Manha X
Marcar Presengas X

Ver tempo e marcar X
"Quantos somos" X

Atividades Propostas X
Higiene X
Almogo X
Higiene X
Recreio x

2. Metas, dominios e Conteudos/assuntos abordados 3. Competencias especfficas desenvolvidas

Area da Formagao Pessoal e Social 
Domfnio:

Socializagao
Domfnio:

Cooperagao

Area da Linguagem Oral e Abordagem a Escrita 
Domfnio:

Compreensao de Discursos Orais e Interagao Verbal

Area da Expressao Plastica 
Domfnio: Desenvolvimento da Capacidade de Expressao e 

Comunicagao 
Subdomfnio: Producao e Criacao

Area da Expressao Plastica 
Domfnio: Desenvolvimento da Capacidade de Expressao e 

Comunicagao 
Subdomfnio: Producao e Criacao

- Saber ouvir os outros;
- Saber esperar pela sua vez;
- Conseguir trabalhar em equipa

- Relatar o seu fim de semana, seguindo uma sequencia 
logica de acontecimentos;
- Descrever acontecimentos, pessoas e agoes;
- Partilhar informagao oralmente atraves de frases 
completas;

- Atraves do desenho representar as vivencias mais 
marcantes do fim de semana;

- Atraves do desenho representar uma vivencia marcante 
sobre a partilha.



4. Detecgao de situagoes crfticas (comportamentos evidenciados e situagoes que os originaram)
Estagiario Alunos/Criangas

5. Descritivo e analise crftica/reflexiva e possfveis reformulagoes.

A crian9 a A-15 estava a mostrar as imagens da historia aos colegas e a crian9 a A-5, estava de costas 

para o grupo. Eu chamei-o a aten9 ao e perguntei-lhe se a atitude que este estava a ter era a mais correta 

e a crian9 a A-2, respondeu muito rapidamente que nao porque ele estava de costas e assim nao estava 

a respeitar os amigos.

6. Auto-reflexao; Analise das interacgoes quer com os outros adultos quer com as criangas. Analise da capacidade para 
gerir a agao educativa e capacidade de empenhamento.

Assinatura
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Anexo 16

Figura 5 - Trabalhos sobre a partilha



Figura 6 - Trabalhos realizados em grupo


