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A pedagogia ativa no contexto de jardim-de-infância e de creche 

Explorando as plantas e os materiais 

 

RESUMO 

 

O presente relatório de estágio descreve e fundamenta o projeto de intervenção 

pedagógica desenvolvido no contexto de jardim-de-infância e de creche, no âmbito da 

unidade curricular Prática de Ensino Supervisionada, lecionada na Universidade do 

Minho, referente ao 2.º ciclo de Mestrado em Educação Pré-Escolar. 

No contexto de jardim-de-infância, o projeto de intervenção pedagógica teve como 

referência a abordagem High/Scope para a educação pré-escolar, assim como as 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997). No contexto de creche 

teve como referência a abordagem High/Scope à educação de bebés e crianças em 

contextos de grupo. 

Durante a intervenção pedagógica, procurou-se observar as motivações das crianças 

e criar oportunidades que ampliassem os seus interesses, de forma a envolvê-las em 

aprendizagens ativas. O trabalho desenvolvido, contribuiu para aprofundar e consolidar 

conhecimentos sobre a importância de proporcionar aprendizagens pela ação, da 

observação e escuta das crianças durante este processo. 

 Durante o presente relatório, desenvolve-se um enquadramento teórico que pretende 

tornar mais claro o conceito “aprendizagem ativa”, desenvolver e aprofundar alguns 

tópicos relacionados com a intervenção pedagógica. Posteriormente, realiza-se um 

enquadramento do contexto de jardim-de-infância e do contexto de creche, bem como 

uma descrição e análise reflexiva da intervenção pedagógica desenvolvida em ambos os 

contextos. Para finalizar, ficam algumas considerações finais sobre os aspetos 

considerados mais significativos desta experiência. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Criança, Aprendizagem Ativa, Educação de Infância.  
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The active pedagogy in the context of kindergarten and of crèche 

Exploring the plants and the materials 

ABSTRACT 

 

The present report of traineeship describes and substantiates the pedagogical 

intervention project in the context of Kindergarten and of crèche, under the curricular 

unit of Supervised Teaching Practice, taught in the University of Minho, relating to the  

2 
nd  

cycle of Master´s degree in Preschool Education. 

In the context of Kindergarten, the pedagogical intervention project had as reference 

the High/ Scope approach for preschool education, as well as the Curricular 

Orientations for Preschool Education (1997). In the context of crèche it had as reference 

High/Scope approach to babies and children education in group contexts. 

During the pedagogical intervention, it was sought to observe the children 

motivations and create opportunities that could enlarge their interests, in the way of 

involving them into active learning. 

  During the present report, it is developed a theoretical framing that intends to render 

clearer the concept “active learning” to develop and deepen some topics related to the 

pedagogical intervention. Subsequently, it´s carried out a framing of the context of 

Kindergarten and of the context of crèche, as well as a description and reflexive analysis 

of the pedagogical intervention developed in both contexts. To finish, it presents some 

general considerations about the aspects considered more significant of this experience.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Keywords: Child; Active Learning; Childhood Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório de Estágio realiza-se no âmbito do Mestrado em Educação Pré-

Escolar e da unidade curricular Prática de Ensino Supervisionada, lecionada na 

universidade do Minho. Pretende descrever e refletir sobre a intervenção pedagógica 

desenvolvida em contexto de creche e de Jardim-de-infância. Evidenciando as 

intervenções mais significativas, conhecimentos, competências profissionais e práticas 

que se foram conquistando. 

As intervenções pedagógicas apoiam-se na abordagem curricular High/Scope, nas 

orientações curriculares para educação pré-escolar (1997) e nas brochuras publicados 

pelo Ministério da Educação. Tendo como linha orientadora os componentes 

característicos da aprendizagem ativa: manipulação, materiais, apoio do adulto, 

linguagem da criança e tomada de decisões (Hohmann & Weikart, 2009).  

Para que melhor possamos compreender o conceito de educação, citarei Claparède, 

nas suas palavras, “a educação nacional é simplesmente a educação na condição de que 

seja o que deve ser toda a educação democrática: liberal, em contacto com a vida, 

estimuladora das energias e aptidões individuais e fazendo apelo ao sentido social e 

disciplina interior” (Claparède, citado por Jean Chateau, 1956, p. 315).          

Nesta educação, a fase da infância é protegida, valorizada, reconhecida e respeitada. 

Cada criança é estimulada a atingir níveis superiores de desenvolvimento, nos seus 

diferentes domínios. As suas aptidões, a sua energia, a sua forma singular de ser, a sua 

verdadeira natureza é cultivada, sem criar o isolamento da criança, mas dentro de um 

sentido de coletividade.  

A educação deve encorajar a criança a ser ativa, a sentir que tem apoio e liberdade 

para se expressar, para seguir os seus interesses e motivações, já que no fundo é desta 

forma que se sente satisfeita, feliz e envolvida na aprendizagem. 

O educador procura conhecer cada criança a nível emocional, cognitivo, físico e 

social. Situando-a no centro dos seus métodos educativos. 

 Na perspetiva de Claparède, o educador “deixou de ser um omnisciente encarregado 

de moldar a inteligência e de encher o espírito de conhecimentos. Deve ser um 

estimulador de interesses, incentivador de necessidades intelectuais e morais. Deve ser 

para os alunos mais um colaborador do que um instrutor. Em lugar de se limitar a 

transmitir-lhes os conhecimentos que possui, deve ajudá-los a que eles mesmos os 

adquirem por intermédio do trabalho e investigações pessoais. O entusiasmo e não a 
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erudição será para ele a virtude principal” (Claparède, citado por Jean Chateau, 1956, p. 

308).            

Nesta perspetiva, o educador tornasse um “estimulador” e um “colaborador” que 

proporciona os meios, para que sejam as próprias crianças, a descobrirem, criarem, 

produzirem e a construírem conhecimentos. O “ entusiasmo”, o gosto em escutá-las, em 

compreender os seus pensamentos e as suas formas de ser. A vontade de as ver alegres, 

curiosas, criativas, divertidas, envolvidas, comunicativas e exploradoras, como por 

natureza o são, devem orientar o seu trabalho. 

Durante o tempo de estágio procurou-se compreender de que forma é que as crianças 

interagiam com as outras crianças, com os adultos, com o tempo e o espaço pedagógico. 

Construir uma relação de proximidade, de afetividade e de apoio com cada criança. Dar 

atenção aos seus diálogos, pensamento, emoções, interesses e questões. Por outro lado, 

procurou-se compreender qual a intencionalidade pedagógica da educadora.  

A observação, planeamento, reflexão e a escuta atenta foram dimensões que 

estiveram sempre presentes. A partir dos registos das observações foram planeadas 

atividades que apoiassem a aprendizagem ativa e que ampliassem os interesses das 

crianças. Para isso, foram proporcionadas as condições para que, pelas suas próprias 

ações, fossem elas próprias a descobrirem as repostas, a satisfazerem a sua curiosidade 

ou a construírem para si novas questões.  

De acordo com John Dewey, “ é preciso garantir um ambiente educativo em que 

sejam recriadas as condições de um processo de investigação, a fim de que as crianças 

possam perceber problemas, levantar sugestões, fazer interferências e interpretações, ou 

seja, formar suas próprias ideias sobre o problema” (John Dewey citado por Oliveira-

Formosinho, et. al (S/D), p. 80). 

A intervenção pedagógica apoiou-se em experiências de aprendizagem ativa. Dando 

espaço às motivações da criança, à partilha de ideias, de sugestões, à resolução de 

problemas, à exploração de materiais, ao diálogo, à participação e voz da criança.  

Para que as crianças construam conhecimentos sobre o mundo que as rodeia 

necessitam de realizar aprendizagens pela ação, através da interação com o meio e com 

as pessoas que a rodeiam. Consequentemente, a organização do espaço físico de 

aprendizagem, as interações com uma rotina diária que contemple diferentes momentos 

e atividades, com pessoas e materiais são dimensões pedagógicas fundamentais, das 

quais depende a aprendizagem, o bem-estar emocional, físico e cognitivo da criança. 
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O adulto é desafiado a refletir, a descobrir as abordagens corretas, a encontrar 

problemas e recursos, interações, tempos, espaços e materiais, que estimulem cada 

criança a retirar significados cada vez mais profundos das suas experiências, e que apoie 

o processo de desenvolvimento.  

Nesta perspetiva, é importante considerar “ a participação das próprias crianças: elas 

são capazes, de um modo autónomo, de extrair significado de suas experiências 

quotidianos (…) os significados estão sempre gerando novos significados (…) o acto 

central dos adultos, portanto, é ativar, especialmente de um modo indireto, a 

competência de extrair significados, das crianças como uma base para toda a 

aprendizagem” (Edwards, Gandini, & Forman, 1999, p. 91). 

A organização do presente relatório de estágio estrutura-se em cinco capítulos. No 

Capítulo I aborda-se o enquadramento teórico que suporta o tema do trabalho. Encontra-

se estruturado em três partes. Uma primeira parte, de uma forma geral, resume algumas 

ideias sobre a aprendizagem ativa. A segunda parte reflete sobre as características do 

ambiente da aprendizagem ativa e, num segundo ponto, sobre os elementos críticos 

implicados na aprendizagem ativa. Por último, a terceira parte divide-se em quatro 

pontos: a importância das interações criança-criança, das interações adulto-criança, da 

organização do tempo pedagógico e da observação de interesses com base para a 

planificação de atividades. 

O capítulo II caracteriza, resumidamente, o contexto de jardim-de-infância onde se 

realizou o estágio, o grupo de crianças, o trabalho desenvolvido pela educadora, a 

organização do espaço e materiais e a organização do tempo pedagógico. O capítulo III 

num primeiro ponto descreve os objetivos da intervenção pedagógica. Num segundo 

ponto, desenvolve uma descrição sobre a prática pedagógica que foi desenvolvida e uma 

análise reflexiva sobre a intervenção pedagógica. 

O Capítulo IV segue a mesma estrutura que o capitulo II e o capítulo V segue a 

mesma estrutura que o capitulo III, apenas se refere ao contexto de creche. 

Para terminar este relatório tecem-se algumas considerações finais sobre os 

conhecimentos mais significativos adquiridos com esta experiência.  
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1. Aprendizagem ativa  

 

  “ A aprendizagem é activa: envolve alcançar a mente, envolve a assimilação 

orgânica a partir do interior. Literalmente, devemo-nos colocar ao lado da criança e 

partir dela. É ela e não o assunto-matéria quem determina quer a qualidade, quer a 

quantidade da aprendizagem” (John Dewey, (S/D), p.161). 

   

De acordo com Hohmann & Weikart (2009), a aprendizagem pela ação consiste 

numa experiência direta e imediata de objetos, pessoas, ideias e acontecimentos, através 

destas experiências as crianças constroem novos conhecimentos sobre o mundo que as 

rodeia. Realçam cinco componentes característicos deste tipo de aprendizagem: 

materiais, manipulação, tomada de decisões, linguagem das crianças e apoio dos adultos 

(p.55). 

A experiência, por sua vez, ocorre quando existe uma interação entre o indivíduo e o 

meio. Através destas interações desenvolvem-se atitudes ou competências, que 

modificarão a qualidade das experiências subsequentes. De acordo com John Dewey, “a 

experiência modifica quem a faz e por ela passa e a modificação afeta quer queiramos 

ou não, a qualidade das experiências subsequentes, pois é outra de algum modo, a 

pessoa que vai passar por essas novas experiências” (Dewey, 1971, p. 26). Sendo 

considerada experiência educativa, somente, “na medida em que se apoia sobre a 

continuidade do conhecimento relevante e na medida em que tal conhecimento modifica 

ou “modula” a perspetiva, a atitude e a habilitação do aluno ou aprendiz” (Alfred. Hall-

Quest, 1971, p. XIII). 

Deste modo, a aprendizagem pela ação apoia a criança a construir conhecimento 

através das experiências que vive. Esta perspetiva engloba um desenvolvimento 

contínuo e apoiado no processo desenvolvimento, na qual a criança é o centro de todo o 

processo de aprendizagem. 

 Apoia a experiência social englobando o desenvolvimento de cinco capacidades 

identificadas na literatura infantil como constituintes fundamentais do bem-estar social e 

emocional: confiança nos outros, autonomia, empatia, iniciativa e autoconfiança. 

(Hohmann & Weikart, 2009, p. 65). 

Aproxima-se da vida de cada criança, aproximando-se das suas vivências, da sua 

cultura, da sua família, da sua comunidade e das suas motivações. Preserva a alegria 
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natural, sendo um meio alegre para a criança, no qual os momentos de “trabalho” são 

significativos, são momentos de satisfação e de entusiasmo.  

Cultiva a individualidade, sem criar o isolamento, a curiosidade, a criatividade, o 

sentido de comunidade, e o desejo de “continuar a aprender” (Dewey, 1971).  

Sendo, a aprendizagem ativa a pedra angular para o completo desenvolvimento do 

potencial humano. “ A pedra angular da abordagem High/Scope para a educação pré-

escolar é a crença de que a aprendizagem pela ação é fundamental ao completo 

desenvolvimento do potencial humano, de que a aprendizagem ativa ocorre de forma 

mais eficaz em contextos que providenciam oportunidades de aprendizagem adequadas 

do ponto de vista do desenvolvimento” (Hohmann & Weikart, 2009, p. 19). 

Contudo, criar ambientes que estimulem a aprendizagem ativa é um processo 

complexo que envolve estudo, observações e reflexão contínua.  Neste processo não é 

apenas a criança que aprende. O adulto também aprende com a criança, aprende a 

conhecer melhor cada criança, a saber interagir para apoiar o seu desenvolvimento e a 

proporcionar experiências cada vez mais ativas e significativas. 

Nas palavras de Edwards, Gandini & Forman (1999), “não apenas o nosso 

conhecimento organiza o conhecimento das crianças, mas também o modo de ser e de 

lidar com a sua realidade influência o que conhecemos, sentimos e fazemos” (p.122).    

Tanto os adultos como crianças se envolvem no brincar, no trabalho e na 

aprendizagem, sendo a criança a protagonista, e o adulto um aprendiz constante que 

valoriza e reconhece a criança com competências e potenciais (Edwards, Gandini, & 

Forman, 1999). 

 

1.2 Características dos ambientes de aprendizagem ativa 

 

“ O que é portanto necessário – e este é o primeiro motivo essencial do ensino de M. 

me
 Montessori – consiste em não ensinar, dar ordens, forjar ou moldar o espírito da 

criança, mas criar-lhe um ambiente apropriado à sua necessidade de experimentar, agir, 

trabalhar, assimilar espontaneamente e alimentar o seu espírito” (Chateau, 1956, p. 

343). 

 

Os ambientes de aprendizagens ativa criam um clima psicologicamente seguro e 

protegido, para que as crianças se sintam confiantes para se envolverem em explorações 

e descobertas. Apoiam a autonomia, a iniciativa, a tomada de decisões, a resolução de 



6 

 

conflitos e as relações sociais. Criam um ambiente estimulante que satisfaz a 

necessidade da criança em ser ativa, curiosa, criativa, exploratória e competente. 

Os estudos desenvolvidos sobre o desenvolvimento da criança reforçam a 

necessidade de lhe proporcionar liberdade para tomar iniciativas e da importância de a 

apoiar a resolver os seus problemas.  

A terceira crise do desenvolvimento da personalidade identificada pelo psicanalista 

Erik Erikson denomina-se iniciativa versus culpa. A “virtude” que emerge nesta crise é 

a “finalidade”, que se caracteriza pela “coragem para visionar e perseguir objectivos 

sem ficar indevidamente inibido pela culpa ou medo da punição” (Papallia, Olds, & 

Feldman, 2001, p. 356). 

Consequentemente, quando as tentativas da criança para colocar em prática as suas 

ideias não são bem-sucedidas, tendem a sentirem-se incapazes e, deste modo, a 

desenvolverem um sentimento de culpa relativamente ao comportamento de tomar 

iniciativas.  

A investigação mostra, ainda, que as crianças em idade pré-escolar tendem a 

generalizar, pelo que podem interpretar uma “realização fraca como sinal de que são 

“incapazes” e acreditam que esta situação não pode ser ultrapassada. Este sentimento de 

ser uma pessoa incapaz pode persistir até à idade adulta” (Papallia, Olds, & Feldman, 

2001, p. 357). 

Deste modo, torna-se fundamental apoiar a criança a superar dificuldades, para que 

construa uma imagem positiva de si própria.  

A aprendizagem ativa, apoia as iniciativas das crianças e a resolução de problemas 

que dai possam advir, fazendo com que a criança se sinta capaz e confiante nas suas 

capacidades de fazer escolhas. Nancy Brickman & Lynn Taylor (1991), realçam que os 

adultos devem encarar os comportamentos negativos como, a briga e o choro, 

procurando formas de os converter em oportunidades para ensinar e aprender. 

Neste processo existe um equilíbrio entre a autodeterminação e o controlo exercido 

pelo adulto. A criança tem liberdade para expressar sentimentos, comunicar, pensar, 

decidir e agir, no entanto, também compreende a importância de estabelecer limites e 

regras bem definidas. Pois, compreenderá de que forma é que as suas ações e decisões a 

afetarão a ela e às pessoas que a rodeiam, consequentemente, desenvolverá um sentido 

claro dos seus próprios limites (Hohmann & Weikart, 2009). 

Sendo que a liberdade não consiste na satisfação imediata de impulsos, antes no poder 

refletir sobre os impulsos, tendo liberdade para organizar os meios para os satisfazer.  



7 

 

John Dewey, defende uma educação que promova a liberdade “sem que os fins 

educativos sejam os caprichos, os sentimentos e os desejos momentâneos das crianças. 

Ser livre é poder projectar, elaborar julgamentos sobre as cosias, seleccionar meios para 

buscar fins percebidos como relevantes” (John Dewey, citado por Oliveira-Formosinho, 

et. al (S/D), p. 75). 

Deste modo, a aprendizagem ativa promove a liberdade, no sentido de permite que as 

crianças trabalharem verdadeiramente os seus interesses, sigam e executem os seus 

planos, se deparem com problemas e que aprendam a saber como os ultrapassar. 

Importa considerar que a liberdade, não se opõe à intencionalidade pedagógica do 

educador, pelo contrário, a intencionalidade pedagógica permite dar significado às 

experiências das crianças, transformando-as em experiências educativas, sem limitar a 

iniciativa e a criatividade.  

Nesta perspetiva, também de acordo com Hohmann e Weikart (2009), “ num 

ambiente de aprendizagem pela acção, as crianças têm a possibilidades de manipular 

objectos, tomar decisões fazer escolhas, e elaborar planos, bem como de falar e reflectir 

sobre o que estão a fazer, aceitando o apoio dos colegas e de adultos, conforme 

necessário” (p.64). 

No entanto, para que este processo ocorra existem dimensões que terão um grande 

impacto no comportamento das crianças e adultos: interações adulto - criança, rotina - 

diária, ambiente físico e, por último, o processo reflexivo de planeamento, observação, 

ação e avaliação desenvolvido pelo educador. 

O espaço físico da aprendizagem deve ser orientado para a criança, contemplar 

diferentes áreas de interesse e uma multiplicidade de materiais. Para que as crianças 

tenham oportunidades de manipular, escolher, tomar decisões, seguir os seus interesses 

e comunicar (Post & Hohmann, 2011). 

Ser um local acolhedor, seguro, significativo e alegre. Que fale sobre os trabalhos e 

atividades desenvolvidas, que reflita as suas culturas e a dos adultos que lhe pertencem. 

Por outro lado deve, abranger um “conteúdo educacional”, “contendo mensagens 

educacionais e estando carregados de estímulos para a experiência interativa e a 

aprendizagens construtiva”  (Edwards, Gandini, & Forman, 1999, p. 147). 

A rotina diária permite às crianças anteciparam os acontecimentos que se vão seguir, 

promovendo a autonomia, e funcionando como uma estrutura de segurança e 

estabilidade emocional. Também para o adulto são uma ajuda para organizarem e 

orientarem o seu dia com as crianças. 
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Deve contemplar diferentes momentos e atividades que favoreça diferentes tipos de 

interações e experiências; nos quais adultos e crianças trabalham em conjunto 

partilhando ideias, sugestões e soluções, tendo como finalidade alcançar os mesmos 

objetivos (Hohmann & Weikart, 2009).  

Ao longo dos vários momentos da rotina diária, os adultos devem observar e 

interagir com as crianças para compreender a forma como agem, pensam e o que as 

motiva.  

As interações são uma dimensão fundamental na aprendizagem ativa. De acordo com 

Hohmann & Weikart (2009), “ desde o início das suas vidas as experiências das 

crianças com pessoas significativas que as rodeiam influenciam a maneira como a 

criança se vê a si própria e, consequentemente, a maneira como interage com as pessoas 

em diferentes situações” (p.64). 

Nesta perspetiva, as interações devem apoiar as crianças a construir uma imagem 

positiva de si próprias, para que se sintam bem, competentes, protegidas, respeitadas, 

acariciadas e valorizadas. 

De acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, a 

observação de cada criança e do grupo constituí a base do planeamento e da avaliação. 

O planeamento deve ser realizado de acordo com aquilo que o educador sabe do grupo e 

de cada criança, ter em conta as diferentes áreas de conteúdo e a sua articulação.  

Cabe ao educador, “ planear situações de aprendizagem que sejam suficientemente 

desafiadoras, de modo a interessar e a estimular cada criança, apoiando-a para que 

chegue a níveis de realização que não chegaria por si só” (Ministério da educação, 1997, 

p. 26). 

Com isto, os ambientes de aprendizagem ativa, apoiam as crianças a desenvolverem 

um sentido de autocontrolo e de competência. A crescerem na sua capacidade de 

acreditar e confiar nos outros, de tomar iniciativas, de sentirem empatia e autoconfiança; 

desta forma construirão os alicerces para a construção de uma saudável identidade 

pessoal (Hohmann & Weikart, 2009). 

 

1.3 Elementos críticos na aprendizagem ativa 

 

A criação de ambientes de aprendizagem ativa centra quatro elementos críticos, 

fazendo parte destes a ação direta sobre os objetos, reflexão sobre as ações, resolução de 

problemas, motivação intrínseca invenção e produção (Hohmann & Weikart, 2009). 
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 Motivação intrínseca, invenção e produção 

 

 “ A criança, como o adulto, só executa alguma acção exterior ou mesmo 

inteiramente interior quando impulsionada por um motivo e este se traduz sempre sob a 

forma de uma necessidade (uma necessidade elementar ou um interesse, uma pergunta 

etc.) ”  (Piaget, 1964, p. 14).  

 

Também, John Dewey, defende que “ Impulsos e desejos naturais constituem em 

qualquer caso o ponto de partida” (Dewey, 1971, p. 63). 

Com base nestas perspetivas, a educação deve partir dos impulsos e desejos naturais 

das crianças, fazendo com que a aprendizagem faça parte das suas vidas. 

Nas palavras de claparède, “a escola deve pugnar pelo amor ao trabalho. Muitas 

vezes ensina a detestá-lo, criando à sua volta as obrigações que impõe, falsas 

associações afectivas. É portanto imprescindível que a escola seja um meio alegre para a 

criança em que ela possa trabalhar com entusiasmo” (Claparède, citado por Jean 

Chateau, 1956, p. 308).                    

Nos contextos de creche e de jardim-de-infância é importante que as instituições se 

aproximem das vidas das crianças que lhe pertencem, que sejam um meio alegre para 

elas. Onde se sintam realmente felizes, satisfeitas consigo mesmas, ativas e 

competentes, tanto nos momentos de trabalho como de brincadeira. Caso contrário, 

poderão construir um sentimento de desagrado e, consequentemente, perder o gosto, a 

curiosidade e o desejo de aprender, características que fazem parte da criança devendo, 

portanto, ser estimuladas para que não se percam.  

Acima de tudo, que encarem os momentos de trabalho como “algo bom” e que esta 

experiência faça com que não percam a satisfação e o desejo de “continuar a aprender”, 

considerado por John Dewey como “ a mais importante atitude a ser formada” (Dewey, 

1971, p. 42). 

Freinet, por sua vez, evoca o “trabalho-jogo”, como “uma atividade que se sente tão 

intimamente ligada ao ser que se torna como uma sua função cujo exercício constitui 

por si mesmo a sua própria satisfação” (Freinet, citado por Georges Snyders, 1974, 

p.106). 

 Deste modo, a criança encontra no trabalho todas as alegrias e satisfações que 

esperava apenas do jogo. Tornando-se, o trabalho, numa “necessidade natural” (107), 

que assume um fim em si mesma, uma tarefa libertadora e absorvente, que leva à 
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construção de novos conhecimentos e aprendizagens. Através desta experiência, a 

criança irá adquirir o sentido de trabalho, como uma atividade que lhe transmite 

satisfação e libertação, e não a sua perda.  

Durante este processo, é essencial observar e explorar os interesses da criança, 

partindo, assim, das suas motivações. Através das quais irão explorar, fazer descobertas, 

levantar questões, construir conhecimentos, tomar iniciativas, comunicar, descobrir 

como resolver novos problemas. Trabalhar de forma criativa, cativante e divertida, num 

clima de apoio e de motivação.  

De acordo com Hohmann & Weikart (2009), “os seus interesses pessoais e as suas 

questões e intenções levam à exploração, experimentação e construção de novos 

conhecimentos e compreensões” (p.22).  

Contudo, os interesses por si só não são suficientes, sendo fundamental desenvolver 

um pensamento reflexivo.  

 

 Reflexão sobre as ações 

 

 “Pensar é uma arte que se aprende como todas as outras” 

( Jean-Jacques Rousseau, citado por Jean Chateau, 1956, p.214 ). 

 

As crianças mais novas aprendem através dos sentidos, aprendem através daquilo 

que tocam, ouvem, vêem, cheiram e saboreiam. A investigação mostra que “ os recém-

nascidos começam por avaliar aquilo que os seus sentidos lhes transmitem. Eles 

utilizam as suas competências cognitivas para distinguirem as experiências sensoriais 

(tais como os sons de diferentes vozes), para construírem o seu escasso reportório inato 

de comportamentos (especialmente a sucção) e para exercerem um progressivo controlo 

sobre o seu comportamento e sobre o mundo que os rodeia” (Papallia, Olds, & Feldman, 

2001, p. 189) . 

 À medida que crescem e que desenvolvem o sentido de iniciativa querem fazer 

sempre mais, descobrir novas questões, dúvidas, explorar novas ideias, desejos e 

impulsos.  

De acordo com John Dewey, o ato de pensar “manifesta-se em situações 

incompletas, que ainda evoluem. Ocorre quando as coisas são incertas, duvidosas ou 

problemáticas” (John Dewey, citado por Oliveira-Formosinho, et. al (S/D), p. 75). 
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Os adultos devem observar os problemas, dúvidas, questões ou incertezas com as 

quais as crianças se deparam, as quais são oportunidades para estimular o pensamento 

reflexivo, ajudando-a a inquiri, investigar, observar e refletir em planos de ação.   

John Dewey refere, ainda, que “ pensar é, com efeito, parar a primeira manifestação 

do impulso e buscar pô-la em conexão com outras tendências possíveis de acção, de 

modo a formar o plano mais compreensivo e coerente da acção” (Dewey, 1971, p. 63). 

Nesta perspetiva, o pensamento reflexivo consiste na conversão de um impulso numa 

“ação inteligente” que afasta a criança da impulsividade, por sua vez, pressupõe uma 

atividade ponderada e intencional em direção a objetivos.  

Envolve três atitudes: “espírito aberto”, para aceitar novas ideias e perspetivas sobre 

o mundo, “interesse absorvido”, para que a criança se envolva durante o processo, e 

“responsabilidade”, em relação às iniciativas tomadas e às suas consequências 

(Oliveira-Formosinho, et. al (S/D), p. 78). 

De acordo com Alain, “ o interesse imediato não só impede a educação do aluno, 

como igualmente origina que a criança não se controle, não conquiste a disciplina sobre 

si mesma mediante essa luta que é a dificuldade” (Alain, citado por Jean Chateau, 1956, 

p.370). 

Este processo envolve esforço, autorregulação e persistência para que a criança seja 

capaz de aprender a ultrapassar dificuldades, sem perda da motivação e dos objetivos 

traçados. 

 Consiste em ajudar a criança a refletir nos seus interesses e nos meios para os 

concretizar. A desenvolver o sentido de persistência e de esforço, para que seja capaz de 

ultrapassar as dificuldades que possam surgir e, por conseguinte, a concretizar os 

objetivos iniciais.  

Durante este processo, terão que se sentir envolvidas e motivadas, aprender a 

negociar e aceitar novas ideias, desenvolver um sentido de responsabilidade, de 

cooperação, de esforço e de persistência. 

 

 Resolução de problemas  

 

Nos ambientes que estimulam a aprendizagem ativa os problemas ou conflitos com 

os quais as crianças se deparam são perspetivados como oportunidades de 

aprendizagem. Assim, os comportamentos “negativos” são transformados pelos adultos, 

que encorajam a procura de estratégias de resolução, em oportunidades para aprender. 
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Estas oportunidades, serão mais enriquecedoras para a aprendizagem e 

desenvolvimento do que a resolução do problema conseguida pelo adulto. 

Os investigadores do desenvolvimento infantil Nancy Curry & Carl Johnson (1990) 

referem que existe certo tipo de experiências que influenciam a autoconfiança.  

A autoconfiança caracteriza-se como a “ capacidade de acreditar na sua própria 

competência para conseguir realizações positivas para a sociedade” (Hohmann & 

Weikart, 2009, p. 68) . Esta capacidade irá ajudar a criança a ultrapassar os problemas e 

conflitos com que, naturalmente, se deparará durante a sua vida. 

Sugerem, embora os dados sejam limitados, que existem dois tipos de experiências 

mais influentes: “ relações de amor harmoniosas e fiáveis e realizações bem-sucedidas 

de tarefas que os sujeitos consideram importantes” (Nancy Curry & Carl Johnson, 1990, 

citados por Hohmann e Weikart, 2009, p. 69). 

Nesta perspetiva, as crianças desenvolvem um sentido de autoconfiança conseguindo 

realizar objetivos importantes para elas. 

Contudo, as “ realizações bem-sucedidas” poderão ser difíceis de concretizar se os 

adultos não perspetivarem os conflitos, confusões, “brigas”, problemas e dificuldades 

como oportunidades para encorajar a criança a refletir na sua resolução. No entanto, é 

este apoio que a poderá influenciar fortemente a construir uma imagem de si própria 

como uma pessoa capaz e competente e, deste modo, a desenvolver a sua autoconfiança. 

Edwards, Gandini & Forman (1999), por sua vez, referem que “o conflito e a 

negociação” são as “forças propulsoras” (p.117) para o desenvolvimento tanto social 

como cognitivo. 

 Nas suas palavras, “o conflito transforma os relacionamentos que uma criança tem 

com seus colegas - oposição, negociação, consideração dos pontos-de-vista de outros e 

reformulação da premissa inicial (...) Entendemos esta dinâmica que, até algum tempo 

atrás considerada apenas parte do processo de socialização, como sendo também 

procedimentos substancialmente cognitivos” (Edwards, Gandini, & Forman, 1999, p. 

117). 

Através da resolução de problemas autênticos as crianças são levadas a discutirem, 

negociarem e encontrarem estratégias de resolução. Durante este processo aprendem a 

compreenderem, negociarem e respeitarem as ideias dos colegas, aprendem que os 

sentimentos dos outros também são importantes e que o conflito pode ser resolvido 

respeitando ambas as partes. Deste modo, desenvolvem um sentido de interajuda, que os 

leva a procurarem o auxílio dos colegas, sem que se sintam dependentes dos adultos.  
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Durante este processo, tanto o desenvolvimento cognitivo, como o desenvolvimento 

emocional e social são estimulados. 

 Hohmann & Weikart (2009), realçam um conjunto de sete passos que ajudam os 

adultos a apoiar as crianças a lidarem com os conflitos interpessoais.  

O primeiro passo consiste em “ abordar a situação com calma”, ou seja, na 

observação do que está a acontecer e na aproximação das crianças de uma forma 

tranquila e carinhosa,  através de contacto fisico, gestos e olhares.  O segundo passo, 

refere-se ao “reconhecimento dos sentimentos das crianças e recolha de informação” , o 

adulto deve observar a situação, reconhecer os sentimentos das crianças envolvidas no 

conflito e fazer afirmações descritivas sobre o que observa. Torna-se importante escutá-

las com atenção, bem como os promenores, que se tornam significativos para elas. O 

terceiro passo, consite na “definição do problema de acordo com aquilo que as crianças 

dizem”, o adulto deve colocar questões  que o ajudem a tornar o problema mais claro 

para as crianças. O quarto passo, consiste em “pedir ideias ou sugestões” , neste passo, 

deve encorajá-las a falarem umas com as outras sobre o problema. Os desentendimentos 

simples poderão ficar escalarecidos quando as crianças descrevem o problemas umas às 

outras, caso contrário, deverá dar ideias e soluções que as ajudem a resolver o problema. 

No quinto passo, deve repetir a/as proposta/s e pedir-lhes que tomen decisões sobre a 

que colocar em prática. No seisto passo, deverá encorajá-las a colocar em prática as suas 

decisões, é importante que faça comentários positivos sobre os esforços que fizeram 

durante este processo. Para terminar, no sétimo passo,  deve “estar preparado para dar 

apoio no seguimento dos acontecimentos” ( p.618), terá que estar atento e observar se a 

solução combinda é eficiente, algumas vezes, poderão surgir novos conflitos, nos quais 

as deve apoiar a clarificar e a redefenir a solução. 

Os adultos devem prespetivar este processo como oportunidades de aprendizagem, 

compreender as características do desenvolvimento da criança e a importância de 

lidarem com conflitos interpessoais. Abordar as crianças com calma, dar informações 

específicas e focadas num aspeto, torná-las ativas e participativas, mostrar 

reconhecimentos pelos seus sentimentos e falar sobre o que estão a sentir, ajudando-as a 

reconhecer os seus próprios sentimentos e os sentimentos dos outros (Hohmann & 

Weikart, 2009). 
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2. As atividades iniciadas pelo adulto e apoio à aprendizagem da criança 

 

2.1 A importância da interação criança-criança 

 

As relações sociais que as crianças pequenas estabelecem com os companheiros e 

adultos são essenciais para formarem a sua compreensão do mundo social. Interações 

nas quais experimentam os alicerces das relações humanas (confiança, autonomia, 

iniciativa, empatia e autoconfiança) apoiam a construção de uma imagem construtiva de 

si próprias e dos outros.  

Por outro lado, os contextos de interações sociais positivas fornecerão às crianças 

“energia emocional” que lhes permitirá seguir as suas ideias e intenções noutros 

contextos e suportar as dificuldades que dai possam surgir (Hohmann & Weikart, 2009). 

A investigação, também, mostra que “as crianças que são apreciadas por todos, e 

aquelas que são avaliadas pelos pais e professores como socialmente competentes, 

geralmente lidam bem com a raiva. Elas respondem de uma forma directa e activa que 

minimiza o conflito posterior e faz com que as relações se mantenham. Evitam insultos 

e ameaças. Os rapazes impopulares têm mais tendência para exprimir sentimentos de 

raiva ou resistir a uma criança que os provoque, enquanto que as raparigas estão mais 

aptas a mostrar a desaprovação das outras crianças” (Papallia, Olds, & Feldman, 2001, 

p. 384). 

 Apoiar a socialização é importante para que as crianças desenvolvam atitudes 

positivas, em relação aos colegas, para que aprendam a valorizar as relações de amizade 

e a usufruir de tudo aquilo que têm de significativo, para que construam uma imagem 

positiva delas próprias e dos outros, para que se sintam motivadas para construir e 

manter relações sociais com outras crianças. 

Importa considerar que as crianças, com frequência, demonstram sentimentos de 

carinho, ternura e sensibilidade pelos outros. Reconhecem os sentimentos dos colegas, 

nos momentos em que se sentem em baixo, e respondem com ternura e sensibilidade. 

Contudo, Hohmann & Weikart (2009), realçam que as crianças “estão mais aptas 

para o fazerem quando os adultos as tratam com carinho e respeito”, “ quando os 

adultos respondem de forma apropriada aos sentimentos, interesses e necessidades das 

crianças, ajudam-nas a sentirem-se seguras e confiantes, e dão-lhes poder e 

competência, em troca, para que tratem dos outros com atenção e carinho” (p.598). 
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No entanto, os adultos que defendem os princípios da aprendizagem ativa, ajudam as 

crianças a tratarem com sensibilidade os seus colegas. Quando reconhecem as 

competências e potenciais das crianças, centram-se nos seus talentos, escutam-na com 

empatia e atenção, envolvem-se nas brincadeiras e no trabalho, partilhando o controlo e 

partilhando com a/s criança/s aquilo que é significativo para ela/ s, construem relações 

autênticas e adotam uma abordagem de resolução de problemas em relação ao conflito 

social, os adultos que agem de acordo com este princípios apoiam a construção de 

relações sociais positivas. 

Por outro lado, o desenvolvimento social apoia o desenvolvimento cognitivo. 

Edwards, Gandini & Forman (1999), salientam que “existe uma forte relação de causa e 

efeito entre o desenvolvimento social e cognitivo, uma espécie de espiral que é mantida 

pelo conflito cognitivo que modifica o sistema tanto cognitivo quanto social” (p.160).  

Este processo desenvolve-se apoiando a criança a construir relações com outras 

crianças e adultos, a ser sensível aos interesses e necessidades dos outros, encorajando-a 

a procurar a ajuda dos colegas para resolver problemas, a expressar sentimentos através 

da palavra, a brincar com os colegas, a criar e experimentar jogos cooperativos. 

Envolvendo a criança em trabalhos de pequenos grupos ou de pares, onde possam 

planear em conjunto, negociar ideias e solucionar problemas (Hohmann & Weikart, 

2009). 

Nos contextos de creche, apesar dos bebés e das crianças muitas vezes se envolverem 

em atividades mais solitárias, também aproveitam para observarem os seus colegas, 

imitarem os seus pares e brincarem ao lado de outras crianças. O adulto deve apoiar 

estas apostas iniciais de interação social, deste modo, ajudam-nas a desenvolverem 

relações positivas entre pares e a se verem como membros de uma comunidade (Post & 

Hohmann, 2011). 

Para apoiar este processo, o educador poderá criar oportunidades onde as crianças 

muito novas possam revelar interesse por outra criança, proporcionar equipamentos que 

lhes permita brincarem lado a lado e utilizar uma abordagem de resolução de problemas 

face aos conflitos sociais. É necessário abordar as crianças envolvidas nos conflitos 

calmamente, reconhecer os seus sentimentos, parar as suas ações que podem magoar, 

recolher informação e envolvê-las na descrição do problema e na procura de uma 

solução (Post & Hohmann, 2011). 
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Com este apoio, aprendem a respeitarem, a valorizarem, a construírem relações 

sociais positivas, a compreenderem melhor as tristezas, os sonhos e as alegrias do ser 

humano.  

Aprendem “que ser amigo é a melhor maneira de ter um amigo” (Papallia, Olds, & 

Feldman, 2001, p. 384). 

 

2.2 A importância da interação adulto-criança 

 

Nos primeiros anos de vida interações sensíveis, positivas e afáveis são essenciais 

para que as crianças desenvolvam um sentimento de confiança no mundo que as rodeia. 

Para que se sintam seguras para agir, crescer, explorar e aprender. O adulto será para a 

criança um porto seguro onde procurará apoio, carinho e atenção para partilhar 

descobertas e um sentimento reconfortante.  

De acordo com Gabriela Portugal (S/D), “ é através de interações positivas com os 

pais e outros adultos significativos que as crianças entendem o mundo como um local 

seguro, interessante e previsível, onde se sentem compreendidas e as suas ações geram 

prazer nos outros e em si” (p.9). 

A investigação mostra que a forma como o adulto se relaciona com as crianças pode 

influenciar fortemente o comportamento com os pares. Um estudo longitudinal mostrou 

que “crianças com quatro anos que estabeleceram uma vinculação mais segura com as 

figuras que lhe prestavam cuidados tendiam a ser mais sociáveis, sensíveis, empáticas e 

apreciadas por todos do que as que tinham uma vinculação insegura”. Por outro lado, 

mostra que “crianças que são, em geral, dependentes das suas educadoras de infância 

actuais são mais agressivas e mais socialmente isoladas” (Papallia, Olds, & Feldman, 

2001, p. 272). 

 A autoestima (julgamento que cada pessoa faz do seu próprio valor) também poderá 

depender do julgamento do adulto, nestas idades exprime-se principalmente através da 

confiança, curiosidade, desejo de explorar e adaptabilidade (Papallia, Olds, & Feldman, 

2001). 

Num estudo sobre cuidados e vinculações precoces, a psicóloga Margaret Owen, 

descreveu os comportamentos apresentados por adultos carinhosos envolvidos com 

crianças pequenas: sensibilidade à calma da criança, aceitação incondicional positiva 

(apreciação das ações e explorações da criança), ausência de negativismo, emoções 



17 

 

partilhadas, contacto físico positivo, respostas atentas e estimulação (Margaret Owen, 

citado em Post & Hohmann, 2011).   

Por sua vez, Gabriela Portugal (S/D), realça a importância do adulto providenciar 

apoio, segurança e encorajamento através de gestos, olhares e palavras, para que as 

crianças pequenas “sob um olhar atento e caloroso” desenvolvam “sentimentos de 

confiança e competência” (P.10). 

Do mesmo modo, realça a importância da escuta, referindo que “ escutar é uma 

competência básica numa situação de comunicação eficaz que os adultos podem 

modelar mesmo quando as crianças se expressam ainda com uma fala de bebé onde 

poucas palavras são identificáveis. O educador demonstra o seu interesse em 

compreender a criança, escutando, observando e fornecendo palavras à crianças” (p.10).  

Nesta perspetiva, os adultos observam e escutam a criança, tentando compreender os 

seus pensamentos, emoções, ideias ou ações, providenciando apoio e encorajamento. O 

diálogo segue as suas pistas, fala do que as crianças falam, partindo da perspetiva da 

criança. 

Nos diferentes momentos da rotina devem estar atentos às necessidades de cada 

criança, andar de criança para criança para que todas recebam atenção. Por outro lado, 

devem delegar o poder, dando-lhes oportunidades para expressarem pensamentos, ideias 

e sugestões. 

Interagir, reconhecendo na criança, um ser competente e com grandes potenciais. 

Desta forma, colaboram com ela, valorizam e levam a sério as suas ideias, emoções e 

trabalhos. A criança, por sua vez, ao sentir que o adulto a apoia irá auxiliá-lo cada vez 

mais. 

Como refere Edwards, Gandini & Forman (1999), “ as crianças estão prontas para 

nos ajudar, oferecendo-nos ideias, sugestões, problemas, dúvidas, indicadores e trilhas a 

seguir; e quanto mais confiam em nós e nos vêem como fonte de recurso mais nos 

auxiliam” (p. 102). 

Outro aspeto importante da interação adulto-criança consiste na especificidade da 

interação. O feedback, por exemplo, deve ser honesto e centrado num talento, qualidade 

ou até algo a ser melhorado. Isto evita que a criança sinta ansiedade para receber um 

novo elogio ou que o desvalorize, pelo contrário, aprenderá a melhorar o seu trabalho ou 

sentir-se-á reconhecida. Como referiu Hohmann & Weikart (2009), “um feed-back 

honesto a comportamentos específicos ajuda as crianças a crescer e leva a mais 

mudanças do que um comentário global do tipo “ bom trabalho”” (p.85). 
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De acordo com Hohmann & Weikart (2009), os adultos devem procurar interagir nos 

termos das crianças, partir das suas perspetivas e colocarem-se ao seu nível físico. 

 Criar relações autênticas, que se caracterizam por “ uma transparência visível no 

sujeito facilitador da aprendizagem, um desejo de ser pessoa, de ter e de viver os 

sentimentos e pensamentos do momento. Quando esta veracidade inclui apreço, carinho, 

confiança, respeito pelo aprendiz o clima para que haja aprendizagem fica fortalecido. 

Quando inclui um escutar sensível, não enviesado, então existe de facto um contexto 

libertador, estimulante de aprendizagens auto-iniciadas e de crescimento. Confiasse ao 

adulto o seu desenvolvimento” (Hohmann & Weikart, 2009, p. 84). 

 Olhar a criança com ternura, respeito, valorização, confiança, autenticidade e 

empatia fortalece o clima de aprendizagem e a relação entre o adulto e a criança. 

Eduardo Sá (2006), refere que “os bebés acham que os olhos são o espelho da alma. 

Dai que haja pessoas que atraiam os bebés e outras que os intimidem, apesar de 

parecerem simpáticas. Os bebés percebem que quem vê olhos vê corações” (p.44).  

É, igualmente, importante que os adultos aprendam a estudar os olhos das crianças, 

para que descubram o que vai nos seus corações e que saibam que elas sabem estudar 

muito bem as suas fisionomias.  

Tiziana Filippini, realça que “o papel do adulto é acima de tudo o de ouvinte, de 

observador de alguém que entende a estratégia que as crianças usam em uma situação 

de aprendizagem. Tem para nós o papel de “distribuidor” de oportunidades” (Tiziana 

Filippini, citado por Edwards, Gandini, & Forman, 1999, p. 160).          

Neste sentido, deve procurar orientar a aprendizagem “distribuindo oportunidades” , 

e não a satisfazendo com soluções ou respostas imediatas. Mais importante é ajudar as 

crianças a descobrirem as repostas e, ainda mais importante, torna-se ajudá-las a indagar 

a si mesmas questões relevantes (Edwards, Gandini, & Forman, 1999). 

É um saber construir as questões certas, provocar, estimular, partilhar, encontrar e 

proporcionar os recursos certos no tempo certo. “ Decidir que ajuda é necessária numa 

determinada circunstância e como é que esta pode ser melhor oferecida. Torna-se claro 

que, para tal, não há uma fórmula definida” (Donaldson, citado por Vasconselos, 2012, 

p. 12). 

Rinaldi, refere ainda que “ o professor guia a aprendizagem de um grupo de crianças 

buscando ideias dos indivíduos para usá-las na formulação da acção do grupo”. 

Frequentemente, com o apoio necessário do educador, as ideias, observações, 

questões ou incertezas poderão contribuir para explorar novas atividades e 
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aprendizagens , nas palavras de Rinaldi, para explorar “um território jamais percorrido, 

talvez jamais sequer suspeitado” (Rinaldi, citado por Edwards, Gandini, e Forman, 

1999, p. 162).  

Para isso, o educador terá que realizar tentativas para estimular o grupo. De acordo 

com Rinaldi, uma dessas tentativas poderá consistir em registar o que as crianças dizem, 

para depois ler os seus comentários procurando com elas os insights que irão motivar 

questões e atividades. Noutros momentos, poderá observar e escutar os “comentários 

instigantes ou plenos de insights”, para posteriormente devolvê-los ou esclarecê-los às 

crianças, para que possam manter a sua atividade ou o diálogo. Por último, poderá 

envolver o grupo na procura de uma ideia, sobretudo, uma ideia que tenha emergido de 

uma disputa intelectual entre as crianças, e na tentativa de a transformar numa “hipótese 

que deve ser testada, comparação empírica que deve ser feita, ou uma representação que 

deve ser tentada com base para uma futura atividade do grupo” (p.162).  

Concluindo, as interações são uma dimensão fundamental. A sensibilidade para com 

a criança, a compreensão, a escuta atenta e interessada, um olhar empático e autêntico, a 

colaboração e a capacidade de saber proporcionar a ajuda necessária.   

 

2.3 A importância da organização do tempo pedagógico 

 

A rotina diária é composta por tempos característicos, enquadrados numa sequência 

previsível e consistente, “oferece um enquadramento comum de apoio às crianças à 

medida que elas perseguem os seus interesses e se envolvem em diversas atividades de 

resolução de problemas” (Hohmann & Weikart, 2009, p. 224).  

Por outro lado, permite aos adultos “ organizarem o seu tempo com as crianças de 

forma a oferecer experiências mais activas e motivadoras” (Hohmann & Weikart, 2009, 

p. 224). 

Deste modo, ajuda as crianças e os bebés a conhecerem o seu dia, a se sentirem mais 

confiantes e seguros, a desenvolverem um sentido de comunidade e de controlo (Post & 

Hohmann, 2011). 

Segundo Hohmann & Weikart (2009), a rotina diária das crianças em idade pré-

escolar, na sucessão dos seus vários momentos, deve englobar: tempos em grande 

grupo, tempos em pequeno grupo, tempos de recreio, tempos de transição, tempos de 

planear-fazer-rever, e, por último, tempos para descansarem, para os lanches e refeições.  
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 Os tempos em grande grupo envolvem o grupo todo, para que adultos e crianças 

partilhem informações, experimentem companheirismo e desenvolvam atividades 

enquanto grupo. Apoiam a construção de um sentido de “nós” e de “nosso”, de pertença 

ao grupo, de liderança e experiências de resolução de problemas (Hohmann & Weikart, 

2009). 

A aprendizagem ativa num contexto de grande grupo permite que as crianças façam 

escolhas, manipulem ativamente os materiais, falem sobre as suas ideias e observações, 

e recebam o apoio do adulto (Hohmann & Weikart, 2009). 

Assim, o educador deve planear e iniciar atividades que ampliem os seus interesses e 

que as tornem ativas. 

Os tempos em pequeno grupo, devem reunir um número constante de crianças, 

durante o período de alguns meses. Contemplam a realização experiências, a 

investigação e a exploração de materiais (Hohmann & Weikart, 2009) . 

 O educador deve planear atividades que apoiam os interesses das crianças, que 

partam das suas capacidades emergente e que estimulem a aprendizagem ativa, numa 

relação de proximidade e de encorajamento.  

São oportunidades para que as crianças possam contactar com novos materiais, 

realizar experiências, interagir regularmente com os colegas, experimentarem as suas 

ideias e a dos colegas, resolverem problemas, ajudarem-se e aprenderem uns com os 

outros. 

A aprendizagem ativa, no contexto de pequeno grupo, permite às crianças fazerem 

escolhas, tomarem decisões e explorarem os materiais à sua própria maneira. O adulto 

deve observar e interagir com cada criança, para compreender e apoiar as suas 

iniciativas e a forma como usa os materiais.  

Torna-se para o adulto uma oportunidade para observar o desenvolvimento de cada 

criança, para apreciar as suas diferenças individuais e prever como irão responder a 

outras experiências de grupo planeadas pelo educador (Hohmann & Weikart, 2009) . 

Os tempos de exterior são dedicados às atividades livres, iniciadas pelas crianças que 

se envolvem em brincadeiras e aprendizagens. São oportunidades para brincadeiras 

sociais, para o contacto com a natureza. Permitem aos adultos ganhar uma compreensão 

mais profunda dos interesses e capacidades das crianças.  

No tempo de planear-fazer-rever, é definido um plano de ação que será posto em 

prática e, posteriormente, recordado. Ajuda as crianças a articular as suas intenções e a 

refletir sobre as suas ações, a desenvolver a autoconfiança e o sentido de independência, 
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continuando a beneficiar destas características ao longo da sua vida (Hohmann & 

Weikart, 2009). 

De acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, a rotina 

diária também deve contemplar “de forma equilibrada diversos ritmos e tipos de 

atividade, em diferentes situações – individual, com outra criança, com um pequeno 

grupo, com todo o grupo – e permite oportunidades de aprendizagem diversificadas, 

tendo em conta as diferentes áreas de conteúdo” (Ministério da educação, 1997, p. 40).  

Nos diferentes momentos da rotina diária, o educador deve tornar a criança ativa, 

observar a forma como interage com os diferentes momentos, o que pensa e o que a 

motiva. Deve contemplar momentos e atividades diversificadas, que tenham em conta 

as diferentes áreas de conteúdo. 

Em contexto de creche, segundo Post & Hohmann (2011), uma rotina diária para 

bebés e crianças deve contemplar: momento da chegada e da partida, tempos de escolha 

livre, tempos de atividades em grupo, tempos de exterior e tempos de cuidados 

individuais, dedicados às necessidades da criança (refeições, sestas e higiene corporal). 

Os tempos de grupo, devem reunir um grupo pequeno de crianças, geralmente, não 

mais que quatro por educador e oito crianças ao todo. Isto permite ao educador dar mais 

atenção a cada criança e que o contacto físico seja mais frequente (Post & Hohmann, 

2011). 

O educador deve planear experiências ativas em torno de ações ou materiais que 

sejam estimulantes, que constituem novidade, que despertem e reforcem o interesse das 

crianças ou experimentando pequenas variação naquilo que já conhecem.  

De acordo com Post & Hohmann (2011), “reforçar os interesses da criança, permite-

lhes ganharem um sentido de domínio ou encorajá-las a alargarem os seus 

conhecimentos, experimentando pequenas variações naquilo que já conhecem” (p. 284). 

São oportunidades para observar cada criança, a forma como interage com os 

materiais, com os colegas, como resolve os conflitos e as experiências-chave que 

realiza. Por sua vez, permite às crianças brincarem e explorarem um conjunto de 

materiais, fazer parte de uma atividade enquanto grupo e comunicarem num contexto 

social próximo. 

Os adultos apoiam-nas tornando-as ativas, permitindo-lhes fazer escolhas e explorar 

livremente, apoiando e respeitando as suas diferentes formas e ritmos de exploração. 

Descrever as ações das crianças, fazer comentários breves e factuais, estar ao nível 

físico delas são formas de lhe transmitir que as suas ações são vistas, reconhecidas e 
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apoiadas. Fazer comentários breves ajuda-as, também, a compreenderem que as suas 

ações podem ser descritas por palavras (Post & Hohmann, 2011).  

O tempo de escolha livre, consiste “ num período de tempo em que bebés e crianças 

podem investigar, explorar materiais e acções, e interagir com os seus pares e 

educadores” (Post & Hohmann, 2011, p. 249). 

Proporcionam momentos de explorações e brincadeiras, nos quais são livres para 

fazer escolhas, de acordo com as suas motivações e características individuais. Durante 

estes momentos, desenvolvem aprendizagens, exploram ações, materiais e movimentos, 

fazem descobertas, realizam experiências-chave e resolvem problemas. 

Ocorrem num contexto social que as estimula a interagirem e a construírem relações 

com outras crianças. De acordo com Post e Hohmann (2011), “têm oportunidade de 

observarem outras a explorarem e a brincarem, imitarem as suas ações e estabelecerem 

relações com os outros” (p.249). 

A aprendizagem ativa, apoia os tempos de escolha livre, envolvendo as crianças num 

ambiente seguro e apoiante, onde os adultos interagem e brincam com elas, apoiam as 

interações com os pares, utiliza uma abordagem de resolução de problemas face aos 

conflitos sociais e criam oportunidades interessantes.  

Os diferentes momentos da rotina devem proporcionar uma transição suave, respeitar 

os ritmos e as necessidades individuais de cada criança, adaptar-se tanto quanto possível 

a cada criança e ao grupo. Incorporar a aprendizagem ativa, o apoio do adulto e 

proporcionar uma variedade de experiências sensoriais e motoras. Criar um horário 

consistente, mas suficientemente flexível para acomodar as necessidades de cada 

criança (Post & Hohmann, 2011).  

  

2.4 A observação dos interesses das crianças como base para a planificação de 

atividades 

 

“ O mestre deve aprender primeiramente a estudar os outros e por exemplo «a não de 

aproveitar a ocasião» para «despertar o talento»; deve saber que «é nas bagatelas que o 

talento se revela», deve saber interpretar uma fisionomia” (Jean-Jacques Rousseau, 

citado por Jean Chateau, 1956, p.205). 
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A observação é a uma aprendizagem que se construi sobre cada criança, sobre as 

suas motivações, necessidades, aprendizagens e desenvolvimento, sobre a forma como 

resolve os conflitos e como se relaciona com os outros. 

São também um suporte que apoia o adulto, ajudando-o a moldar condições e 

recursos que partam do que a criança é capaz de fazer, que ampliem os seus interesses e 

desenvolvam as suas capacidades emergentes. Por outro lado, ajudam-no a desenvolver 

e a construir interações cada vez mais significativas para cada criança e para o grupo. 

Proporcionam informações para partilhar com os pais, que desta forma construirão 

uma relação mais unida com os educadores, através desta partilha, também, apreenderão 

mais sobre os seus filhos. 

Edwards, Gandini & Forman (1999), realçam que a documentação sistemática serve 

sistematicamente a três funções cruciais: “oferecer às crianças uma “memória” concreta 

e visível do que disseram e fizeram, a de servir como um ponto de partida para os 

próximos passos na aprendizagem; oferecer aos educadores uma ferramenta para 

pesquisas e uma chave para melhorias e renovações contínuas; e oferecer aos pais e ao 

público informações detalhadas sobre o que ocorre nas escolas, como meio de obter as 

suas reações e apoio” (p.25).  

A observação envolve documentação e pesquisa, registos diários e reflexão sobre os 

registos recolhidos. Diários de bordo, fotografias, gravadores, câmaras de vídeos são 

alguns instrumentos que poderão apoiar as observações. Torna-se relevante descrever as 

ações pormenorizadamente, o que fizeram, como fizeram, que materiais usaram, que 

interações criaram com os materiais e com os colegas, como resolvem os problemas, o 

que as motiva.  

A comunicação não-verbal ajudamos a compreender as necessidades de cada criança, 

numerosos desejos, palavras, pensamentos e emoções, uma dimensão mais profunda, 

não tão visível, mas igualmente importante. Através da comunicação não-verbal a 

criança demostra aquilo que sente e o que procura, o adulto deve estar atento e saber 

estudar o significado de uma expressão que deve, também, constituir uma fonte de 

observação. 

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar referem que a observação, 

o planeamento e a avaliação do processo educativo são competências inerentes ao 

desempenho profissional do educador de infância. Refere ainda que a observação 

constituí a base do planeamento e da avaliação servindo de suporte à intencionalidade 

do processo educativo.  
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Deste modo, a observação é uma base para planear experiências educativas 

ampliando os interesses e o desenvolvimento das capacidades emergentes das crianças. 

A abordagem currícular High/Scope descreve um conjunto de experiências -chave 

que ajudam o adulto a observar, apoiar e compreender as suas ações, consequentemente, 

as aprendizagens que realizam e como, posteriormente, as poderão apoiar (Hohmann & 

Weikart, 2009). 

As experiências-chave são atividades nas quais as crianças se envolvem 

naturalmente. “Proporcionam uma imagem integrante do desenvolvimento destas 

crianças, são fundamentais para a construção de um conhecimento destas crianças, 

acontecem repetidamente ao longo de um período de tempo alargado, e descrevem os 

conceitos e relacionamentos que as crianças se esforçam por compreender” (Hohmann 

& Weikart, 2009, p. 456). 

No jardim-de-infância, orientam a observação do educador para dimensões 

importantes da aprendizagem e desenvolvimento: Representação Criativa, Linguagem e 

Literacia, Iniciativa e Relações Interpessoais, Movimento, Música, Classificação, 

Seriação, Número, Espaço e Tempo (Hohmann & Weikart, 2009). 

Na Creche o educador usa as experiências - chave para identificar as aprendizagens 

que as crianças realizam a vários domínios: Sentido de Si Próprio; Relações Sociais; 

Representação Criativa; Movimento; Música; Comunicação e Linguagem; Explorar 

Objetos; Noção Precoce da Quantidade e de Número; Espaço e Tempo (Post & 

Hohmann, 2011). 

Segundo Post & Homann (2011), “ as experiências chave High/Scope para bebés e 

crianças pequenas proporcionam um retrato vivo do que as crianças de muita tenra 

idade fazem, do conhecimento e das competências que emergem das suas ações” (p.36). 

Os adultos devem estar atentos a cada criança, para que possam aprender sobre elas, 

para que descubram as suas formas singulares de ser, e para que possam aprender sobre 

as suas formas de ensinar. 

Para terminar ficam as palavras de Malaguzzi, que nos ensinam sobre a essência da 

observação,“ coloque-se de lado por um momento e deixe espaços para aprender, 

observe cuidadosamente o que as crianças fazem e então, se você entendeu bem, talvez 

ensine de um modo diferente do que dantes” (Malaguzzi, citado por Edwards, Gandini, 

& Forman, 1999, p. 93).      
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CAPÍTULO II – CARACTERIZAÇÃO GERAL DO CONTEXTO DE 

JARDIM-DE-INFÂNCIA 

 

1. Instituição  

 

O estágio desenvolvido, na valência de creche e de Jardim de Infância, no âmbito da 

Prática de Ensino Supervisionada decorreu numa instituição com sede pedagógica em 

braga. 

A valência de creche engloba três salas: berçário, sala do 1 ano e sala dos 2 anos. A 

valência de Jardim de Infância é composta pela sala dos 3 anos, 4 anos e 5 anos.  

A instituição, para além de beneficiar da componente pedagógica, da qual faz parte a 

Sensibilização Musical e o Inglês. Proporciona atividades a nível extracurricular. Na 

valência de Jardim - de - Infância atividades relativas à: aprendizagem Motora, Ciências 

Experimentais e Oficinas Criativas. Na valência de creche atividades extra curriculares 

relativas à aprendizagem motora. 

   

1.1 Grupo de crianças  

 

O estágio decorreu durante nove semanas, na sala dos 5 anos, com um grupo de 

dezanove crianças, oito meninas e onze meninos. Todas as crianças do grupo já tinham 

completado os cinco anos de idade.  

Na sua maioria eram crianças unidas, autónomas, ativas, demonstravam curiosidade 

em conhecer o mundo que as rodeia, colocavam questões, dominavam a expressão oral, 

expressavam iniciativas, partilhavam conhecimentos e experiências. Eram motivadas 

que recebiam as propostas de aprendizagem e que se empenhava na sua realização.  

 

1.2 Organização do tempo pedagógico 

 

As crianças do grupo conheciam a rotina - diária e tinham consciência dos diferentes 

momentos que se sucedem. De uma forma geral, contemplava tempos de grande grupo, 

tempos de pequeno grupo, tempo de exterior, tempo de planear – fazer - rever, 

momentos de descanso, para os lanches e refeições. 



26 

 

Iniciava-se com o tempo de acolhimento onde o grupo cantava a canção dos “bons-

dias”, partilhava descobertas e novidades. No tempo do conto/dramatização exploravam 

enciclopédias, músicas, escutavam, recontavam e criavam histórias. No tempo de 

exterior brincavam livremente. 

Durante a rotina existiam dois momentos para o tempo de pequeno grupo após o 

lanche da manhã e no final do tempo de descanso/televisão. Realizavam-se diversas 

atividades: pintura, desenho, jogos cooperativos. No tempo de planear - fazer - rever, as 

crianças construíam um plano de ação, que, posteriormente, colocavam em prática, no 

final, partilhavam-no com os colegas. Em cada dia da semana, uma criança era 

responsável por cooperar com a educadora nas atividades que desenvolvia. 

 

1.3 Organização dos espaços e materiais 

 

O espaço físico dividia-se em áreas de interesse: área da escrita, área da leitura, área 

das construções, área da expressão plástica, área dos jogos e área da casinha, que 

contemplam aspetos básicos do jogo e do desenvolvimento das crianças. A localização 

das áreas estava cuidadosamente planeada de modo a proporcionar espaço adequado em 

cada área e fácil acesso entre elas. Em tempos de trabalho específico e planeado pela 

educadora o grupo ocupa alguns desses espaços (área das expressões, área da leitura e 

área dos jogos).  

Todos os materiais da sala estavam organizados e acessíveis. Consistiam em 

materiais variados, manipuláveis, abertos e adequados à idade das crianças. Encontram-

se devidamente etiquetados, com fotografias. 

No espaço exterior, dispunham de um parque com diversos equipamentos. Tinham 

acesso a um polivalente e a uma sala própria para desenvolverem as atividades de 

oficina criativa. 

 

1.4 Trabalho pedagógico desenvolvido pela educadora 

 

O trabalho pedagógico desenvolvido pela educadora tinha como referenciais de base 

as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, a abordagem Curricular 

High/Scope; a observação, o planeamento e a avaliação de atividades com base nas 

observações diárias da criança e do grupo 
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CAPÍTULO III – INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO CONTEXTO DE JARDIM-DE-INFÂNCIA 

 

1. Cuidados na intervenção pedagógica 

 

Durante o desenvolvimento do projeto procurei pôr em prática os conhecimentos 

adquiridos durante o tempo de licenciatura e de mestrado, baseando-me na abordagem 

High/ Scope para a educação pré-escolar e nas Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar (1997).  

Antes de iniciar o projeto procurei compreender e aprofundar os meus 

conhecimentos sobre a metodologia Trabalho por Projeto e sobre a abordagem de 

Reggio Emillia na educação da primeira infância, algumas reflexões são desenvolvidas 

em torno destas abordagens. Apesar de apoiar a intervenção na abordagem High/Scope 

e nas Orientações Curriculares, foram uma fonte de inspiração. 

Nos primeiros dias de estágio, procurei compreender as relações entres as crianças, 

as interações que criavam com os colegas, com os adultos, com os diferentes momentos 

do tempo pedagógico e com o ambiente físico. Tudo isto, me fez compreender melhor a 

organização destas dimensões e de que forma é que as crianças se relacionavam com 

elas. A escuta, reflexão, planificação e observação foram uma constante ao logo do 

tempo de estágio e o suporte de todo o trabalho desenvolvido.  

Procurei estar atenta ao grupo e a cada criança, à forma como se relacionavam com 

os pares, como resolviam os conflitos, como trabalhavam em conjunto, em que 

brincadeiras se envolviam, o que as motivava, e que experiências - chaves realizavam. 

Também para conhecer as suas formas de ser e construir laços afetivos com cada uma. 

Durante a intervenção pedagógica, centrei a aprendizagem nos seus interesses, bem 

como na construção de conhecimentos pela ação, a criança aprende fazendo. Seguindo 

as questões que colocavam, devolvia-as ao grupo, juntos partilhavam saberes, através 

dos quais fui avaliando a motivação do grupo em explorar as questões.  

Posteriormente, criava oportunidades de aprendizagens, através da exploração de 

recursos (imagens, vídeos de animação, obras de literatura infantil, plantas, terra, entre 

outros). Durante a exploração as crianças faziam novas descobertas, construíam novas 

questões e novos saberes. Depois da experimentação, os registos iniciais tornavam a ser 

devolvidos.  
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Após cada intervenção pedagógica, procurava desenvolver uma análise reflexiva 

sobre a minha prática pedagógica e sobre os registos das observações. Procurando 

compreender os aspetos que poderiam ser melhorados, de que forma as interações e 

organização da atividade influenciou o comportamento e as aprendizagens adquiridas 

pelas crianças. 

 

1.1   O problema  

 

A intervenção pedagógica partiu de uma situação que ocorreu num passeio 

organizado, no dia Mundial da Árvore, com o propósito de que cada criança levasse 

uma planta para o infantário. Durante este passeio surgiu um debate entre duas crianças 

que se mostraram entusiasmadas em descobrir se as plantas precisam mais de água ou 

de sol para sobreviver. Também o (R.), quando estava na área da leitura, a ver um livro 

sobre plantas disse-me: “gostava de saber coisas sobre o pólen”.  

Neste contexto, emergiu o nosso problema a abordar e a investigar: o que é que as 

plantas presidam para sobreviver?  

As propostas de atividades focaram-se na área do Conhecimento do Mundo, tendo 

como objetivo ampliar os interesses das crianças através do contacto com “novas 

situações que são simultaneamente ocasiões de descoberta e de exploração do mundo” 

(Ministério da Educação, 1997, p. 79). Integrando-a e articulando-a com a área da 

Formação Pessoal e Social e a área da Expressão e Comunicação.  

 

1.2    Objetivos 

 

 Apoiar e dar reposta aos interesses, questões e dúvidas das crianças. 

 Contribuir para envolver o grupo em experiências ativas, significativas e 

baseadas em valores. 

 Ampliar os conhecimentos científicos sobre o mundo das plantas (elementos que 

a constituem, funções vitais). 

 Contribuir para despertar sentimentos de curiosidade, dúvida e descoberta; 

respeito, preservação e afeto pelo mundo das plantas. 
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 Desenvolver atividades nas diferentes áreas de conteúdo, relacionadas com as 

questões colocadas, que possibilitem a participação e a colaboração de todos na 

construção de conhecimento comum. 

 Favorecer o contacto com realidades próximas.   

 

2. Descrição das atividades desenvolvidas no âmbito da rotina educativa 

 

A minha primeira intervenção pedagógica, consistiu em levar para um tempo de 

grande grupo, as questões e interesses que recolhi durante o tempo de observação. 

Relembrei a questão: as plantas precisam mais de sol ou de água para sobreviver? (R.) 

Bem como, o interesse do (R.) em saber coisas sobre o pólen.  

O grande objetivo deste diálogo seria avaliar o interesse do grupo em explorar as 

questões que surgiram e os seus conhecimentos.  

A maior parte das crianças, participou e mostrou interesse em descobrir se realmente 

a planta precisava mais de água ou de sol para sobreviver, desta forma foram dando as 

suas opiniões: “ eu acho que o que as plantas precisam mais é de sol” (E.);“eu acho 

que precisam de água, terra e sol” (P.); “eu acho que precisa mais de terra do que de 

água senão elas afogam-se” (D.); “elas precisam mais de água.” (B.) 

 Abordamos, também a forma como a planta se alimenta: “pelas raízes. Come terra e 

bebe água e depois vai para o tronco delas” (E.); “também precisa de uma semente, 

para depois nascer o tronco (caule) e as folhas “ (I.); “fazemos um buraco na terra, 

metemos lá a semente e deitamos água e assim ela cresce.” (B.). O (F.), por sua vez, 

acrescentou uma atitude de proteção: “acho que primeiro temos que cuidar bem delas, e 

dar-lhes de comer”. 

Tendo em conta que, a maior parte das crianças do grupo, mostrou interesse na 

questão explorada, realizaram uma representação das ideias que construíram em relação 

ao que as plantas precisam mais para sobreviver. Através dos registos, demonstraram 

compreender que as plantas precisam de água, terra e sol, no entanto, mostravam 

curiosidade em saber o que é que precisavam mais para sobreviver. 

 

 Construção do gráfico 

 

Este atividade teve como objetivo explorar a questão “as plantas precisam mais de 

sol ou de água para sobreviver?” 
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Num tempo em grande grupo, devolvi os registos inicias sobre as ideias de cada 

criança em relação ao que as plantas precisam mais para sobrevier, em conjunto, 

representamos os registos numa tabela de dupla entrada, através da qual o (D.) 

acrescentou ainda outra hipótese, nomeadamente, “terra e água”.  

À medida que devolvi a os registos definimos o local onde poderíamos colocar a 

planta: 

 Apenas em água no quarto de banho (combinamos retirar a terra);  

 Apenas a receber a luz do sol na janela da sala (combinamos retirar a terra e não 

colocar água);  

 Apenas em terra também no quarto de banho (combinamos que não seria 

regada);  

 Apenas em terra e em água no quarto de banho (combinamos que seria regada);  

 Apenas a apanhar sol e em água na janela da sala (combinamos retirar a terra).  

 

Para registar os dias que a planta sobrevive propôs a elaboração de um gráfico. Apôs 

a exploração de alguns gráficos representados na brochura “ Sentido de números e 

organização de dados”, o grupo partilhou ideias para a sua construção e, em conjunto, 

conseguiu dar todas as indicações necessárias.  

Combinamos que ficariam duas crianças responsáveis por fazer o registo 

diariamente: se as plantas estivessem vivas seria pintado o quadro do gráfico que 

corresponde-se às respetivas plantas, quando morressem deixariam de o pintar. Durante 

o desenvolvimento do projeto os responsáveis lembravam-se de fazer o registo e era 

com interesse que o faziam, surgiu uma situação ou outra em que se esqueceram, mas 

no dia seguinte interessavam-se por o fazer. 

Foi discutido com o grupo que a experiência seria apenas para aquela planta, o que 

não significaria que o mesmo resultaria para todas as plantas que encontramos na 

natureza. 

Permitir ao grupo tomar decisões, expressar escolhas, envolver a participação de 

todos para alcançarem um objetivo comum, neste caso, a construção do gráfico, é 

importante para desenvolver entre todos um sentido de entreajuda. Desta forma, o grupo 

reconhece que num trabalho comum cada criança contribuiu. 

Desta forma, “as crianças são induzidas a tornarem-se afirmativas e a procurar as 

ajudas de que precisam. São também encorajadas a tratar com respeito as outras 

crianças com quem estão a brincar” (Vasconcelos, 1997, p. 168). 
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FIG. 2- (F.) e (R.) desenham uma parte do 

gráfico. 

 

 

 

FIG. 1 (F.), (M.) e (F.) a retirarem a terra de uma 

planta. 

 

 

FIG. 3 e 4 – crianças fazem o registo no 

gráfico. 

 

 

 

FIG. 5- Resultado final do gráfico. 
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 Exploração de matérias naturais 

 

Flores secas: situação desencadeadora: “é nas saquinhas que nascem as sementes”. 

 

Num diálogo com o grupo sobre o local onde nascem as sementes, uma criança 

respondeu é” nas saquinhas”. Tendo em conta esta ideia proporcionei uma experiência 

de aprendizagem que consistiu na exploração de flores secas; assim como o interior de 

um fruto com sementes que, posteriormente, foram semeadas por cada criança. 

Durante a exploração envolveram-se a retirarem as sementes das flores, motivados 

diziam: “encontrei uma semente”, ou perguntavam se o que encontraram seria uma 

semente e divertidos mostravam-na ao grupo.  

No tempo do almoço quase todas as crianças retiraram as sementes, de uma 

tangerina, para guardar. O (D.), por sua vez, disse-me que iria plantar a semente da 

tangerina no jardim do seu vizinho, para lhe fazer uma surpresa que seria a tangerineira!  

Através de uma experiência direta, onde tiveram a oportunidade de observar, tocar e 

mexer nas flores à procura de sementes, foram estimulados a compreenderem onde é 

que realmente as sementes nascem. Este tema, despertou o interesse de várias crianças, 

o (J.), por exemplo, perguntou quais são as sementes da banana, seria um interesse que 

poderia ser ampliado, se o tempo de estágio o permitisse. 

 

 

 

 

FIG. 6, 7 e 8- crianças procuram 

sementes no interior da flor. 
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 Exploração de uma planta e de um botão de uma flor 

 

No tempo em pequeno grupo foi proporcionado o contacto com o botão de uma flor e 

com uma planta, para que cada criança tivesse uma experiência direta com a planta e 

com os seus elementos. Através dos elementos explorados representaram uma flor.  

Através desta exploração construíram conhecimentos intuitivos sobre os elementos 

que estão no interior da flor. O (F.), por exemplo, disse-me “deste (apontando para o 

estigma) só há um e destes há muitos (apontando para os estames) ”; O (R.) também 

referiu “ este (apontando para o estigma) são maiores que estes (apontando para os 

estames) ”. 

No tempo de exterior a (L.) veio ter comigo e disse-me “encontrei um botão, vou 

abrir e vai estar lá dentro a flor!”, e ao abrir o botão ficou divertida a olhar para a flor. 

Outras crianças também me começaram a pedir para lhes dar botões da tangerineira que 

se envolviam a abrir. 

Estas situações deixam-me um sentimento de satisfação, por observar que mesmo 

nos tempos de brincadeira, de uma forma espontânea, demonstravam interesse nas 

aprendizagens adquiridas. 

 

 

 
FIG. 11- Crianças representam uma flor através dos seus 

elementos.                      

 

 

 

FIG. 9 e 10- (F.) e (J.) Exploram botão de 

uma flor. 

 

 

 



34 

 

 Exploração das obras do pintor Joan Miró                 

 

Uma das obras que me levou a explorar este pintor foi a 

obra “O Jardim de Miró”. Através desta exploração pretendia 

estimular o gosto pela apreciação e criação; bem como 

provocar a descoberta de novas formas de representação, neste 

caso através de figuras e formas geométricas. 

 

 

Esta experiência passou por duas fases: apreciação e criação. A maior parte das 

crianças, ficaram absorvidas durante a experiência, apesar de não se expressarem muito 

verbalmente, pelas suas expressões faciais foi visível o seu empenho na criação e 

admiração pelas obras. 

 Durante a criação, algumas crianças mostraram preferência por copiar partes da obra 

“O Jardim de Miró”, outras crianças criaram novas representações através de figuras 

geométricas. Sendo que cada criança podia representar o que queria algumas, por sua 

vez, não deram muita importância à obra. 

“É, por conseguinte importante que as crianças, em ambientes de Jardim-de Infância, 

possam experimentar estes distintos papéis de executante, criador e apreciador, já que 

na vivência desta tripla experiência artística, diferentes significados e competências 

serão desenvolvidas ” (Godinho & Brito, 2010, p. 12). 

 

 

 

FIG. 14- Algumas das representações 

realizadas pelas crianças. 

 

 

 

FIG. 13- Crianças a realizarem a sua representação. 

 

 

 

FIG. 12 - “ O Jardim de Miró” 
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 Visita à comunidade 

 

A visita ao Jardim de Santa Bárbara constituiria uma oportunidade para o grupo 

participar na comunidade. Através desta participação é estimulado a valorizar as pessoas 

que lhe pertencem e a reconhecerem o seu contributo na sua organização.  

 

 

 

Antes da visita procurei saber se estaria alguém disponível para nos receber e 

encontrei uma senhora jardineira que se mostrou interessada na nossa visita.  

Num tempo em grande grupo, formulamos algumas questões para lhe colocarmos: 

“ Onde é que nasce o pólen nas flores?” (R.) “ Qual é o alimento que os jardineiros 

dão às plantas?” (L.) 

 “Como é que as abelhas tiram o pólen das flores?” (A.) 

Para além destas questões, durante o passeio surgiram outras que também lhe 

colocamos: 

“Como é que nascem as sementes nas bolinhas (parte da flor onde nasce a 

semente)?” (F.) 

“Como é que as senhoras plantaram isto tudo (flores)?” (M.) 

O (J.), por sua vez, demonstrou-lhe o afeto que sentiu pelo jardim, dizendo “vou ter 

saudades deste jardim”. 

Durante o passeio as crianças andaram livremente pelo jardim, apreciaram as plantas, 

por vezes, perguntavam o nome delas e mostravam preferência por algumas.  

FIG. 15 e 16-  crianças a passear pelo jardim de Santa Bárbara. 
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A senhora respondeu às nossas questões, exceto, às questões relacionadas com o 

pólen, pelo que ficamos de procurar na internet e nos livros. Para além disto, ofereceu-

nos sementes. A maior parte das crianças mostrou interesse nas sementes e em planta-

las, pelo que tiveram essa oportunidade. 

Este passeio foi um contributo para aprendizagem, para novas questões, para 

despertar sentimentos de ternura e de respeito pelas plantas, e pelas pessoas que cuidam 

delas. 

 

 

 

 

 Partilha dos trabalhos 

 

A partilha de trabalhos desenvolvidos ao longo do projeto com a sala dos dois anos, 

que pertence à mesma instituição, foi a melhor forma que encontrei para valorizar os 

trabalhos desenvolvidos pelas crianças, sobretudo, para faze-las sentir e reconhecerem 

essa importância. 

Para organizar esta partilha, num tempo em grande grupo, mostrei as fotografias que 

tirei ao longo do projeto, assim, relembramos o que tínhamos aprendido, avaliamos o 

nosso trabalho, os registos que realizámos, e definimos o que iríamos partilhar e quem 

ficaria responsável.  

As crianças ficaram entusiasmadas, motivadas era com alegria que diziam: “vamos 

ser professores”. Ficam algumas imagens de alguns dos trabalhos que partilhamos. 

FIG. 18 - (F.) e (J.) a interagirem com a senhora que 

cuida do jardim. 

 

 

 

FIG. 17 – Grupo de crianças a conversarem sobre 

as plantas. 
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FIG.19 - (I.), (L.) e (A.) 

partilham a história que 

construímos “o girassol 

desaparecido”– ver anexo1  

história completa. 

 

 

 

FIG. 20 – (E.) e (J.) partilham a 

experiência que realizamos através do 

gráfico. 

 

 

 

FIG. 21 E 22 – Partilha de diferentes locais onde as plantas conseguem sobreviver. 
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 Partilha de ideias 

 

Para concluir as atividade que desenvolvi ficam algumas ideias que as crianças 

partilharam, no final do projeto, sobre as plantas:  

“As plantas dão-nos vida” (I.); “dão néctar aos insetos” (R.); “ oxigénio para 

respirarmos e sobreviver” (F.); “dão-nos trigo” (D.); “dão vida aos animais” (I.); “dão-

nos fruta” (L.). 

Por tudo isto, “ temos que cuidar das plantas, regá-las e deitar água” (J.); “ cuidar 

da floresta” (D.); “ não deitar lixo para o chão!” (E.) e “quando vamos fazer um 

piquenique temos que levar sempre um saco!” (R.).    

Durante o projeto demonstraram uma grande sensibilidade pelas questões 

ambientais, uma vontade genuína em querer proteger e cuidar; satisfação e gosto no 

tocar na terra, nas sementes, em cheirar as plantas e em apreciá-las. Mesmo quando 

estava a desenvolver a intervenção na creche o (P.) veio ter comigo e com um ar 

preocupado disse-me que estavam a cortar as árvores que estão perto do prédio onde 

mora. 

Para além das atividades descritas, as questões relacionadas com o pólen também 

foram exploradas. Inicialmente, realizaram um desenho sobre o que sabiam, no final, 

registei as suas ideias. Posteriormente, foram exploradas imagens e enciclopédias pelas 

crianças, sobre o processo de polinização, através das quais foram construindo novas 

ideias. No anexo 3, poderão ler algumas das suas ideias iniciais e as ideias construídas, 

pelas mesmas crianças, após a exploração do processo de polinização. 

Durante a intervenção os trabalhos realizados foram afixados nas paredes da sala. Em 

algumas situações foram afixados no corredor, para partilhar com os pais o trabalho que 

estava a ser desenvolvido. 
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2.1 Análise da intervenção pedagógica 

  

Durante a intervenção pedagógica consolidei os meus conhecimentos sobre a 

importância de várias dimensões, saliento as mais significativas:   

Aprendi que saber escutar as crianças, partilhar as suas questões, proporcionar 

condições para que descubram as respostas, reconhecer a importância das suas ideias e 

dos trabalhos que realizam, tudo isto, marca a diferença na motivação com que 

aprendem e na relação que constroem connosco. Ao partirmos das suas questões 

sentem-se reconhecidas e sentem que, com o apoio do adulto, conseguem aprender o 

que gostam. 

Os materiais permitiram-me provocar, levando as crianças a construírem novas 

questões, a levantar hipótese, a construírem aprendizagem através das suas ações. 

Durante estas explorações partilham motivadas o que estão a fazer, o que procuram 

descobrirem, imitam as ações dos colegas e, desta forma, aprendem uns com os outros. 

A exploração de enciclopédias e imagens, contribuiu em grande parte para que 

fizessem novas descobertas que depois partilhavam o que se reflete, sobretudo, na 

partilha final de ideias. Por exemplo, quando o (D.) diz as plantas “dão-nos trigo”; a (I.) 

“dão vida aos animais” e a (L.) “dão-nos fruta”; estes aspetos foram explorados 

através de enciclopédias e de imagens. 

Proporcionar oportunidades para trabalharem em pares, estimula-as a aprenderem a 

negociar ideias, a se respeitarem, a procurarem a ajuda dos próprios colegas e a 

construírem uma relação mais unida. 

Observei que a exploração de formas de arte transmite uma enorme satisfação. Por 

exemplo, ao explorar as obras de arte do pintor Joan Miró, apesar da maior parte das 

crianças não se expressarem muito verbalmente, ficavam envolvidas a apreciar as obras. 

Com a exploração do filme de animação “A maior flor do mundo”, grande parte das 

crianças do grupo me disse que o queria ver outra vez. No final, partilharam atitudes 

como é “importante ajudar os amigos e ajudar a natureza”; “ é importante ajudar as 

plantas e as flores”. 

Para além disto, surge uma situação no filme que imitaram no tempo de exterior. No 

filme, um menino cansado deitou-se por debaixo de uma flor que deixou cair uma pétala 

que o cobriu durante a noite. Também, num tempo de exterior, quando uma criança sem 

querer pisou uma abelha, várias crianças se juntaram ao seu redor e ficaram a observar a 
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abelha ferida. Para cuidarem dela puseram-na à sombra e foram buscar uma pétala para 

a cobrir, que também serviu de cobertor.  

Assim, as formas de arte, para além de satisfazer as crianças, preenchem a cultura 

visual, a criatividade, a imaginação, o sonho e contribuem para desenvolver o sentido 

estético. 

Deste modo, as artes devem estar presentes, não refiro apenas bons livros de 

literatura infantil. As crianças também gostam de apreciar obras de arte, de ouvir 

diferentes tipos de música, de visualizar curtas-metragens e filmes de animação, de 

explorarem diferentes formas de fazer teatro.  

Desenvolvi e melhorei competências, sendo as mais significativas as que se referem 

às interações.  

Inicialmente, quando as crianças me colocavam questões a minha primeira reação era 

dar logo a resposta. Recordo-me de uma das primeiras atividades onde através da 

exploração de uma planta aquática e de um cato foram colocadas as questões: “ para 

que é que servem os picos?” (E.); “o que é que acontece se retirarmos um pico?” (H.); 

“ como é que bebem a água?” (F.); a minha primeira reação foi dar logo a resposta. 

Contudo, com o tempo comecei a aprender a colocar questões que estimulassem a 

criança a descobrir a respostas ou em meios para a descobrir.  

Considero que foi a dimensão onde senti mais dificuldades e que é uma 

aprendizagem que se adquiri com a experiência, porque cada criança é uma criança com 

vivências e formas de pensar diferentes. Contudo, adquiri a capacidade de “parar para 

pensar” antes de responder, o que me ajudou bastante. 

 “ Na interação criança-adulto que ocorre durante a atividade devem privilegiar-se as 

respostas através de questões que vão sendo colocadas às crianças e não de respostas 

que lhes são fornecidas pelos adultos. Neste aspeto, a influência do adulto tem uma 

influência determinante no êxito da atividade, não só nos momentos em que as crianças 

manifestam dificuldades, mas também quando fazem novas descobertas” (Godinho & 

Brito, 2010, p. 20). 

Apesar de levar comigo a consolidação destas aprendizagens, reconheço que alguns 

aspetos poderiam ser melhorados. 

 Um aspeto menos positivo foi o facto de não conseguir criar oportunidades para o 

envolvimento parental.  

Por outro lado, um dos critérios de relevância nos projetos consiste no 

aprofundamento dos tópicos desenvolvidos. Durante o projeto que desenvolvi, procurei 
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dar resposta às várias questões que surgiram, contudo, não foram aprofundadas. Um dos 

motivos foi observar que nem todo o grupo estaria motivado, um outro motivo foi o 

querer explorar todas as questões que surgiram.  

Neste aspeto, deveria, com o grupo de crianças mais envolvido no tema, aprofundar 

tópicos que depois seriam devolvidos ao grande grupo.  

“Se o tópico for específico e concreto as crianças são levadas a pensar mais 

minuciosa e aprofundadamente sobre aquilo que estão a pesquisar: quando representam 

o que aprenderam, as suas representações também serão mais detalhadas, requerendo 

mais raciocínio para serem produzidas” (Helms, citado por Teresa Vasconcelos, (S/D), 

P.19). 

Outra reflexão que faço consiste nos interesses versus intencionalidade. Há 

competências e conteúdos que têm de ser desenvolvidos, apesar da importância de 

seguir os interesses das crianças, a intencionalidade pedagógica nunca deve ser posta de 

parte, por vezes existe esta dualidade. Neste aspeto, as propostas de atividade precisam 

de ser refletidas e é essencial que haja sempre uma intencionalidade, por detrás da 

exploração dos interesses da criança.  

 Contudo, penso ter conseguido articular os interesses com as diferentes áreas de 

conteúdo. 

 

 Área do conhecimento do Mundo: 

Algumas crianças aumentaram a sua compreensão sobre os diferentes locais onde as 

plantas conseguem sobreviver, com a exploração das plantas aquáticas, terrestres e 

epífitas. O vocabulário em relação às diferentes partes que compõem uma planta 

começaram, por exemplo, a dizer “caule”, ao contrário de “tronco” ou “pauzinho”. 

Sobre os elementos que constituem a flor e as suas funções. No final do projeto, numa 

atividade desenvolvia pela educadora que consistia num desenho de um carteiro, 

observei que duas crianças modificaram a representação que faziam das flores tornando-

as mais completas (ver anexo 2- representação mais completas das plantas). E, por 

ultimo, sobre o processo de polinização (ver anexo 3 - alguns registos iniciais e após a 

exploração).  

Para além disto, promoveu-se um sentimento de respeito e proteção pelas plantas. 

Por exemplo, com o passeio ao jardim de Santa Bárbara, com as oportunidades de tocar 

na terra, cuidar, semear e com a exploração de enciclopédias sobre a importância das 

plantas.  



42 

 

 Área da Expressão e Comunicação: 

No domínio da matemática, com a exploração e construção do gráfico, promoveu-se 

o desenvolvimento do sentido de número, a capacidade de recolha, organização, 

tratamento e análise de informação. 

No domínio da Expressão Plástica, as crianças puderam explorar e criar produções 

com diversos tipos de materiais. 

No domínio da linguagem oral, foram vários os momentos onde partilharam 

conhecimentos e exprimiram ideias. 

 

 Área da Formação Pessoal e Humana: 

Foram diversas as oportunidades criadas para que trabalhassem em pares, em grupo, 

negociassem ideias, expressassem iniciativas, resolvessem problemas e encontrassem 

soluções. Por exemplo, na construção do livro “o girassol desaparecido” em que a 

história e as ilustrações foram construídas pelas crianças e, também, no registo e 

construção do gráfico. 

 

Ao desenvolver o projeto, no tempo de exterior, as crianças começaram a procurar 

mais as flores da tangerineira que estava no parque. Quando, por exemplo, me pediam 

botões para abrirem, também ocorreu uma situação em que várias crianças me vieram 

pedir uma flor, que colocaram junto a uma abelha que não conseguia voar, para que, 

assim pudesse comer o néctar. No tempo de refeições começaram a retirar as sementes 

da fruta, os próprios registos das representações que desenvolveram tornaram-se mais 

criativos. 

Durante este percurso, consolidei aprendizagens, e como já referi há aspetos que 

poderiam ter contribuído para enriquecer a minha intervenção e aumentados as 

aprendizagens construídas pelas crianças. Contudo, contribuíram para que crescesse, 

para que levasse comigo aprendizagens e a capacidade de investigar e refletir sobre a 

minha prática pedagógica.  
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CAPÍTULO IV – CARACTERIZAÇÃO GERAL DO CONTEXTO DE 

CRECHE 

 

1. Grupo de crianças 

 

O estágio decorreu durante oito semanas, na sala dos dois anos, com um grupo de 23 

crianças, 10 meninos e 13 meninas. Todas as crianças já tinham completado os dois 

anos e algumas os três anos de idade. A educadora acompanha o grupo desde o berçário, 

sendo acompanhada por três ajudantes da ação educativa. 

Observei que as crianças conheciam bem os diferentes momentos da rotina, que eram 

capazes de se orientarem autonomamente pelo espaço e que já tinham um vocabulário 

alargado. Integravam bem os adultos e envolviam-se nas actividades.  

Mostraram uma enorme vontade em explorar os movimentos, músicas, 

acompanhando-as com gestos, ouvir histórias, imitar sons e explorar novas sensações.  

 

1.2 Organização do tempo pedagógico  

 

A rotina diária da sala dos dois anos contemplava tempos em grande grupo, em 

pequeno grupo, de exterior, tempo destinado ao lanche, refeições, descanso e higiene. A 

maior parte das crianças conhecia os diferentes momentos da rotina. 

No tempo de acolhimento começavam por marcar a presença e cantar a canção dos “ 

bons dias”. No tempo em grande grupo ouviam histórias, cantavam, acompanhavam as 

músicas com gestos, realizavam jogos e partilhavam novidades. No tempo em pequeno 

grupo realizavam atividades de pintura, desenho e jogos. No tempo de exterior 

brincavam livremente. 

 

1.3 Organização do espaço e materiais 

 

Na sala dos dois anos o espaço físico encontrava-se dividido em quatro áreas de 

interesse: área das construções, área de expressão plástica, área da casinha e área da 

biblioteca As áreas estavam divididas por móveis atraentes e baixos, que permitiam a 

visibilidade entre as mesmas. 

A maior parte dos materiais estavam adequados às idades das crianças, acessíveis e 

etiquetados. Relativamente às produções realizadas eram expostas no placard da sala. 
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1.4 Trabalho pedagógico desenvolvido pela educadora 

 

O trabalho desenvolvido pela educadora tinha como referencia a abordagem 

High/Scope à educação de bebés e crianças em contextos de grupo. A observação, o 

planeamento e a avaliação de atividades com base nas observações diárias da criança e 

do grupo 
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CAPÍTULO V – INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO CONTEXTO DE CRECHE 

 

1. Cuidados na intervenção pedagógica 

 

Durante o estágio na valência de creche procurei construir uma relação de confiança 

com cada criança.  Compreender as dimensões pedagógicas e a forma como 

interagiam com ela. Estar atenta às necessidades, às motivações e as experiências-chave 

que realizavam. 

A partir dos registos das observações, planeamos atividades que estimulassem a 

aprendizagem ativa e ampliassem os interesses das crianças. 

Durante as atividades procurava observar e registar as experiências-chave que cada 

criança realizava, compreender se estavam realmente motivada na exploração, como se 

envolviam, que descobertas faziam, o que mais as motivava, como resolviam os 

problemas e como interagiam com os colegas.  

No final, procurava desenvolver uma análise reflexiva sobre de que forma a 

organização da atividade e as interações influenciaram o comportamento das crianças. 

Através da reflexão procurava melhor a minha prática pedagógica. Mais uma vez, a 

escuta, observação, planeamento e reflexão foram dimensões que estiveram sempre 

presente. 

O delineamento das estratégias de intervenção apoiou-se nas observações, nos 

princípios da aprendizagem ativa, e nas experiências-chave do modelo Curricular 

High/Scope para Bebés e Crianças. 

 

1.1 O problema  

 

A intervenção consistiu em criar oportunidades de exploração sensorial, uma vez que 

é uma dimensão fundamental na aprendizagem.  

O psicólogo do desenvolvimento Jean Piaget, para os bebés e crianças até aos três 

anos de idade, definiu o estádio de desenvolvimento sensório - motor, que se caracteriza 

pela aprendizagem através dos sentidos e da experiência motora. “sensório” refere-se ao 

modo como os bebés e as crianças mais novas recolhem informação sobre o mundo 

através dos seus sentidos; “motor” refere-se ao modo como aprendem através da ação 

física (Post & Hohmann, 2011). 
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De acordo com Jean Piaget, o período que vai desde o nascimento até à aquisição da 

linguagem “é crucial para todo o curso da evolução psíquica: representa a conquista, 

através da percepção e dos movimentos, de todo o universo prático que cerca a criança” 

(Piaget, 1964, p. 16). 

Por outro, lado a investigação mostra que o cérebro é “ moldado” pela experiência 

sensorial, sobretudo, nos primeiros anos de vida. “Parece assim que, se determinadas 

conexões corticais não são estabelecidas nos primeiros tempos de vida, esses circuitos 

são “desligados” para sempre. Por conseguinte, as experiências precoces podem ter 

efeitos duradouros na capacidade do sistema nervoso central em aprender e armazenar 

informação” (Papallia, Olds, & Feldman, 2001, p. 167). 

Para além disto, durante o tempo de estágio em creche, observei que o grupo não 

teve oportunidades para explorar materiais, por outro lado, tinha um número elevado de 

crianças e a exploração de materiais permitia-me criar oportunidades para que 

trabalhassem em pequenos grupos. 

Neste envolvimento, surgiu o problema a ser desenvolvido e investigado: como criar 

experiências de exploração sensorial com as crianças? 

 

1.2 Objetivos 

 

 Contribuir para criar oportunidades de aprendizagem ativas e significativas. 

 Procurar dar resposta às necessidades e motivações das crianças. 

 Promover atividades lúdicas e prazerosas de exploração de materiais. 

 Contribuir para a construção da autonomia e identificação das crianças. 

 Ajudar a desenvolver o sentido de si próprio e as relações sociais. 

 Promover a compreensão sobre o tempo, o espaço, os primeiros conceitos de 

quantidade e número, o mundo físico, e a retenção de coisas através da 

representação criativa.  
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2. Descrição das atividades desenvolvidas no âmbito da rotina educativa 

 

 Atividade com “massa de rissóis”  

 

Esta atividade consistiu na exploração de uma massa feita com água e farinha, 

consiste numa massa fácil de moldar, aberta a novas descobertas e experiências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a atividade as crianças descobriram o que poderiam fazer com a massa, 

realizaram experiências-chave e desenvolveram aprendizagens. 

Envolveram-se em experiências-chaves relacionadas a exploração de objetos: 

“explorar objetos com as mãos, boca, olhos e nariz”. Quando, por exemplo, 

saboreavam, cheiravam ou amassavam, desta forma, aprenderam sobre o mundo físico. 

Relacionadas com o tempo, realizando a experiência-chave: “ repetir uma ação para 

fazer com que algo volte a acontecer, experimentando a causa e efeito”. Por exemplo, 

quando espetavam o dedo na massa e o tornavam a fazer várias vezes. Aprenderam a 

reter coisas através da representação criativa, realizando a experiência - chave “ 

exploração de materiais de expressão artística”, representando “cobrinhas”, “bolos” e 

“girafas”, através da massa. 

 

 

 

 

 

Fig. 23- Massa de rissóis. 
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O (R.), por exemplo, fig. 27, fez “cobrinhas” de vários tamanhos e coloco-as da 

maior para a mais pequena, realizando também a experiência - chave “comparar 

atributos (mais comprido/ mais curto maior/menor) ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O (S.), fig. 28, colocou “bolinhas” dentro de uma cesta, fazendo a contagem oral do 

número de bolinhas que ia colocando dentro da cesta. Através desta experiência 

desenvolveu a Noção Precoce da Quantidade e de Número, realizando a experiências - 

chave: “explorar o número de coisas”. 

Fig. 24, 25 e 26 – crianças envolvidas em 

diferentes experiências com a massa. 

Fig. 27  
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Durante a atividade exploraram a massa como quiseram e tiveram o apoio dos 

adultos que os escutava, observava e apoia as suas iniciativas. 

A maior parte das crianças do grupo gostava de partilhar as suas descobertas com os 

colegas e com adultos, verbalizando-as e, por vezes, através das expressões faciais.   

 

 Atividade com água 

 

Durante as observações verifiquei que as crianças gostavam e se divertiam a tocar na 

água. Numa atividade em que se colocou três copos transparentes com água no chão da 

sala, um grupo de crianças logo se colocou perto deles ficando envolvidas a observar a 

água. Também quando pegávamos nos garrafões com plantas para os regar, vinham ter 

connosco e diziam que queriam por água na flor; uma vez que os garrafões estavam 

furados caiam pingas de água, com as quais se divertiam colocando a mão por debaixo, 

para que pudessem sentir as pingas de água a cair.  

Para desenvolver a atividade colocou-se uma bacia com água no espaço exterior da 

sala com recipientes de diferentes tamanhos; as crianças colocaram-se à sua volta e 

exploraram os materiais como quiseram. 

A primeira reação da maior parte das crianças consistiu em encher e esvaziar os 

recipientes, ficando a observar a água a cair para a bacia. Deste modo realizaram a 

experiência-chave: “ encher e esvaziar, pôr dentro e tirar fora para fora”.  

Também se envolveram na experiência-chave: “ repetir uma acção para fazer com 

que algo volte a acontecer, experimentando a sua causa-efeito”. Quando descobriam o 

efeito das suas ações tomavam-no a repetir várias vezes e ficavam divertidos a observar 

os resultados. Descobriram ainda que conseguiam fazer “bolinhas na água”. O (G.), por 

Fig. 28 
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exemplo, envolveu-se a virar os recipientes ao contrário e, ao coloca-los no fundo da 

bacia, gostava de sentir a pressão da água sobre os objetos. 

 

 

 

Grande parte das crianças encheu água e esvaziou para o recipiente maior e mesmo 

quando já estava cheio tornavam a colocar ainda mais água. Deste modo, 

desenvolveram a Noção precoce de Quantidade e de Número, realizando a experiência –

chave: “experimentar “mais”. Também se envolveram a encher e esvaziar a água de 

um recipiente para outro, pegando em dois recipientes ou enchendo e esvaziando para o 

recipiente dos colegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 e 30 – Crianças envolvidas a encher e esvaziar os recipientes. 

Fig. 31 – (C.) a encher e 

esvaziar água para dentro de 

um recipiente. 
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Durante a exploração tiveram liberdade para explorar os materiais com quiseram e o 

apoio do adulto para apoiar as suas iniciativas, neste contexto, motivadas e absorvidas 

desenvolveram aprendizagem. Desenvolveram a compreensão sobre o sentido de si 

próprio, o mundo físico, os primeiros conceitos de quantidade e de número, o tempo e a 

compreensão de espaço. 

A realização de atividades com água são uma forte motivação para as crianças, 

mesmo no final do projeto, num diálogo sobre as atividades que gostaram mais, a maior 

parte das crianças do grupo, referiu atividades com água. Deste modo, os educadores 

poderão aproveitar esta motivação e criar oportunidade de aprendizagens 

enriquecedoras. 

 

 Atividade com areia 

 

Esta atividade foi desenvolvida em pequenos grupos, foi proporcionado às crianças 

duas bacias, uma das quais tinha areia seca e outra areia molhada, copos de plástico e 

tampas de garrafões, na areia tinha, ainda, alguns búzios e pedras da praia. Para além 

disto, também tinham uma bacia com água. Tiveram liberdade para explorar os 

materiais como quiseram e o apoio dos adultos. 

Fig. 32 – Algumas crianças a encher e esvaziar a água 

para dentro do mesmo recipiente. 

 



52 

 

A primeira reação da maior parte das crianças consistiu em encher e esvaziou os 

recipientes com areia, realizando a experiência-chave “ encher e esvaziar, pôr dentro e 

tirar fora”; e em exploraram a areia com o tato, colocando as mãos até ao fundo da 

bacia. A (C.), por exemplo, disse-me “pés!” pelo que foi para dentro da bacia e explorou 

a areia também com os pés, dando gargalhadas. 

Ficam algumas imagens, das experiências que algumas crianças realizaram, que nos 

mostram o quanto aprendem e de que forma é que as suas aprendizagens são variadas, 

criativas e interessantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 33, o (M.) ao 

espetar o dedo na areia observou 

que poderia fazer buraquinhos, 

pelo que o tornou a fazer mais do 

que uma vez. 

 

 

 

Na figura 34, o (G.), por exemplo, 

absorvido encheu o recipiente maior 

com a tampa do garrafão, que depois 

tornava a esvaziar para a bacia; 

envolvendo-se ainda na experiência-

chave “experimentar “mais””. 

 

 

 

 

Fig. 33  

Fig. 34 
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Na figura 35, a (M.) enquanto enchia contava os montinhos de areia que colocava 

dentro do copo de plástico. No final, despejava-os no chão e assim foi construindo 

“castelos” de areia. 

 

 

Na Figura 36, o (P.) 

quando estava absorvido a 

encher o copo expressou 

“Cristiana, vai ficar 

cheio!”, experimentando o 

conceito de “cheio”.  

 

 

 

 

 

No final, as crianças divertiam-se a lavar as mãos na bacia com água. Durante a 

exploração realizaram várias experiências, descobriram o efeito das suas ações, fazendo 

descobertas e aprendendo num contexto onde foram apoiados. 

 

 Atividade com tintas 

 

Fig. 36 

Fig. 35 

Fig. 36 
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Esta atividade consistiu na exploração de tintas. Um dos objetivos foi apoiar o 

interesse de duas crianças que, numa atividade desenvolvida com tintas, disseram 

“quero misturar!”.  

Cada criança explorou livremente os materiais (guaches, pincéis, recipientes para 

misturar e folhas brancas). Exploraram os materiais à sua própria maneira, algumas 

crianças ficavam envolvidas a misturar a tinta com os pincéis e a observar os traços que 

criavam na folha branca. O (P.), por exemplo, depois de misturar três tintas diferentes 

disse-me “Cristiana, está a ficar peto!”. A (L.) da mistura do azul com o amarelo 

descobriu que resulta a cor verde. 

Envolveram-se também a pintar as mãos com os pincéis. A (M.), por exemplo, 

começou por misturar, de seguida, colocou o dedo na tinta, observou e acabou por o 

marcar na folha, depois divertida com o pincel começou a pintar a mão. A (L.) e a (J.), 

começaram por observar a (M.), e divertidas também pintaram as suas mãos com o 

pincel. Outras crianças envolveram-se a apertar os frascos de guache e a realizar outras 

misturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante esta exploração envolveram-se ativamente em aprendizagens sobre o mundo 

físico, aprenderem a reter coisas através da exploração criativa e desenvolveram o 

sentido de si próprio. Ficaram absorvidas a misturar a tinta, a descobrir novas cores que 

elas próprias criavam, a observarem as suas mãos pintadas e os traços que criavam nas 

folhas brancas. Também, para nós, é interessante observar as misturas que realizavam, 

procuravam cores fortes, das quais resultava uma mistura atraente e cativante. 

 

Figura 37 e 38 – crianças a exploraras tintas 

Figura 39 e 40 – trabalhos 

realizados por duas crianças. 

Fig. 37 e 38 – (S.) e (C.) a explorarem as tintas . 



55 

 

2.1 Análise reflexiva da intervenção pedagógica  

 

Durante este percurso consolidei os meus conhecimentos sobre a forma como as 

crianças aprendem, a importância da exploração sensorial e da relação que construem 

com o adulto. 

Através do contacto direto com materiais e numa relação de apoio, promoveu-se o 

desenvolvimento de aprendizagens, relativas ao espaço, ao tempo, ao sentido de si 

próprio, à representação criativa, à noção precoce de quantidade e número, à exploração 

de objetos e às relações sociais.  

Com base na descrição das atividades, na reflexão e registos recolhidos diariamente, 

posso afirmar que as crianças, motivadas, se envolveram em várias descobertas e 

desenvolveram aprendizagens.  

A intervenção pedagógica foi, para mim, uma aprendizagem, onde desenvolvi 

competências, ampliei e consolidei conhecimentos 

Uma das aprendizagens que desenvolvi refere-se à compreensão e interpretação das 

experiências-chave, com o tempo aprendi a observar melhor cada criança. Aprendi que, 

apesar de haver experiências-chaves que grande parte das crianças realiza, cada criança 

se envolve de uma forma e com ritmos muito próprios na exploração. Torna-se 

interessante observar estas diferenças e a forma como cada criança aprende. 

Observei que, nestas idades, demostram uma enorme vontade em fazerem as coisas 

por si próprias e em tomar iniciativas. Deste modo, é fundamental estimular a 

autonomia e permitir liberdade para fazerem as suas próprias escolhas.  

Neste período, as crianças dão um importante passo para a construção da identidade: 

a emergência do sentido de self (sentido de cognitivo de si próprias enquanto pessoas 

distintas do ponto de vista físico). Pelo que, são levadas a procurar a independência do 

adultos, “ a testar as suas novas ideias, exercitar as suas preferências e a tomar as suas 

próprias decisões” (Papallia, Olds, & Feldman, 2001, p. 259). O adulto deve 

compreender as características do desenvolvimento da criança e apoiar o 

desenvolvimento.  

Saliento a importância das interações, as crianças procuram mais o apoio do adulto 

do que no jardim-de-infância, para além de que estão mais dependentes dele.  

A investigação mostra que “ o elemento mais importante na qualidade da creche é a 

pessoa que presta cuidados ou a educadora. O modo como as crianças se relacionam 
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com as pessoas que lhe prestam cuidados pode influenciar fortemente o comportamento 

com os pares” (Papallia, Olds, & Feldman, 2001, p. 272). 

Construir relações sensíveis é um passo importante para que a criança se sinta 

confiante para explorar e interagir com o espaço e as pessoas que a rodeiam. 

Inicialmente, quando proporcionava os materiais, para que explorassem livremente, 

observava, pelas suas expressões faciais, que procuravam o meu apoio para os 

explorarem, no entanto, bastava um olhar para se envolverem motivadas na exploração. 

 As interações entre adultos e crianças, deram-se ao mesmo nível físico das mesmas, 

procurou-se encorajar e apoiar as crianças nas suas iniciativas, as interações com os 

pares e a resolução de conflitos. 

Através de interações, gestos, olhares sensíveis, apoiantes, afáveis e de 

encorajamento, procurei satisfazer as necessidades de bem-estar emocional, de 

reconhecimento e a necessidade da criança se sentir competente.   

Considero que, pela motivação e atenção que dedicaram às explorações, foi uma 

experiência na qual se envolveram com uma enorme satisfação e alegria. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A realização do relatório de estágio, ajudou-me a aprofundar conhecimentos, 

sobretudo, em relação ao enquadramento teórico, a compreender melhor o conceito de 

“aprendizagem ativa”, a sua importância para um desenvolvimento mais harmonioso e 

completo da criança, a perceber como tudo se relaciona e da importância fulcral do 

papel do educador nessas relações, das quais dependerá a qualidade das experiências, a 

aprendizagem, o desenvolvimento e o bem-estar de cada criança. 

A educação é um processo fundamental e complexo na vida das crianças. Edwards, 

Gandini & Forman (1999), realçam que “ o período entre o nascimento e os seis anos 

deve ser visto como um recurso precioso de potencial humano, cuja sociedade que olha 

para o futuro deve estar preparado para investir responsavelmente” (p.107). 

A educação deve ser encarada com bastante responsabilidade. Poderemos ter o 

direito de errar, mas acima de tudo, temos a responsabilidade de refletir sobre a nossa 

prática pedagógica e investigar sobre o nosso trabalho, de forma a o tornarmos melhor. 

As crianças merecessem esse esforço e têm esse direito, o direito de sentir prazer, 

alegria e entusiasmo na aprendizagem é, para isso, fundamental que sejam protagonistas 

ativas da sua própria aprendizagem. 
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Saliento a participação e liberdade das crianças. A liberdade de agirem, de se 

expressarem, de se movimentarem, de decidirem, de brincarem e de errarem. 

Despenham um papel ativo na aprendizagem, “aprendem fazendo”. Se observamos as 

suas brincadeiras e as escutarmos, podemos ter a certeza que nos darão ideias criativas e 

inovadoras, e são nestas ideias que se deve centrar a aprendizagem. Fazendo com que 

faça parte das suas vidas, que a fase da infância seja protegida, sem perda de 

competências tão significativas e importantes na vida de um ser humano, facilitadoras 

na construção de um caminho para a felicidade. 

Se as suas características individuais e as suas competências fossem estimuladas a 

níveis superiores de desenvolvimento, em vez de serem abafadas, poderíamos, então, 

contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, criativa e humana, se os 

adultos fossem capazes de preservar as suas capacidades de brincar, de sonhar, de 

pensar, crescer e viver como uma criança. 

Helen Keller, escreveu um dia, “ aquilo que uma vez desfrutamos nunca mais 

perdemos” (Helen Keller, citado por Papallia, Olds, & Feldman, 2001, p. 157). 

Normalmente é com sentimentos de ternura e de saudade que os adultos relembram as 

suas memórias de infância. 

Espero que, pelo menos um dia, as crianças com quem trabalhe desfrutem com 

alegria daquilo que lhes proporcionarei, que levem boas memórias com elas e que as 

recordem com ternura e felicidade. Que desenvolvam competências e aprendizagens 

que as tornem mais criativas, humanas e inovadoras e, como referiu John Dewey, 

capazes de aprender a continuar a aprender pela experiência.  

 

Para terminar, este relatório, ficam as palavras de Eduardo Sá: 

 

“ E bom ser (por dentro) criança para sempre. Ter a vista na ponta dos dedos, ver 

os «intestinos» das coisas e perguntar «porquê?». 

É bom aprender com prazer e a brincar. Aprender as ciências ou aprender com as 

qualidades humanas (mesmo as mais misteriosas) brincando com os conhecimentos 

(mesmo com aqueles que, aparentemente, parecem aborrecidos). 

É bom crescer com os pés na Terra… e com a cabeça na Lua, com projectos e com 

sonhos, sensíveis e sensatos, mas crianças… para sempre” 

 (Eduardo Sá, 2006, p. 19). 
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ANEXOS 

 Anexo 1 – História “O girassol desaparecido” 
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 Anexo 2 – Representação mais completa das plantas, representada por duas  

Crianças 
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 Anexo 3 – Alguns registos iniciais sobre o processo de polinização e após a 

exploração. 

 

Registo das ideias prévias sobre o 

processo de polinização 

Registo das ideias construídas após o 

diálogo e a exploração de imagens/ 

enciclopédias 

 

 

“ A borboleta foi à flor buscar o pólen 

e deu à abelha para fazer mel para 

comerem. Depois a abelha deu um 

bocadinho de pólen à borboleta para 

comer e ficaram namorados. Depois as 

outras abelhas ficaram apaixonadas e a 

flor cresceu.” (J.) 

“ A borboleta comeu o néctar, depois a 

abelha foi buscar pólen para fazer mel, 

depois a borboleta foi buscar o néctar e 

levou o pólen para outra flor. Caíram as 

sementinhas, algumas sementes caíram 

outras foram plantadas. A abelha deu 

muitas voltas para chegar à flor.” (J.) 

 

“ Três borboletas foram buscar o pólen 

às flores para comerem e uma abelha 

também foi buscar o pólen para a sua 

colmeia para fazer mel.” (L.) 

 

“ Duas abelhas foram comer o néctar, 

as borboletas eram irmãs, e depois foram 

para outra flor e levaram o pólen e o 

néctar e nasceu a semente.” (L.)  

 

“ A flor fez o pólen e a borboleta foi 

buscar o pólen à flor.” (E.) 

 

“As abelhas estavam a ir buscar o 

pólen e o néctar às flores, das anteras 

para o estigma, depois fizeram uma 

surpresa às borboletas e deram-lhes mel.” 

(E.) 

 

“ As borboletas foram às flores buscar o 

pólen para comerem e darem aos filhos” (M.) 

“ A Mãe da borboleta tinha flores nas 

asas e o seu filho acabou de nascer. A mãe 

foi buscar o néctar às flores, mas veio uma 

abelha e roubou-lhes o néctar. A 

borboleta quando foi buscar o néctar 

levou um bocadinho de pólen que deixou 

cair noutra flor, depois as folhas das 

flores caíram. Fizeram uma festa ao filho 
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e um grande bolo, o sol brilhava.” (M.)  

 

“ A abelha estava a tirar o pólen da flor e 

levou para a colmeia para fazerem mel. As 

abelhas estão a fazer uma festa!” (d.) 

 

“A abelha estava a brincar com a 

borboleta às caretas e depois chatearam-se. A 

borboleta viu mais flores tirou o néctar e 

levou o pólen para dar um bocadinho a uma 

abelha para fazer mel, outro bocadinho levou 

para outra flor e depois caiu a semente que foi 

para o buraco, o vento levou terra para cobrir 

e depois choveu e apareceu o arco-íris.” (D.) 

 

“ As abelhas e as borboletas recolheram o 

pólen das flores. A borboleta para comer e a 

abelha para fazer mel.” (D.) 

 “A borboleta foi buscar pólen e néctar à 

flor vermelha e amarela. A abelha foi buscar 

néctar à flor vermelha e deixou pólen noutra 

flor. Uma abelha ficou zangada, porque uma 

abelha lhe roubou o pólen e ficou com um 

bico muito grande e ferrou na abelha que lhe 

roubou o pólen.” (D.) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


