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RESUMO 

 
A educação de infância em Portugal tem sido alvo de inúmeras alterações no decurso dos 

últimos anos que se apresentam como uma resposta às constantes exigências que a sociedade 

atual lhe vai fazendo. Neste contexto de mudança, alteraram-se as conceções da pedagogia na 

infância e a Metodologia de Trabalho de Projeto e a reflexão começaram a conquistar cada vez 

mais terreno e preponderância. O presente relatório de estágio, integrado no plano de estudos do 

Mestrado em Educação Pré-Escolar, enquadra-se nesta abordagem e visa apresentar o modo 

como o Trabalho de Projeto promove a reflexão das crianças e dos adultos, dando, de igual modo, 

a conhecer o papel que a documentação pedagógica detém neste processo de promoção da 

reflexão. Por forma a cumprir este objetivo, o projeto de intervenção pedagógica que se apresenta 

neste relatório desenvolveu-se e sustentou-se na metodologia de investigação-ação. Esta 

investigação foi, então, um processo cíclico que integrou a observação, a documentação, a 

planificação, a ação e no qual a reflexão adquiriu um papel central. 

O estudo realizado junto de um grupo de dezoito crianças com cinco e seis anos de idade 

revelou que a reflexão realizada pelas crianças e pelos adultos, ainda que distinta, é fundamental 

à sua progressão pessoal e profissional. A reflexão propicia às crianças construir conhecimento 

sobre a temática em estudo no Trabalho de Projeto, enquanto ao educador de infância permite 

construir conhecimento sobre a sua ação pedagógica. Neste processo, a documentação 

pedagógica adquire um papel primordial, uma vez que, ao revelar as aprendizagens construídas 

por todos os atores educativos, possibilita que os mesmos se construam como uma comunidade 

de aprendizagem que constantemente se reforma com o objetivo de melhorarem e construírem 

conhecimento. 

 

Palavras-Chave: Metodologia de Trabalho de Projeto, Reflexão, Documentação Pedagógica 



vi 
 

“What is the full moon?”: Report of a Project Work and the Contributions of the Pedagogical 

Documentation for Reflection 
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Master in Pre-School Education 
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ABSTRACT 

 
 Childhood education in Portugal has been the subject of numerous changes over the 

last few years, which are presented as a response to the constant demands of today’s society. In 

this context of change, the conceptions of pedagogy in childhood were altered and the Project Work 

Methodology and reflection began to conquer more and more ground and preponderance. This 

internship report, integrated in the syllabus of the Master in Pre-School Education, is part of this 

approach and aims to present the way in which the Project Work promotes the reflection of both 

children and adults. Furthermore, it acknowledges the role that pedagogical documentation plays 

in this process of promoting reflection. In order to fulfill this objective, the project of pedagogical 

intervention, which gives the name for the accomplishment of this report was developed and based 

on an approach to the research-action methodology. Therefore, this research was a cyclical process 

composed of observation, documentation, planning, action and in which reflection has acquired a 

central role. 

 The study was carried out with a group of eighteen children, aged from five to six years 

old. It showed that the reflection carried out by children and adults, despite all the differences, is 

fundamental to their personal and professional development. The reflection allows the children to 

acquire knowledge about the subject under study in the Project Work. On the other hand, it allows 

the educator to acquire knowledge concerning his/her pedagogical action. In this process, 

pedagogical documentation played a major role, since by revealing the learning acquired by 

educational actors, it allows them to build a learning community that is constantly being reformed 

with the goal of improving and broadening knowledge. 

 

Key-Words: Project Work, Reflection, Pedagogical Documentation 
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Introdução 

“Dificilmente conseguiremos contagiar os outros se não estivermos imbuídos de paixão pelo que 

fazemos.” 

(Machado, 2011, p.28) 

 

A formação inicial de educadores de infância pressupõe que os mesmos integrem 

contextos de prática, de modo a que possam construir uma visão mais realista desta profissão 

(Mesquita-Pires, 2008). Estes estágios impõem-se, assim, como “o primeiro contacto com o saber 

profissional específico que se desenvolve na confluência dos saberes teóricos e das competências 

de natureza técnica, pedagógica e ético-deontológica” (Mesquita-Pires, 2008, pp.4-5). Neste 

enquadramento, num período de quinze semanas, integrei um contexto de educação pré-escolar 

e desenvolvi o meu estágio junto de um grupo de dezoito crianças com cinco anos de idade. O 

presente relatório de estágio surge neste contexto e visa apresentar o projeto de Intervenção 

Pedagógica (IP) que desenvolvi com este grupo de crianças. 

Ao longo dos últimos anos tem sido concedida especial relevância à construção de 

capacidades e conhecimentos por parte dos indivíduos que lhes permitam pensar criticamente, 

solucionar problemas, procurar e sistematizar informação, de modo a que possam enfrentar as 

adversidades com que se confrontam ao longo da vida (Sim-Sim, 2005). A Educação de Infância 

(EI), porque é “a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida” 

(Lei nº5/97, de 10 de fevereiro), deve fomentar a construção desses conhecimentos e 

competências. Deste modo, nos últimos anos, passou a ser sua função promover nas crianças o 

desenvolvimento de 

capacidades conceptuais de nível superior, que lhes propiciem a 

reconceptualização de conceitos do senso comum que eles trazem para a sala … 

e, simultaneamente, lhes rasguem caminhos para novas aprendizagens, 

tornando-os críticos e proporcionando-lhes métodos de trabalho que lhes 

disponibilizem os instrumentos para continuar a aprender sozinhos ou 

colaborativamente, após abandonarem a escolaridade formal (Sim-Sim, 2005, 

p.15). 

O Trabalho de Projeto (TP), “pelo facto de se basear nos planos e nas intenções individuais 

e de grupos, mas recorrendo habitualmente à orientação do professor” (Katz & Chard, 1997, 

p.20), permite que as crianças vão construindo competências e conhecimentos daquela natureza. 
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Kilpatrick (2006) define o TP como sendo um ato intencional que ocorre num determinado 

contexto social, sendo que, por se basear nas intenções das crianças, possibilita que as mesmas 

desenvolvam as suas capacidades conceptuais. Não obstante, porque a Metodologia de Trabalho 

de Projeto (MTP) privilegia que as crianças estabeleçam um contacto direto com as mais variadas 

formas de pesquisa, permite, por conseguinte, que as mesmas se apropriem das ferramentas que 

têm ao seu dispor para construírem e aprofundarem conhecimentos. Segundo Katz (1994, citado 

por Helm, 2005), “a investigação [no âmbito de um TP] é em geral realizada por um pequeno 

grupo de crianças de uma sala de aula, às vezes pela turma inteira e, ocasionalmente, por uma 

criança apenas” (p.22). Por esse motivo, a MTP tem subjacente a aprendizagem da convivência 

em sociedade. Consciente da riqueza pedagógica que esta metodologia detém e que a qualidade 

da educação é influenciada pelo tipo de vivências proporcionadas às crianças, realizei com este 

grupo um TP que procurarei contextualizar e apresentar ao longo deste relatório. 

Recordando as características desta metodologia acima mencionadas, rapidamente se 

compreende que a MTP é facilitadora da reflexão, tanto das crianças, como do educador. No 

entanto, a reflexão é um processo complexo (Luís, Andrade & Santos, 2015) que requer abertura 

de espírito, responsabilidade e empenhamento (Dewey, 1989), pelo que as suas características 

devem ser compreendidas e utilizadas pelo educador de forma clara, de modo a que as crianças 

se apropriem das mesmas. No decurso deste TP, a inter-relação com a reflexão foi-se tornando 

cada vez mais evidente, pelo que este projeto teve o seu enfoque na reflexão das crianças e na 

minha própria reflexão, conforme se procura deixar plasmado neste relatório. 

A documentação pedagógica oferece ao grupo de crianças e ao educador uma significação 

da prática (Azevedo, 2009) e permite que estes revisitem o processo do TP em que se encontram 

envolvidos e as aprendizagens que com ele construíram (Lino, 2013). Com efeito, a mesma 

adquire um papel primordial na promoção da reflexão de todos os atores educativos e no decurso 

do desenvolvimento de um TP (Oliveira-Formosinho & Azevedo, 2008). Tendo por base a 

importância que a documentação adquire num TP e na promoção da reflexão, esta foi uma 

dimensão focada na minha intervenção pedagógica com este grupo de crianças. Ao longo deste 

relatório visa-se, também, clarificar o papel da documentação em todo este processo. 

Moreira e Alarcão (1997) recordam-nos que “pela via do desenvolvimento das 

capacidades investigativas dos professores, se constrói um percurso de formação autónoma e 

reflexiva” (p.121). Consciente desta ideia, e tendo por base o enfoque dado à reflexão ao longo 

deste estágio, não poderia deixar de integrar na minha ação pedagógica e, por conseguinte, neste 
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relatório, uma dimensão investigativa. A metodologia de investigação-ação é uma das metodologias 

mais utilizadas no ramo das ciências da educação (Coutinho, Sousa, Dias, Bessa, Ferreira & Vieira, 

2009), uma vez que a sua “ideia mais marcante … resulta … da sua extraordinária capacidade de 

activar a consciência crítica dos profissionais” (p.375). Por esse motivo, o projeto que se apresenta 

ao longo deste relatório foi desenvolvido tendo por referência a abordagem metodológica da 

investigação-ação. O presente relatório de estágio objetiva, assim, dar resposta a duas questões 

de partida que ajudaram a orientar a dimensão investigativa do meu projeto de IP: (1) de que 

modo é que o TP promove a reflexão das crianças e dos adultos? e (2) qual o papel da 

documentação pedagógica no processo de promoção da reflexão? 

 O presente relatório apresenta-se, então, dividido em cinco capítulos. O primeiro capítulo 

objetiva contextualizar este projeto de intervenção, apresentando o contexto em que esta prática 

pedagógica decorreu, bem como a problemática e o enfoque deste projeto. No capítulo seguinte 

visa-se dar a conhecer a metodologia de investigação abordada nesta IP, sendo que nesse ponto 

se apresentarão os objetivos do presente relatório e o roteiro investigativo. O terceiro capítulo, por 

sua vez, enquadra e justifica a pertinência do projeto de IP à luz de literatura especializada. O 

quarto capítulo destina-se, neste seguimento, à apresentação da minha prática pedagógica, bem 

como à análise e consequente avaliação da mesma. No último capítulo deste relatório far-se-á uma 

reflexão final, na qual se revelarão algumas competências profissionais que fui construindo ao 

longo dos estágios realizados no âmbito deste mestrado. 
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1. Contextualização da ação pedagógica 

1.1. O contexto de intervenção 

“Todo ser humano constrói-se e constitui o mundo.” 

(Bruner, 1997, citado por Kishimoto, 2007, p.266) 

 

A organização educativa em que ocorreu a presente IP situa-se em Vila Nova de Famalicão 

e caracteriza-se por ser uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS). Fundada em 

2009 oferece um leque alargado de respostas sociais, uma vez que na mesma existem as 

valências de creche, Jardim de Infância (JI), 1ºCiclo do Ensino Básico e, ainda, lar e centro de dia. 

No que se refere aos princípios basilares desta instituição, importa esclarecer que os 

mesmos diferem em cada uma das valências. No que às valências relativas à EI diz respeito, esta 

instituição procura coadunar os seus princípios pedagógicos com os preconizados pela abordagem 

curricular High/Scope, entrecruzando-os com a MTP. 

Neste seguimento, importa esclarecer que o presente contexto orienta a sua ação 

educativa nesta valência com base na abordagem curricular High/Scope. As educadoras de 

infância desta instituição reconhecem, por isso, que “the power to learn resides in the child, hence 

the focus on active learning practices ... The adult’s role is to support and guide young children 

through their active learning adventures and experiences” (Hohmann, Weikart & Epstein, 2008, 

p.3)1. Nesta perspetiva compreende-se que a opção pela abordagem curricular High/Scope como 

estratégia orientadora da prática profissional exige do educador o cuidado de organizar a sua ação 

pedagógica, de modo a privilegiar a aprendizagem através da ação e a integrar na sua prática 

todos os ingredientes à mesma subjacentes. É, neste contexto, que surge o cruzamento com a 

MTP, uma vez que é no interesse e no envolvimento das crianças que reside o ponto de partida 

de um projeto (Katz & Chard, 2009).  

Por fim, importa realçar que “o desenvolvimento humano constitui um processo dinâmico 

de relação com o meio, em que o indivíduo é influenciado, mas também influencia o meio em que 

vive” (Silva, Marques, Mata & Rosa 2016, p.21). Por esse motivo, ao desenvolver esta IP procurei 

respeitar as especificidades desta instituição e do meio que as crianças integram. 

                                                 
1 Ao longo deste relatório optou-se por se manter as citações utilizadas na sua língua original. 
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1.1.1. O espaço pedagógico e os materiais 

“Nunca educamos directamente, mas indirectamente, por intermédio do ambiente.” 

(Dewey, 2007, p.35) 

 

 A educadora de infância que me acompanhou neste estágio faz reger a sua ação 

pedagógica pela abordagem curricular High/Scope, pelo que defende uma abordagem de 

aprendizagem pela ação. Por esse motivo, entende que é “fundamental proporcionar-lhe [à 

criança] um ambiente rico e estimulante … que permita à criança situar-se e funcionar 

autonomamente” (Hohmann et al., 1984; Gilbert et al, 1988; Sanchez, 1986; citados por Cardona, 

1999, p.133). Neste sentido, a sala de atividades em que desenvolvi este estágio está organizada 

de modo a promover esta aprendizagem e, por isso, encontra-se dividida em áreas de interesse e 

privilegia a diversidade de materiais. 

A presente sala de atividades encontra-se dividida em seis áreas de interesse (área das 

ciências e das experiências, área das construções, área do faz de conta, área da biblioteca, área 

da escrita, área da expressão plástica) que se encontram organizadas de modo a assegurar a 

visibilidade entre as mesmas e a garantir que as crianças se conseguem movimentar facilmente 

entre elas. Esta organização espacial permite, assim, que as crianças tenham a possibilidade de 

fazer escolhas e de tomar iniciativa com cada vez mais regularidade, que aprendam a encontrar 

soluções para os problemas com que se deparam e que se tornem agentes ativos da sua 

aprendizagem (Hohmann et al., 2008). No que concerne aos materiais existentes nestas áreas, 

importa frisar que os mesmos se encontram dispostos de acordo com as áreas a que se destinam 

e que estão arrumados segundo uma ordem lógica (os legos encontram-se todos na mesma caixa, 

os animais têm a sua caixa específica). Estes materiais são diversos não só na sua funcionalidade 

(um determinado material pode servir diferentes funções), como também nas suas características 

específicas (texturas, formas, cores e tamanhos variados). Não obstante, encontramos materiais 

nesta sala que provêm da vida real (embalagens de gel de banho, telefone fixo, tachos de alumínio, 

colheres de pau) e que respondem às variações culturais existentes na nossa sociedade (bonecos 

de diferentes cores, livros na área da biblioteca que contam histórias de pessoas de diferentes 

partes do mundo). Nas paredes da sala de atividades afixam-se, ainda, as produções das crianças, 

contribuindo, assim, para que as crianças revisitem as aprendizagens que construíram e as 

atividades que realizaram (Lino, 2013). A possibilidade de se refletir sobre as aprendizagens já 

construídas ou ainda em aquisição é, assim, enriquecida e aprofundada. 
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 No que se refere ao espaço físico desta instituição, de um modo mais geral, importa 

esclarecer que as valências de creche e JI se situam num piso térreo e, por isso, todas as salas 

são grandes e têm acesso direto ao exterior. No espaço exterior desta instituição as crianças 

podem, ainda, contactar com um pequeno bosque, uma horta, parques infantis e diversos locais 

fechados que podem explorar quando as condições climáticas são adversas. Porque nestes 

espaços as crianças “have room to run, jump, throw, swing, climb” (Hohmann et al., 2008, p.282), 

eles são bastante apreciados pelas mesmas. Deste modo, a ida ao exterior com o grupo permitia-

me aprofundar o meu conhecimento sobre cada uma das crianças, uma vez que “outside time 

allows children to express themselves and exercise in ways that are generally not available to them 

in indoor play” (Hohmann et al., 2008, p.282). 

Importa salientar, em jeito de conclusão, que os espaços da sala adquiriam uma grande 

pluralidade, na medida em que assumiam funções distintas ao longo dia. A área das construções 

apresentava-se, simultaneamente, como o local em que se realizava o acolhimento, os tempos de 

planear e de rever e, ainda, os tempos de grande grupo (incluindo os relacionados com o TP). As 

mesas que integravam as áreas da expressão plástica, dos jogos e da escrita eram, 

conjuntamente, as mesas utilizadas para os tempos de pequeno grupo e, por vezes, para os 

momentos de pesquisa do TP. 

 

1.1.2. O tempo pedagógico 

“The parts of the daily routine are like stepping stones on a path.” 

(Hohmann et al., 2008, p.151) 

 

A rotina proposta pela abordagem curricular High/Scope caracteriza-se por ser consistente 

e, por esse motivo, por ajudar as crianças a anteverem o momento que acontecerá de seguida, a 

perseguirem os seus interesses, a fazerem escolhas e tomarem decisões e, ainda, a resolverem 

os problemas com que se vão deparando (Hohmann et al., 2008). Sendo que a educadora de 

infância que me acompanhou no decurso destas semanas faz reger a sua ação pedagógica pelos 

princípios preconizados por esta abordagem, a rotina desta sala de atividades respondia a estes 

princípios. O presente subtópico surge, assim, com o propósito de dar a conhecer a rotina desta 

sala de atividades, sendo que, para isso, se começará por apresentar a mesma de um modo geral 

e, seguidamente, se explicará cada momento de uma forma mais detalhada. 



7 
 

O acolhimento marcava o começo do dia e, logo de seguida, as crianças comiam o lanche 

da manhã. Terminado este momento passava-se para o tempo de pequeno grupo, sendo que o 

mesmo se fazia seguir pelo processo de planear-fazer-rever. Antes de partirem para o almoço, as 

crianças realizavam a sua higiene, do mesmo modo que assim que terminavam de almoçar se 

dirigiam à casa de banho para fazerem novamente a sua higiene. O período da tarde iniciava-se 

com um tempo de grande grupo, sendo que era o término deste momento que dava o dia por 

terminado. Embora existissem momentos específicos para a higiene, importa esclarecer que as 

crianças iam à casa de banho sempre que sentissem essa necessidade. Sobre este assunto 

importa, ainda, frisar que, ainda que esta fosse a rotina da sala, porque a mesma é flexível, esta 

organização sofria algumas alterações quando assim surgia essa necessidade. 

Reunidos em roda e sentados no chão, iniciávamos o acolhimento com a partilha de 

novidades. Era, muitas vezes, neste momento que dávamos o mote para o tempo de pequeno 

grupo que aconteceria de seguida. O término destas partilhas marcava o começo do cumprimento 

das tarefas inerentes a este momento (marcação de presenças, da data e do tempo). Este era um 

tempo de encontros, de comunicação e de partilhas, pelo que algumas das aprendizagens 

construídas com o TP eram, por vezes, comunicadas neste momento. 

O tempo de pequeno grupo era “reserved for children to experiment with materials and 

solve problems in an activity adults have chosen for a particular purpose” (Hohmann et al., 2008, 

p.155). Deste modo, era neste momento que acontecia, na grande maioria das vezes, a pesquisa 

do TP que estávamos a realizar. 

Como nos esclarecem Hohmann et al. (2008), “the plan-do-review process is the center-

piece of the High/Scope active learning approach” (p.167), pelo que lhe era concedida grande 

relevância. Este processo iniciava-se com o planeamento que as crianças faziam e no qual 

apresentavam a área que pretendiam explorar, os materiais que queriam utilizar e o propósito com 

que os usariam e, por vezes, convidavam algumas crianças do grupo para se juntarem a esta 

exploração. Ao planeamento seguia-se o momento de execução, no qual as crianças punham em 

ação o que haviam planeado. Enquanto as crianças se encontravam a fazer as suas explorações, 

os adultos da sala acompanhavam-nas nestas explorações, observando-as e interagindo com as 

mesmas. Com efeito, este era um momento de criação de laços afetivos entre as crianças e os 

adultos. Este processo terminava com o momento de revisão, no qual as crianças partilhavam 

com o grupo o que haviam realizado no tempo de exploração. 
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O tempo de grande grupo que acontecia no período da tarde e no qual crianças e adultos 

se envolviam entusiasticamente e em parceria era marcado por atividades de música e movimento, 

conto de histórias, canto, visionamento de filmes e debates sobre o TP. Por esse motivo, este era, 

inevitavelmente, um momento em que o grupo construía um sentido de comunidade (Hohmann 

et al., 2008; Serralha, 2015). 

Em suma, importa esclarecer que esta IPSS oferece uma grande importância à 

comemoração das mais variadas efemérides e à participação em atividades integradas em 

diversos projetos extracurriculares. Esta característica da presente instituição, ao mesmo tempo 

que permite que as crianças tenham diversas vivências, faz surgir a necessidade de se reajustar 

a rotina do grupo. Embora este reajustamento aconteça regularmente, importa frisar que o grupo 

de crianças está familiarizado com esta rotina, conhecendo e antecipando todos os momentos do 

dia. Dada esta característica, embora as educadoras de infância integrem a MTP na sua prática 

pedagógica, o tempo pedagógico não contempla momentos específicos para o desenvolvimento 

dos projetos. A rotina vai sendo, assim, reajustada consoante a necessidade. 

 

1.2. O grupo de crianças 

“As crianças são um encanto, mas ao mesmo tempo exigem muito dos seus cuidadores.” 

(Goldschmied & Jackson, 2012, p.71) 

 

O grupo de crianças junto do qual desenvolvi esta prática pedagógica é composto por 

dezoito crianças, sendo que raparigas e rapazes existem em igual número, com cinco e seis anos 

de idade. Para se proceder a uma melhor apresentação do grupo, importa dar a conhecer que 

uma das crianças é portadora de Trissomia 21 e outra criança do grupo tem grandes dificuldades 

em movimentar a parte direita do seu corpo. Caracterizar este grupo é, inevitavelmente, falar do 

cuidado e do respeito que as crianças nutrem umas pelas outras e na compreensão que detêm 

de que todos nós somos diferentes uns dos outros e que, por isso, devemos respeitar essas 

diferenças. Não obstante, existem pessoas que, por algum motivo, requerem uma maior atenção 

da nossa parte, como são exemplos estas duas crianças. O registo que abaixo apresento permite, 

precisamente, elucidar este cuidado e o respeito pela diferença que o grupo de crianças tem, 

principalmente, para com a criança portadora de Trissomia 21. 

Estávamos na sala polivalente a jogar, em roda, com uma bola-balão. A bola-balão salta para fora da roda e 

D. e A.G. levantam-se e vão a correr atrás da mesma. Nesta corrida, D. tropeça em A.G., caindo sobre o 
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mesmo. D. bate com o seu queixo nas costas de A.G., mas não chora. A.G. cai com os joelhos no chão e 

começa a chorar. Apercebemo-nos de que D. está a sangrar da boca, devido ao impacto e a educadora S. 

levanta-se para o ir socorrer. A.G. continua a chorar, até que olha para trás e vê que D. está a chorar e a 

sangrar. A.G. para automaticamente de chorar e tenta ver o que se passa com D. A educadora S. pede-me 

que leve D. à casa de banho, para lhe passar a boca por água e tentar ver se tem alguma ferida. A.G. diz-me 

que também quer ir. Seguimos os três para a casa de banho e A.G. confidencia-me que “sabes, Ana, eu 

pensava que era outro menino [a cair sobre as suas costas]. Como é o D., não faz mal. Fiquei preocupado. O 

D. é um dos meus melhores amigos”. 

Registo de Incidente Crítico – 7 de dezembro de 2016 (JI) 

Correia (2013) esclarece-nos que se pretende que, atualmente, nas escolas impere uma 

filosofia de inclusão, sendo que tal significa que as crianças se devem apropriar de “um sentido 

de pertença, onde toda a criança é aceite e apoiada pelos seus pares e pelos adultos que a 

rodeiam. A diversidade é, assim, valorizada, tendo como pilares sentimentos de partilha, 

participação e amizade” (p.33). O registo de incidente crítico aqui apresentado permite-nos 

constatar que nesta sala de atividades impera uma filosofia de inclusão que se alicerça num 

sentido de pertença que é promovido com grande cuidado pela educadora cooperante. Conforme 

a mesma me ajudou a melhor compreender, “através da interação, os educadores modelizam 

formas de pensar e de aprender e transmitem ao aprendente as suas perspectivas e expectativas” 

(Brophy, 1998; e Claxton, 1999, citados por Folque, 2014, p.89). Como tal, a presente educadora 

é a primeira a assumir uma postura em que integra estas crianças com Necessidades Educativas 

Especiais (NEE) em toda a vida da sala, não as tratando de forma desigual, mas dando sempre 

resposta às suas especificidades (à semelhança do que acontece com as demais). De entre as 

dezoito crianças do grupo, doze seguem um caminho conjunto desde a sala de um ano, sendo 

que três crianças se juntaram a este percurso na sala de dois anos e outras três integraram o 

mesmo na sala dos três anos. As duas crianças com NEE fazem parte do grupo das doze crianças 

que ingressaram neste grupo com apenas um ano de idade. Tendo em conta o largo tempo a que 

as crianças estão juntas, o conhecimento que detêm umas sobre as outras é já bastante 

considerável. Este conhecimento aleado ao espírito de pertença e de inclusão que se vive nesta 

sala dificilmente resultaria num tratamento diferente para com estas crianças. 

 No seguimento da observação cuidada que procurei fazer do grupo, fui compreendendo 

que as crianças que o integram são extremamente empáticas e preocupadas com o outro. É um 

grupo que, embora aceite com relativa facilidade uma opinião que é distinta da sua, detém ainda 

algumas dificuldades em aguardar pela sua vez para falar. Esta característica do grupo remete-



10 
 

nos, então, para uma outra particularidade do mesmo: no que concerne à participação verbal das 

crianças em momentos de grande grupo, poder-se-ia dividir o mesmo em dois subgrupos, uma 

vez que uma parte do grupo se caracteriza por ser extremamente comunicativa e participativa 

nestes momentos, enquanto outra parte do grupo se define por ser mais reservada nos mesmos 

desta natureza. Por esse motivo, também a participação e o envolvimento que o grupo foi 

apresentando ao longo do decurso do TP foram diversos. Esta é, então, uma característica do 

presente grupo que se encontra em desenvolvimento e que procurei integrar na minha IP, uma 

vez que, “gradualmente, as crianças aprendem como se devem comportar com as outras pessoas, 

em resultado da forma como os outros se comportam em relação a elas” (Roberts, 2004, p.147), 

sendo que os adultos de referência detêm um papel primordial nesta aprendizagem. Embora as 

crianças apresentem esta característica, importa esclarecer que as mesmas não se envolvem em 

conflitos constantes e de uma extrema gravidade. De facto, como referia numa nota de observação 

de uma ocorrência, 

Ao longo destas semanas tenho constatado que as crianças não se tendem a envolver em conflitos. 

Naturalmente, eles existem, mas são em pequena escala e o momento em que mais acontecem é no 

tempo de exploração das áreas. Neste momento, as crianças, por vezes, disputam entre si um material, 

debatem a brincadeira em que se querem envolver. Nestes momentos, tendem a pedir o auxílio de um 

adulto.  

Nota de observação de ocorrência – 9 de novembro de 2016 (JI) 

Sobre esta característica do grupo, importa, de igual modo, clarificar que algumas das crianças 

que o compõem se caracterizam por revelarem pouco à vontade na verbalização das suas ideias 

e dos seus raciocínios, recorrendo à linguagem não verbal para se expressarem. Os registos que 

abaixo se apresentam, ao evidenciarem as pausas no discurso das crianças e ao relatarem os 

gestos utilizados pelas mesmas, ajudam-nos a melhor compreender esta ideia. 

M. – O sol … não … o … o planeta terra gira à volta, gira à volta e, depois, onde o sol está fica aqui de dia 

e, depois, no outro lado do mundo, está de noite, porque o planeta terra gira e, depois, quan … quan … 

quando a lua está aqui é sol. Quando está de dia. E quando está na sombra é de noite. 

Descrição da atividade “Visionamento de um filme” – 29 de novembro de 2016 (JI) 

A.G. – Não, não. Era o planeta theia que se partiu uma parte do planeta theia que foi para dentro e abriu 

um buraco que … que … dentro do planeta terra e … e … o … a metade do planeta … a … a … a metade 

do planeta theia foi para dentro do planeta terra e [A.G. abre os seus braços, fazendo uma circunferência 

no ar com os mesmos] já está. 

Descrição da atividade “O que já descobrimos” – 18 de janeiro de 2017 (JI) 
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A imersão neste contexto permitiu-me, ainda, compreender que este grupo detém um 

grande interesse por descobrir e explorar o que é novo, do mesmo modo que é bastante 

interessado pelas artes visuais, por atividades de movimento e pelo contacto com histórias. É um 

grupo que tende a escolher quase sempre as mesmas áreas de interesse, sendo que quando um 

novo material é colocado numa determinada área, a mesma passa de imediato a ser a preferida 

em detrimento das demais.  

Por fim, pretendo apenas frisar que este é um grupo que demonstra um grande interesse 

por se envolver nas atividades propostas pelo adulto, que não surgem, naturalmente, como uma 

imposição, mas, sim, como uma proposta que se alicerça na observação, na documentação e na 

planificação cuidadas que o mesmo faz. Neste sentido, as propostas feitas pelo adulto foram sendo 

constantemente debatidas e reestruturadas com base nas sugestões das crianças. 

 

1.3. O projeto de intervenção pedagógica 

“A criança é o ponto de partida, o centro e o fim.” 

(Dewey, 2002, p.161) 

 

 Nesta sala de atividades vive-se um clima em que a partilha, para além de ser uma prática 

constante, é, também, extremamente valorizada pela educadora cooperante, pelo que, ao longo 

do dia, crianças e adultos vão tendo diversas oportunidades para partilharem entre si novidades, 

inquietações, problemas, alegrias, realizações. O TP que desenvolvemos ao longo deste estágio e 

que deu o mote para o presente projeto de IP surgiu, precisamente, num desses momentos de 

partilha. 

A.G. levou para a escola um livro com diferentes histórias e, juntos, estávamos a folheá-lo. À medida que 

ia surgindo uma nova história, A.G. pedia-me que lhe dissesse o seu título. Acedi sempre ao seu pedido, 

até que surge uma história que se intitula “A Lua Cheia”. Neste momento, partilho com A.G. que conheço 

uma lenda que se relaciona com a lua cheia … A educadora S., que se encontrava ao nosso lado, apercebe-

se da nossa conversa e pede-me que, ao invés de a contar só para A.G., naquele momento, que a conte 

no momento de grande grupo … Já com o grupo todo reunido, a educadora S. explica que eu conheço 

uma lenda que gostaria de contar e pergunta ao grupo se sabe o que é uma lenda. A.G. responde que 

sabe e a educadora S. pede-lhe, então, que explique o é uma lenda para todo o grupo … De seguida, conto 

a lenda ao grupo … Co. pergunta-me “Ana, o que é a lua cheia?”. Como Co. falou mesmo muito baixo e 

apenas eu ouvi a sua questão, partilhei com o grupo que Co. havia colocado uma questão muito 

interessante que eu gostava que todo o grupo ouvisse. Co. recolocou a sua questão, agora num tom de 
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voz mais alto … Compreendendo que esta ideia se estava a apresentar como algo abstrata para as 

crianças, propus ao grupo que nos próximos dias fôssemos investigar esta questão colocada por Co., de 

modo a encontrarmos algumas respostas para a mesma e para tantas outras questões que dela possam 

resultar. O grupo e a educadora S. concordaram. 

Registo de Incidente Crítico – 18 de outubro de 2016 (JI) 

O excerto que acima se apresenta dá a conhecer a conversa inicial que fez surgir o presente TP. 

No decurso desta conversa fui compreendo algumas das conceções que as crianças detinham 

sobre a lua e determinadas questões que detinham e que gostavam de ver respondidas. 

Numa conversa informal com a educadora cooperante, a mesma partilhou comigo que, no dia anterior, 

M. havia ido ao seu encontro e lhe tinha perguntado se poderíamos realizar um projeto sobre a lua. A 

educadora S. contou-me, ainda, que explicou a M. que a nossa ideia era, precisamente, essa e que, neste 

seguimento, M. se mostrou bastante animada. 

Nota de observação de ocorrência – 25 de outubro de 20162 (JI) 

Tendo por base a conversa que havíamos tido em grande grupo e esta conversa informal que tive 

com a educadora cooperante, propus-me a realizar um TP com este grupo de crianças, sendo que 

a sua questão geradora era a colocada por Co. e que se dá a conhecer no primeiro excerto acima 

apresentado. 

 O meu ingresso no presente mestrado possibilitou o desenvolvimento de competências de 

reflexão através da realização de reflexões cuidadas e sistemáticas sobre a minha ação pedagógica 

(Anexo A; Anexo B). Com efeito, tornei-me uma defensora fervorosa de que “o educador deve 

reflectir profundamente na sua forma de estar e de ser na profissão, no que acredita e defende” 

(Vala, 2012, p.12). No decurso dos últimos anos, têm ocorrido alterações na sociedade que fazem 

surgir a necessidade de se “ensinar a refletir” (Alarcão, 2001, p.14). Neste enquadramento, e 

porque “o processo de reflexão … é algo progressivo e complexo … importa, portanto, desenvolver 

tais práticas reflexivas desde tenra idade” (Luís et al., 2015, p.536). Tendo por base esta 

compreensão e as características do grupo acima mencionadas, defini como foco do meu projeto 

de IP compreender de que modo o TP promove a reflexão das crianças e a minha própria reflexão. 

O recurso à documentação pedagógica entendida como uma estratégia que permite revelar as 

convicções profissionais do educador, bem como o seu trabalho e o das crianças (Hoyuelos, 

2006), também foi identificado como central neste projeto. De facto, a documentação sustenta e 

apoia a reflexão, na medida em que permite “entender el significado de los acontecimientos, 

                                                 
2 Esta conversa surge com o propósito de a educadora cooperante partilhar comigo este momento, uma vez que, por 

eu não ir todos os dias ao contexto, não tinha conhecimento da mesma. 
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haciendo abducciones que pongan y evidencien relaciones novedosas que buscan la consciência 

de cómo los niños construyen, interpretativamente, su conocer” (Hoyuelos, 2006, p.203). Neste 

seguimento, propus-me a compreender o papel que a mesma detinha neste processo.  

 Apresentada a problemática deste projeto de IP, importa, agora, dar a conhecer os 

objetivos (Tabela 1) que, por um lado, a nortearam e que, por outro lado, ditaram o roteiro 

investigativo da minha IP. 

Tabela 1 

Objetivos do Projeto de IP 

 

É minha convicção pessoal que as crianças precisam de “ser levadas a sério e merecer 

nosso crédito” (Malaguzzi, 1999, p.67) e, como tal, toda a nossa ação pedagógica deve seguir um 

trajeto que se alicerce nesta premissa e, acima de tudo, no respeito pela criança como ser 

individual, mas, também, como parte integrante de um grupo. Desse modo, entendo que é 

imperativo que encaremos as crianças como “aprendizes activos” (Mata, 2008, p.9) e 

competentes que são. Esta ideia exige, inevitavelmente, que integremos ativamente a criança em 

toda a vida da nossa ação pedagógica e que lhe concedamos o seu direito a participar na mesma 

(ONU, 1989; Oliveira-Formosinho e Araújo, 2004; Tomás, 2007; Tomás e Fernandes, 2011, 2013) 

e, por isso, que a observemos, escutemos e documentemos sistemática e cuidadosamente. Por 

este motivo, e porque entendo que em momento algum devemos dissociar as nossas crenças da 

nossa ação pedagógica, procurei fazer pautar a minha ação pedagógica por estas atitudes. 

 

 

 

OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Descobrir o contributo do TP para o 

processo de reflexão das crianças e do 

adulto. 

a) Compreender a reflexão realizada pelas crianças e a 

realizada pelos adultos; 

b) Esclarecer o contributo da reflexão para a formação pessoal 

das crianças e profissional do adulto; 

c) Identificar as estratégias que promovem a reflexão 

2. Conhecer o papel da documentação 

pedagógica para o processo de reflexão 

a) Desvendar as estratégias adotadas e os instrumentos 

utilizados para a realização desta documentação; 

b) Compreender o modo como a análise dessa documentação 

contribui para o processo de reflexão 
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2. A abordagem metodológica 

2.1. Opções metodológicas 

“Um trabalho de investigação inscreve-se sempre numa história de vida.” 

(Sá-Chaves, 1994, p.12) 

 

O desenvolvimento de um futuro educador como profissional crítico e reflexivo concretiza-

se através da realização de uma investigação sobre a sua ação pedagógica, visto que essa 

investigação “proporciona o [seu] desenvolvimento profissional” (Ponte, 2008, p.154). De facto, 

como nos esclarece Sim-Sim (2005), “o grande objectivo da investigação é a produção de 

conhecimentos” (p.13). Deste modo, porque a metodologia de investigação-ação “envolve os 

próprios agentes de mudança, é suscetível de ser a investigação mais eficaz, no que toca à 

aprendizagem e modificações profundas e duradouras de atitudes” (Kemmis & Mctaggard, 1992; 

Gomes, 1997; e Magos, 2007, citados por Cardoso, 2014, p.43), a presente IP foi desenvolvida 

com referência a características desta metodologia. 

Nesta metodologia, “o essencial … é a exploração reflexiva que o professor faz da sua 

prática” (Coutinho et al., 2009, p.360), sendo que a mesma “se caracteriza por su carácter cíclico, 

que implica un «vaivén» – espiral dialéctica – entre la acción y la reflexión, de manera que ambos 

momentos quedan integrados y se complementam” (Latorre, 2004, p.32). Sobre as quatro fases 

do ciclo (planificação, ação, observação e reflexão), importa esclarecer que o processo delas 

resultante é flexível e interativo (Latorre, 2004). Máximo-Esteves (2008) ajuda-nos a compreender 

melhor este processo quando nos esclarece que a ação e a reflexão se impõem como o “eixo 

estratégico” (p.21) do mesmo. 

Importa, assim, esclarecer que ao longo de toda esta IP foi sendo minha preocupação 

constante fazer pautar a mesma por reflexões sistemáticas e cuidadas que me permitissem, 

consequentemente, alterar e aperfeiçoar a minha ação pedagógica. Preocupei-me, então, em pôr 

em prática o ciclo proposto por Latorre acima mencionado e, como tal, a minha intervenção 

caracteriza-se por se basear num ciclo de observação, documentação, planeamento e ação, no 

qual a reflexão se impôs como a base de sustentação de todo este ciclo. O esquema que de 

seguida se apresenta (Figura 1) permite evidenciar este ciclo. 
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O desenvolvimento desta investigação permitiu-me aprofundar a minha crença de que “a 

reflexão é … um modo de fazer reviver e de fazer a recaptura da experiência com o objectivo de a 

inscrever num sentido, de aprender a partir dela e de, nesse processo, desenvolver novas 

compreensões e apreciações” (Sá-Chaves, 2004, p.13). Como tal, a mesma “constitui-se uma 

condição imprescindível ao desenvolvimento” (Sá-Chaves, 2004, p.14). Estando sempre 

consciente desta premissa, coloquei no centro da minha investigação a reflexão, uma vez que 

esta, por estar presente em todos os momentos, adquiriu um papel primordial. Igualmente 

importante foi o papel da documentação pedagógica, visto que para “aprofundar e conhecer os 

processos que estão na base da construção das relações e das aprendizagens – das crianças e 

dos adultos – precisamos de produzir documentação sobre os contextos e situações que as geram 

e sobre os procedimentos que atravessam” (Malavasi & Zoccatelli, 2013, p.157). A construção da 

documentação pedagógica, a partir da observação cuidada e detalhada, tornava possível uma 

revisão e recaptura da prática que auxiliava a reflexão das crianças e, simultaneamente, a minha 

própria reflexão. Como nos recordam Folque, Bettencourt e Ricardo (2015), “a observação do 

grupo permite ao educador conhecer as características pessoais de cada criança e 

consequentemente planear tendo em conta as suas observações” (p.29). Por isso, este deve ser 

um processo contínuo e sistemático em toda a ação do educador de infância (Oliveira-Formosinho 

& Formosinho, 2013). Respeitando esta linha de pensamento, ao longo destas quinze semanas 

fui observando as crianças atenta e sistematicamente, de modo a responder aos seus interesses, 

às suas propostas e às suas necessidades. Procurava, desta forma, assegurar que toda a minha 

ação junto deste grupo de crianças se pautasse pela interligação entre a observação, a 

documentação e a reflexão sempre constantes, cuidadas e sistemáticas. 

Figura 1 - Ciclo de investigação adotado 
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2.2. A recolha e análise de dados 

“É necessário que os professores tenham uma prática constante e sistemática de observar e 

documentar.” 

(Lino, 2013, p.132) 

 

A apresentação da relevância que fui procurando oferecer à observação e à documentação 

pedagógica ajuda-me a esclarecer o motivo que me levou a adotá-las como estratégias de recolha 

e análise de dados. 

Ao longo da minha IP adotei a observação participante como forma de aprofundar o meu 

conhecimento sobre as crianças. Conforme nos esclarece Parente (2012), “realizar observações 

significativas e escutar as crianças torna possível aos adultos conhecerem e aprenderem mais 

sobre cada criança e assegurar que estão bem colocados para planear, para estimular e para 

responder aos interesses e necessidades individuais da criança” (p.6). Por esse motivo, fui 

procurando realizar observações de forma cuidada e sistemática, de modo a assegurar que as 

propostas que ia realizando às crianças e que o curso da minha ação pedagógica respondia aos 

interesses do grupo e às especificidades de cada criança. 

Na perspetiva de Lino (2013), “a documentação é uma forma de narrativa que se refere 

às experiências e atividades que as crianças realizam no quotidiano do jardim de infância e integra 

uma variedade de registos: escritos, vídeo, áudio, fotográficos, amostras de trabalhos das crianças, 

etc.” (p.132). Deste modo, documentar é uma forma de pôr em evidência as aprendizagens das 

crianças e dos adultos, de reviver as experiências vivenciadas e de recapturar os momentos vividos 

pelo grupo. Neste enquadramento, utilizei diversos instrumentos de recolha e análise de dados 

como os registos escritos (tanto registos de incidentes críticos, como registos descritivos) e os 

registos audiovisuais e fotográficos dos mais variados momentos. Em concordância uns com os 

outros, estes registos permitiam-me aprofundar o meu conhecimento sobre o grupo, mas, 

também, o meu conhecimento profissional e pessoal. Os desenhos das crianças, “não sendo 

apenas a representação de uma realidade que lhe é exterior, transporta[m], no gesto que … [os] 

inscreve, formas infantis de apreensão do mundo” (Sarmento, 2006, p.2), pelo que adquirem uma 

capital relevância. Deste modo, também estes desenhos foram utilizados como forma de recolha 

e análise de dados.  
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2.3. Uma investigação ética 

“[É obrigatório] proteger … os aspectos fundamentais da identidade da criança.” 

(ONU, s.d., p.8) 

 

A recolha dos dados que se apresentam neste relatório e que aconteceu ao longo da minha 

IP foi autorizada pelos encarregados de educação de todos os participantes, através de um 

consentimento que concede a utilização dos mesmos unicamente para fins académicos, e 

conversada com toda as crianças do grupo. Esclarece-se, ainda, que, de modo a garantir o 

anonimato dos participantes, os seus nomes apresentam-se neste relatório, apenas, com as suas 

iniciais, da mesma forma que nas fotografias apresentadas as caras das crianças se encontram 

desfocadas. 
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3. O enquadramento da ação pedagógica 

3.1. Recuar ao passado para pensar o futuro 

“As experiências nas quais a criança produz um efeito no mundo … são cruciais para o [seu] 

desenvolvimento.” 

(Hohmann & Weikart, 2011, p.23) 

 

Os serviços de apoio à infância em Portugal, embora tenham apresentado um grau de 

cobertura relativamente baixo até à atualidade, contam uma história relativamente longa (Bertram, 

Jacobsen, Hermanns, Neuman & Werquin, 2000). Com efeito, porque as tentativas para melhorar 

a qualidade da EI não estavam a ser eficazes, foram inúmeros os estudos e as investigações que 

se realizaram para alterar esta conjuntura (Bertram et al., 2000). Neste seguimento, os propósitos 

da educação em Portugal foram-se modificando com o objetivo de colmatar as suas fragilidades, 

mas, também, de dar resposta às novas exigências da sociedade (Sim-Sim, 2005). 

As alterações que se têm vindo a denotar neste contexto trouxeram consigo a exigência 

do alcance de “um nível superior de capacidades e competências que nos permitam pensar 

criticamente, resolver problemas complexos, procurar, obter e sintetizar informação … com vista 

a podermos enfrentar as complexidades com que a vida contemporânea nos confronta” (Sim-Sim, 

2005, p.15). A pedagogia da infância em Portugal viu-se, deste modo, obrigada a repensar-se. 

Face a esta conjuntura, à semelhança do que acontecia noutros países, em Portugal foi-se 

assistindo ao enraizamento de pedagogias que “procuram sobretudo desenvolver as 

potencialidades actuais das crianças” (Cardona, 2008, p.24) e, como tal, objetivam dar resposta 

a estas novas exigências. De facto, em Portugal, “a pedagogia da infância pode reclamar que tem 

uma herança rica e diversificada de pensar a criança como ser participante, e não como um ser 

em espera de participação” (Oliveira-Formosinho, 2007, p.13). Não obstante a veracidade desta 

afirmação, a autora esclarece-nos, ainda, que, até à data, ainda não se conseguiu “penetrar a 

carapaça burocrática que protege a pedagogia transmissiva tradicional” (Oliveira-Formosinho, 

2007, p.13). Deste modo, em Portugal continuam a coexistir dois modos de organizar a pedagogia, 

assistindo-se, portanto, à existência de pedagogias de cariz mais transmissivo e às pedagogias de 

cariz participativo (Oliveira-Formosinho, 2007; Formosinho, 2013). 

As pedagogias transmissivas encaram a educação como “um ato de depositar, de 

transferir, de transmitir valores e conhecimentos” (Formosinho, 2013, p.17). Por esse motivo, o 
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educador é entendido como a pessoa que educa, que fala, que atua, que escolhe o conteúdo 

programático e que é o sujeito do processo, pois só ele pensa e só ele sabe (Formosinho, 2013). 

A criança, por seu turno, é vista como um ser sem agência, passivo e que tem a mera função de 

ser ouvinte no processo da sua aprendizagem. A criança é, então, vista “como tábua rasa, cera a 

fundir, barro a modelar, folha branca para ser escrita, copo a encher” (Formosinho, 2013, p.17). 

As pedagogias transmissivas centram-se, assim, “na lógica de saberes, no conhecimento que se 

quer veicular” (Oliveira-Formosinho, 2007, p.17) e orientam-se mais para a obediência e para a 

submissão, em detrimento da liberdade e da participação (Formosinho & Araújo, 2007). 

As pedagogias participativas opõem-se às anteriores não só na forma como organizam o 

currículo e, portanto, como encaram a pedagogia da infância, mas, sobretudo, na imagem que 

detêm da criança. Nas pedagogias deste cariz, a criança é vista como uma pessoa com agência 

que não está “à espera de ser pessoa” (Formosinho, 2013, p.20) e, portanto, junta-se ao educador 

no centro da construção dos saberes. O processo de construção de aprendizagens passa, assim, 

a ser coconstruído por todos os atores do processo educativo (Oliveira-Formosinho, 2007; 

Formosinho, 2013). Nestas correntes pedagógicas, “a personalidade, o caráter da criança é o 

ponto de gravitação e o desenvolvimento da criança é a grande finalidade da educação” (Oliveira-

Formosinho, 2007, pp.20-21). Neste contexto, o valor da escola reside em alcançar e servir esta 

finalidade e, por isso, a finalidade e a qualidade do assunto a ser estudado é determinado pela 

criança, mediante os seus interesses e as suas motivações (Dewey, 2007). O interesse da criança 

apresenta-se, então, como palavra-chave da organização curricular. Efetivamente, nas pedagogias 

participativas a diferença para com as anteriores recai “no estatuto da criança face ao currículo – 

o de sujeito organizador – no seu papel face ao conhecimento – construtor –, na sua postura face 

à sociedade – cidadão, crítico e ativo” (Gambôa, 2011, p.62). 

A conquista de terreno das pedagogias participativas em Portugal tornou possível que os 

educadores passassem a defender convictamente que “quanto mais novas são as crianças, mais 

aprendem em interacção e quando têm um papel activo, em vez de um papel passivo, receptivo 

e reactivo” (Katz, 2006, p.18). Enraizava-se, também deste modo, a ideia de que “encontrar a 

matéria que envolva uma pessoa em actividades específicas, com um objetivo ou uma finalidade 

de interesse para ela, lidando com as coisas … como condições para alcançar os fins” (Dewey, 

2007, p.124) era o propósito primeiro da educação. A MTP adquire, neste contexto, grande 

relevância, uma vez que “pressupõe uma visão da criança como ser competente e capaz, como 

um investigador nato, motivado para a pesquisa e para a resolução de problemas” (Vasconcelos, 
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1998, p.133). Deste modo, esta metodologia pode dar resposta às novas exigências feitas à 

educação em Portugal. 

Ainda no que se refere a estas novas exigências, importa esclarecer que se tornou 

premente para a EI “promover o desenvolvimento de estratégias sócio-cognitivas eficazes que 

permitam ao aluno reflectir sobre o real … e agir de forma produtiva sobre esse mesmo real, 

usufruindo do prazer de partilhar a experiência colectiva que é a vida humana” (Sim-Sim, 2005, 

p.15). De facto, já Dewey (2007) esclarecia que “o único caminho directo para uma melhoria 

duradoura dos métodos de ensino e aprendizagem consiste em centrar a atenção nas condições 

que exigem, promovem e testam o pensamento” (p.140). Por esse motivo, embora ninguém deva 

ser obrigado a ser reflexivo, todos devem “ser estimulados a sê-lo. E o todos começa em cada um 

de nós” (Alarcão, 2000a, p.186). Respeitando esta linha de pensamento, facilmente se 

compreende que, numa sociedade em que a capacidade de reflexão é cada vez mais exigida, este 

não pode ser um parâmetro descurado na ação pedagógica de qualquer profissional de EI. Como 

nos elucidam Katz e Chard (2009), o TP, “enquanto parte significativa do currículo, estimula as 

competências emergentes e ajuda as crianças a aprofundá-las, uma vez que fornecem contextos 

nos quais essas competências são intencionalmente aplicadas” (p.11). Como tal, o TP é um ótimo 

promotor da capacidade de reflexão. 

 

3.2. A Metodologia de Trabalho de Projeto 

«A criança não é um “cientista solitário”, mas um “explorador”.» 

(Vasconcelos, 2011, p.9) 

 

 A matriz da MTP funda-se na convicção de que é imperativo «“preparar a nova geração 

para pensar por si própria”» (Kilpatrick, s.d., citado por Gambôa, 2011, p.50) e, como tal, 

pressupõe o livre “acesso ao conhecimento e à cultura, a formação do espírito crítico e científico, 

a vivência da democracia solidificada na autonomia e liberdade de discussão” (Gambôa, 2011, 

p.50). Com efeito, pressupõe que as crianças adotem um papel ativo e interativo no decurso do 

mesmo. Assim, o TP “acentua a participação activa das crianças” (Katz & Chard, 2009, p.5) e, 

por isso, pode ser adotado por algumas pedagogias participativas (Malaguzzi, 2001; Oliveira-

Formosinho & Gambôa, 2011; Niza, 2013). A introdução da MTP nos currículos da EI pressupõe, 

neste seguimento, que a educação passe a ser “considerada parte da própria vida e não como 

uma mera preparação para a vida” (Kilpatrick, 2006, p.15). 
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 O TP é “um estudo aprofundado de um determinado tema” (Katz & Chard, 2009, p.3) e 

poderá ser realizado por uma única criança ou por um grupo de crianças, uma vez que acontece 

em torno dos seus interesses e das suas motivações (Katz & Chard, 2009). Com efeito, a duração 

de um TP é, também, variável, na medida em que depende das idades, dos interesses reais das 

crianças e da sua temática (Katz & Chard, 2009; Lino, 2013). Não obstante esta diversidade, o 

TP detém uma característica que o define e distingue das demais abordagens à EI: “é … uma 

investigação … que leva um grupo de crianças a procurar respostas para as perguntas que elas 

próprias formularam, sozinhas ou em cooperação com o educador de infância, respostas essas 

que vão surgindo à medida que a investigação avança” (Katz & Chard, 2009, p.3). Por ser detentor 

desta característica, o TP é uma ótima estratégia educacional para a criança “adquirir o hábito de 

aprender. Aprende a aprender” (Dewey, 2007, p.55). Consequentemente, adquire uma forte 

aptidão e um gosto imenso por continuar a aprender ao longo da vida (Katz, 2005). 

Se o seu caráter investigativo o distingue das restantes abordagens, também o facto de 

um TP acontecer com base num problema o diferencia. De facto, como aponta Gambôa (2011), 

“a marca distintiva do Trabalho de Projeto, o eixo nuclear da sua estrutura epistemológica enraíza 

aqui: começar por um problema e não por um tema, é traçar um itinerário reflexivo, é fazer da 

pesquisa e dos seus atores … o centro de uma aprendizagem” (p.56). A MTP pode, neste contexto, 

ser considerada “uma abordagem pedagógica centrada em problemas” (Vasconcelos, 2012, 

p.10). Respeitando esta linha de pensamento, compreende-se que, no âmbito de um TP, 

quando a criança for posta a trabalhar, a dirigir empreendimentos e a resolver 

problemas, que solicitem os seus esforços presentes, no momento em que 

age … ligará o velho ao novo e irá construindo o espírito, na razão do trabalho 

feito. Se isto se der, continuadamente, haverá como resultado desenvolvimento 

continuado, e … contínua reconstrução da experiência (Kilpatrick, 1974, 

pp.83-84). 

Neste sentido, o TP promove o desenvolvimento da mente das crianças e fomenta a reflexão das 

mesmas relativamente ao problema que objetiva solucionar (Katz & Chard, 2009). 

O ponto de partida de um TP é, como já vimos, o interesse e a motivação da criança face 

a uma determinada problemática, sendo que a decisão de o desencadear poderá partir tanto da 

própria criança, como do educador de infância. Com efeito, embora ao longo de um TP devamos 

“partir da criança e nos dirigirmos por ela” (Dewey, 1973, p.46), é fundamental que o educador 

não descure da sua função de refletir sobre os fundamentos que o levam a apoiar o 
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desenvolvimento de um determinado projeto. Nesse sentido, o educador deverá observar e escutar 

as crianças, prestando atenção às suas falas, ações, reações e propostas, de modo a identificar 

as situações que detêm grandes potencialidades educativas (Gambôa, 2011). Conforme se 

compreende, o desenvolvimento de um TP pressupõe, assim, uma grande implicação de todos os 

seus intervenientes (Leite, Malpique & Santos, 2001) e, por conseguinte, contribui para que as 

aprendizagens construídas sejam revestidas de um imenso significado (Vasconcelos, 2011). Deste 

modo, uma das suas principais características passa pela construção interativa e gradual das 

aprendizagens, visto que crianças e adultos cooperam em torno de um objetivo comum. De facto, 

como nos esclarece Peças (1999), “o projecto exige uma história, um sentido de pertença, uma 

identidade” (p.59) e, como tal, “funda-se (e fecunda-se) numa organização democrática” (Peças, 

1999, p.60). 

Importa reter, neste seguimento, que a MTP tem como finalidade “determinar quando há 

que agir neste ou naquele sentido – sucessão de acções – o que há a fazer – conteúdo das acções 

– e como fazer, que meios, técnicas a utilizar – processo” (Leite et al., 2001, p.75). A distribuição 

por fases “sem fronteiras definidas” (Leite et al., 2001, p.75) auxilia, precisamente, na consecução 

desta finalidade. Deste modo, ao planear o presente TP tive em consideração esta ideia e baseei-

me no conjunto de fases propostas por Guedes (2011) e Vasconcelos (2012) que se apresentam 

de seguida (Tabela 2). 

 

Tabela 2 

Fases orientadoras deste TP 

1º Fase 2ª Fase 3ª Fase 4ª Fase 

Definição do problema 

Planificação e 

desenvolvimento / 

lançamento do trabalho 

Execução do trabalho 
Avaliação e Divulgação do 

Trabalho 

(Guedes, 2011; Vasconcelos, 2012) 

 

 Por não estarem definidas as fronteiras entre as fases de um TP, cada uma delas deve 

recordar a anterior e, simultaneamente, fazer despertar o interesse para a que lhe sucederá, uma 

vez que “a continuidade do projeto é garantida pela conexão das etapas do processo investigativo” 

(Pinazza, 2007, p.86). A documentação pedagógica adquire, neste contexto, um papel primordial, 

visto que “permite recolher todas as evidências do processo de desenvolvimento de um projeto e, 

simultaneamente, devolve-nos, em espelho, o conjunto de aprendizagens realizadas pelas 
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crianças” (Vasconcelos, 2012, p.17). Desta forma, a documentação possibilita que todas as 

aprendizagens que foram sendo construídas ao longo das diferentes fases e todo o processo deste 

TP sejam reunidas, criando-se significados sobre as mesmas (Gambôa, 2011). Esta dimensão 

pedagógica torna-se, portanto, um recurso fundamental para o desenrolar de um TP e, por 

conseguinte, passa a ostentar-se “como um instrumento vital para a criação de uma prática 

pedagógica reflexiva e democrática” (Dahlberg, Moss & Pence, 2003, p.191). 

 

3.3. Refletir: como, porquê e para quê? 

“O conhecimento separado da acção reflexiva é … um fardo que oprime o espírito.” 

(Dewey, 2007, p.140) 

 

Os últimos anos têm sido marcados por alterações e por consequentes exigências à 

educação em Portugal, conforme supramencionado. Neste contexto, “o discurso educativo foi 

invadido por conceitos como reflexão, professor reflexivo, aluno reflexivo, cognição, metacognição, 

consciencialização, aprender a aprender, aprender a pensar e outros tantos termos com estes 

relacionados” (Alarcão, 2000a, pp.173-174). Não obstante o fator moda que estes termos têm 

vindo a conquistar, é imperativo que os mesmos não sejam descurados nos contextos educativos, 

precisamente, porque “ser-se reflexivo é ter a capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor 

de sentido” (Alarcão, 2000a, p.175). Neste enquadramento, compreende-se que não só os 

educadores, mas também as crianças deverão ser e aprender a ser reflexivos. 

O pensamento é intrínseco ao homem, todavia o ato rotineiro de pensar é distinto do ato 

de refletir, na medida em que o primeiro acontece de forma genuína e sem um objetivo e o 

segundo é guiado pela vontade, pela curiosidade e por atitudes de questionamento (Dewey, 1989; 

Perrenoud, 2002). Neste sentido, o pensamento reflexivo é entendido como “la mejor manera de 

pensar” (Dewey, 1989, p.21), pois “el pensamento reflexivo se asemeja a esse fortuito tránsito de 

cosas por la mente en el sentido de que consiste en una sucesión de cosas acerca de las cuales 

se piensa, pero se diferencia de él en que no basta la mera ocurrencia casual en una sucesión 

irregular de «cualquier cosa»” (Dewey, 1989, p.22). A reflexão implica, assim, uma ordem 

sequencial de pensamentos, na qual o primeiro orienta e sustenta o seguinte. Tendo por base esta 

definição de pensamento reflexivo, importa que quem reflete encare o mesmo como “uma forma 

de identidade, um habitus” (Perrenoud, 2002, p.13) e, portanto, que pense reflexivamente de 

forma cuidada, mas, também, sistemática e coerente. Nesta compreensão, importa, agora, 
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conhecer as vantagens que a reflexão traz para o educador e para as crianças, entendendo, por 

conseguinte, as diferenças existentes entre ambos os processos reflexivos. 

Ao refletirem cuidada e sistematicamente, os educadores  

constroem e reconstroem o seu conhecimento no campo da acção que é a sua 

prática profissional, caracterizada pelas suas dinâmicas de incerteza e 

decisões altamente contextualizadas, num diálogo permanente com as 

situações e os actores que nelas actuam e na sábia mobilização criativa de 

saberes de referência enquadradores (Alarcão, 2002, p.219). 

Ao encararem a reflexão deste modo, os educadores tornam-se “autores das suas práticas e não 

apenas aplicadores e reprodutores de soluções que alguém possa pensar na sua vez” (Sá-Chaves, 

2005, p.7). Este “sentido de autoria” (Sá-Chaves, 2005, p.7) abraça, inevitavelmente, uma grande 

responsabilidade, mas, também, um imenso conhecimento da sua prática pedagógica, pelo que 

se constitui como uma forma de os educadores compreenderem “a sua subjetividade” (Sarmento, 

2015, p.72) e de construírem a sua identidade profissional (Alarcão, 2000a; Sá-Chaves, 2005; 

Sarmento, 2015). Torna-se, assim, imperativo que os educadores façam “da sua prática um 

campo de reflexão teórica estruturadora da acção” (Alarcão, 2000a, p.176). Neste 

enquadramento, torna-se de fácil perceção que a reflexão de um educador recai (e deve recair), 

sobretudo, na sua ação pedagógica e na forma de organizar todo o contexto educativo. 

 Ao invés do que acontece com o educador, a reflexão da criança reside, principalmente, 

no “que está a aprender e os processos que utiliza na sua aprendizagem bem como as atitudes 

que toma em relação a ela” (Alarcão, 2000a, p.177). O seu foco é, então, o que faz e o que é 

como aprendente e os ingredientes necessários para refletir são a “curiosidade e [a] vontade de 

saber mais” (Perrenoud, 2002, p.52). Tendo em conta que, conforme supracitado, o interesse, a 

motivação e a curiosidade são, também, os ingredientes basilares de um TP, facilmente se 

compreende que a reflexão é inerente ao desenvolvimento de um TP. Todavia, porque é imperativo 

aprender-se a refletir, o educador desempenha um papel fundamental em todo este processo 

(Dewey, 1989; Alarcão, 2000a), embora deva ter sempre presente a ideia de que a “reflexão 

implica intuição, emoção e paixão; não é, portanto, nenhum conjunto de técnicas que possa ser 

empacotado e ensinado” (Zeichner, 1993, p.18). 

 O educador é um exemplo a seguir, uma referência para a criança, pelo que a primeira 

estratégia que deverá ser adotada pelo mesmo, para que a criança se inicie no processo de 

reflexão, passa por uma demonstração de como refletir (Schön, 1988, citado por Alarcão, 2000b). 



25 
 

Não obstante, Dewey (1989) apresenta-nos, ainda, três atitudes que deverão ser adotadas por 

quem reflete e, como tal, deverão ser demonstradas à criança pelo seu educador. Estas atitudes 

passam, então, (1) pela abertura de espírito – quem reflete demonstra-se recetivo às várias 

informações, aceita possíveis alternativas de percurso e reconhece a possibilidade de erro em 

todas as situações; (2) pela responsabilidade, na medida em que quem reflete analisa 

cuidadosamente as consequências de um projeto, assegurando, assim, a consistência e a validade 

de uma crença; e, ainda, (3) pelo empenhamento – quem reflete envolve-se entusiasticamente no 

processo de reflexão (Dewey, 1989). Neste enquadramento, Nisbet (1992, citado por Cardoso, 

Peixoto, Serrano & Moreira, 2000) apresenta-nos, também, quatro estratégias que deverão ser 

utilizadas pelo educador que objetiva promover o pensamento reflexivo na criança: (1) a 

modelação, ou seja, o educador “explicita o modo como realiza as tarefas e as suas atitudes face 

às mesmas” (p.75); (2) o questionamento, através do qual o educador coloca questões que 

convidem as crianças a refletir e a verbalizar o seu pensamento; (3) a discussão, sendo que através 

da mesma as crianças “poderão confrontar-se com opiniões diferentes das suas e que poderão 

vir a pôr em causa as suas próprias convicções” (p.76); e, ainda, (4) a aprendizagem cooperativa 

que se apresenta como um resultado das restantes estratégias e que tem na sua génese “o 

confronto de pensamento entre pares e pequenos grupos” (p.76). 

 A documentação pedagógica torna possível a escuta da criança, na medida em que lhe 

concede a oportunidade de escutar e de ser escutado, como tal, torna visível o processo de 

construção de aprendizagens da criança, mas, também, do educador. Nesta linha de pensamento, 

mais do que permitir a escuta das crianças, a documentação pedagógica possibilita uma resposta 

educativa a essa escuta (Oliveira-Formosinho & Formosinho, 2011). Com efeito, esta ferramenta 

apresenta-se como um ótimo auxílio à reflexão, na medida em que “permite manter elevado o 

nível de consciência e não perder a capacidade de nos interrogarmos sobre o sentido daquilo que 

fazemos no dia a dia” (Malavazi & Zoccatelli, 2013, p.150). Não obstante, quando a documentação 

é utilizada como um instrumento para a reflexão, “faz com que o trabalho temático se estenda” 

(Dahlberg et al., 2003, p.195) e conquista, assim, o papel de promotora da capacidade de reflexão. 

Documentação e reflexão são, então, simultaneamente, provocadoras e auxiliares uma da outra 

e, por conseguinte, adquirem uma dimensão autoformativa que se define como um “motor de 

crescimento profissional e cultural de cada educador e do grupo” (Malavasi & Zoccatelli, 2013, 

p.151). 
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4.  “Ana, o que é a lua cheia?" 

4.1. Os primeiros passos de um caminho 

“A sabedoria está na capacidade de percepcionar o evidente numa floresta de ilusões e de 

falácias.” 

(Peças, 1999, p.60) 

 

O conto de uma lenda ao grupo de crianças fez surgir, conforme supramencionado, a 

questão “O que é a lua cheia?”. A esta questão formulada por Co. seguiu-se um debate que me 

permitiu compreender o imenso interesse que as crianças 

ostentavam face a esta temática. Alguns dias depois, no 

acolhimento, M. junta-se a nós e apresenta-nos um livro 

(Figura 2) que pertence ao seu pai e que nos permite 

adquirir inúmeras informações sobre a lua. No seguimento 

desta apresentação, o grupo começa a interrogar-se sobre 

diferentes questões inerentes a esta temática e, de 

imediato, as crianças começam a debater entre si possíveis respostas para estas interrogações. 

Esta conversa inicial tornou, assim, possível identificar as questões a que o grupo queria responder 

(Anexo C), bem como as suas conceções iniciais (Anexo D). Escutar a voz da criança é “um ato e 

um processo de compreensão da criança” (Luís et al., 2015, p.526), pelo que ao longo desta 

conversa procurei escutar atentamente as crianças e as suas verbalizações, de modo a 

compreendê-las e a conhecê-las melhor. Não obstante, porque “a pergunta pode colocar em 

movimento os pensamentos e pode ativar pesquisas alargadas” (Malavasi & Zoccatelli, 2013, 

p.13), procurei, também, colocar questões pertinentes e desafiadoras às crianças que 

aprofundassem o diálogo do grupo, mas que, de igual modo, encetassem um espaço de reflexão 

em comunidade. Respeitando esta linha de pensamento, e porque documentar a voz da criança 

é “una especie de magma para pensar, reflexionar” (Hoyuelos, 2006, p.211), propus às crianças 

que eu escrevesse as questões que estavam a ser colocadas e as conceções prévias que estavam 

a ser apresentadas. Neste seguimento, acordámos, ainda, aquelas questões que norteariam a 

pesquisa que viríamos a realizar. 

O desenho é um ato comunicacional (Sarmento, 2006; Guedes, 2012), pelo que, no 

âmbito de um projeto, transmite informações sobre as teorias e os conhecimentos das crianças 

Figura 2 - M. apresenta o seu livro ao grupo 
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(Katz & Chard, 2009). Como tal, a representação gráfica constitui, por si só, uma forma de escuta 

das perspetivas das crianças, sendo que a mesma é expandida e enriquecida quando se pede às 

crianças que falem sobre as suas produções (Oliveira-Formosinho, Costa & Azevedo, 2009). Por 

esse motivo, e compreendendo o envolvimento das crianças neste momento, propus ao grupo que 

desenhasse (Figura 3 a Figura 5) o que já sabia sobre esta temática e o que havia observado no 

livro apresentado por M. e que, assim que terminasse o seu desenho, partilhasse o que havia 

representado.  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu fiz a lua. Fiz a lua ligada ao sol, porque o 

sol está na lua para quando virar, vira e fica de 

dia.” (M.M.) 

“Eu fiz uma lua e um planeta só com água. E o planeta só com 

água está a dar água para a lua. Também fiz aqui o sol e o sol 

está a dar calor para a lua. E também fiz um planeta solar. Fiz 

este sistema solar às cores, porque os sistemas solares são muito 

diferentes. Quando está sombra fica mais escuro.” (M.) 

Figura 5 - Desenho de M. 

“Fiz um planeta que é tipo a Lua, só que não é o sol. É um 

sol-lua. Eu não sei o que é um sol-lua, só que eu fiz assim, 

porque eu me lembrei. O sol e a lua ficam de noite e de dia 

quando a lua fica cheia.” (P.D.) 

Figura 4 - Desenho de M.M. Figura 3 - Desenho de P.D. 
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No âmbito de um TP, o desenho adquire, como supramencionado, um papel primordial. 

Tal tem, naturalmente, que ver com o facto de que o mesmo “reforça as convicções das crianças 

e as incentiva a persistir na prossecução das suas próprias ideias” (Katz & Chard, 2009, pp.197-

198). Não obstante, ao verbalizar o que representou no seu desenho, a criança permite que o 

educador compreenda o seu “grau de entendimento … sobre o tema” (Katz & Chard, 2009, p. 

199) do projeto em estudo e encontra uma situação para verbalizar o raciocínio que realizou para 

fazer aquele desenho. Ao fazer este pedido ao grupo estava, então, a convidá-las a refletirem sobre 

as aprendizagens que haviam construído e, também, sobre o desenho que nesse seguimento 

tinham feito. Neste enquadramento, as representações gráficas que acima se apresentam e as 

falas que as acompanham, por me permitirem compreender as ideias e convicções das crianças, 

auxiliaram-me a refletir sobre as mesmas e sobre o possível curso deste TP. Ao explicar-me o que 

havia desenhado na sua representação gráfica, M., por exemplo, parece querer dizer-me que já 

sabe que o sol dá luz à lua. Não obstante, também através da explicação de M.M. compreendo 

que a mesma parece estar a focar, na sua explicação, que a lua e o sol se movimentam. P.D., por 

sua vez, apresenta-me uma explicação em que poucos conhecimentos sobre a temática do nosso 

TP se conseguem extrair, fazendo apenas uma breve referência à lua cheia. De facto, esta atividade 

apresenta-se como um momento em que a minha reflexão aconteceu com base na reflexão que 

as crianças haviam realizado e que, em conjunto, havíamos documentado. Com efeito, estas 

conceções, ao serem deste modo documentadas, permitiram-nos criar “memória, aprendizagem 

e meta-aprendizagem” (Oliveira-Formosinho & Formosinho, 2013, p.43). Por esse motivo foram 

fundamentais ao longo de todo o TP, na medida em que nos permitiram conhecer o que as 

crianças sabiam inicialmente e compreender a evolução dos seus conhecimentos. 

A participação das crianças em contexto educativo “é um meio de aprendizagem com 

valor em si mesmo e um direito fundamental da infância” (Tomás & Fernandes, 2011, p.259), 

pelo que lhes deve ser concedido o direito de participarem ativamente em toda a vida da sala e, 

também, no desenvolvimento de um TP. A integração das crianças no processo de construção da 

documentação pedagógica não é (nem pode ser!) uma exceção. Nesta linha de pensamento, 

importa, ainda, recordar que a documentação “é um instrumento para estar próximo das 

experiências, das aprendizagens das crianças, das nossas propostas: serve para apanhar o fio à 

meada, relatar as crianças e às crianças, aprofundar o pensamento” (Malavasi & Zoccatelli, 2013, 

p.151). Com efeito, um dos seus propósitos passa, precisamente, por permitir que, através do 

relato que promove, se revisitem as aprendizagens construídas e se (re)construam significados 
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sobre as mesmas. Neste contexto, propus ao grupo que encontrássemos uma solução para 

documentarmos as decisões sobre o TP a que, até então, já havíamos chegado, uma vez que esta 

documentação nos auxiliaria no processo de reflexão ao longo de todo o nosso TP. Provocando o 

debate entre o grupo e integrando o mesmo, fui convidando as crianças a refletirem sobre aquela 

que seria a melhor estratégia a utilizarmos e, enquanto o fazia, fui incentivando-as a respeitarem 

as opiniões que eram distintas das suas, a ouvirem atentamente todos os intervenientes nesta 

conversa e a aguardarem pela sua vez para falarem. Ao seguir esta postura, estava, então, a 

incentivar as crianças a adotarem uma atitude de 

abertura de espírito que é essencial no processo de 

reflexão. Após muito debatermos, acordámos, então, 

que realizaríamos uns placards em cartolina e que neles 

afixaríamos as questões de partida, as conceções 

prévias, os nomes das crianças envolvidas no TP e o que 

já havíamos descoberto (este placard foi, naturalmente, 

sendo preenchido ao longo do tempo). Conhecedora das 

especificidades do grupo e consciente de que “o contacto com as obras de arte representa um 

aspeto funcional dentro do processo criativo” (Guedes, 2012, p.6) e, como tal, reveste-se de 

máxima importância para crianças desta idade, propus ao grupo que elaborássemos aqueles 

placards com base na técnica Action Painting, desenvolvida por Jackson Pollock (Figura 6 e Figura 

7). Tendo o grupo acedido a esta proposta, pintámos estes placards. Ao tornarem possível recordar 

as nossas conceções prévias e as questões de 

partida, principalmente, os mesmos revestiram-se de 

exponencial importância, na medida em que foram 

sendo, simultaneamente, auxiliares e provocadores 

do processo de pesquisa e consequente reflexão ao 

longo de todo o TP.  

 Com o levantamento das questões realizado 

era, agora, tempo de “organizar o trabalho … fazer [o] planeamento do projeto” (Guedes, 2011, 

p.8), com a consciência de que esse planeamento não “era estático, antes era dinâmico porque 

se vai reformulando mercê das novas informações que estão sistematicamente a ser recebidas” 

(Vasconcelos, 2012, p.15). Neste momento, definimos, então, numa conversa conjunta, as nossas 

fontes de pesquisa e a ordem da mesma, na qual acordámos que pesquisaríamos na internet, em 

Figura 6 - O grupo pinta o seu placard 

Figura 7 - Pintura com a técnica Action Painting 
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livros e levantando questões a outras salas e às famílias e que a nossa pesquisa seguiria a ordem 

em que as perguntas haviam sido afixadas no placard respetivo. 

 

4.2. Um caminho que se fez caminhando 

“Aprender? Certamente, mas antes de mais viver, e aprender através e em interacção com esta 

vivência.” 

(Dewey, 2002, p.41) 

 

A definição geral da organização deste TP marcava o término das duas primeiras fases e 

o começo da terceira fase do mesmo. Neste enquadramento, deu-se, então, início ao “processo 

de pesquisa através de experiências directas” (Vasconcelos, 2012, p.16). No decurso desta fase 

procurou-se promover a reflexão das crianças e a minha, utilizando a documentação que no seu 

curso íamos realizando como suporte. 

A realização de um TP “promove o desenvolvimento intelectual das crianças e, 

simultaneamente, dos seus educadores” (Vasconcelos, 2012, p.11) e, como tal, conforme 

anteriormente referido, promove a capacidade de reflexão das crianças e dos adultos. Não 

obstante, o pensamento reflexivo “não desabrocha espontaneamente, mas pode desenvolver-se. 

Para isso, tem de ser cultivado” (Alarcão, 2000a, p. 181) pelo educador de infância. O 

questionamento pertinente e constante oferece ao educador “a oportunidade de acompanhar os 

processos de concretização do fazer de cada criança” (Luís et. Al, 2015, p.526) e, através dessa 

compreensão, de a convidar a refletir sobre as suas ações, as suas aprendizagens e os seus 

conhecimentos. Tendo por base esta ideia, adotei uma postura de questionamento permanente 

nos diálogos que estabelecíamos sobre o nosso projeto. O registo que abaixo se apresenta é um 

exemplo desta situação. 
 

Ma. – Vi os asteroides. 

Estagiária Carolina – Descobriste que existiam asteroides? Ma., acenando com a cabeça, responde 

afirmativamente à minha pergunta. E o que são esses asteroides? 

A.G. – Eram pedras. 

Af. – É o que bate na lua. 

A.G. – Não, não é. O meteorito é o que bate na lua. 

Af. – E os meteoros.  

A.G. – O meteorito é tipo os asteroides, mas trazem fogo. 

Estagiária Carolina – Existem os meteoritos e os meteoros e, depois, existem os asteroides. 
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A.G. – Os meteoritos são pedras que estão pegadas a fogo. 

Descrição da atividade “Visionamento de um filme” – 29 de novembro de 2016 (JI) 

Ao aproveitar a afirmação de Ma., devolvendo-a ao grupo em jeito de questão, faço uma pergunta 

que atravessa o nosso TP, na medida em que, não sendo uma questão de partida do mesmo, a 

sua resposta nos permite encontrar explicações para algumas das nossas inquietações iniciais. 

Esta questão por mim feita é, então, exemplo de uma das inúmeras colocadas que, dada a sua 

transversalidade, se impuseram como “sondas que descem em profundidade e que conferem 

substância e qualidade à ação educativa” (Malavasi & Zoccatelli, 2013, p.15) e ao projeto em 

curso. Estas perguntas por mim colocadas, não sendo retóricas, mas antes autênticas e profundas, 

permitiam, como se constata com a leitura deste excerto, “gerar novos pensamentos e abrir novos 

horizontes” (Malavasi & Zoccatelli, 2013, p.13), pelo que convidavam à reflexão das crianças. Ao 

colocar questões desta natureza às crianças e envolvendo-se o grupo num debate resultante das 

mesmas, encontrávamos, desta forma, as respostas para as nossas questões de partida. 

Estávamos, deste modo, a refletir e a aprender cooperativamente. 

O excerto que acima se apresenta permite, de igual modo, demonstrar que, partindo de 

uma questão por mim colocada, de imediato as crianças se envolveram num debate que visava o 

encontro da resposta para essa questão. No entanto, o exemplo de debate que neste excerto se 

apresenta não é caso único. Compreendi desde cedo que “o diálogo é o método aplicável para 

ajudar a reflexão, enriquecer as propostas, levantar soluções a quanto há a repensar” (Niza, 1965, 

citado por Nóvoa, Marcelino & Ramos do Ó, 2012, p.42). Por isso, fui incentivando o debate entre 

o grupo, encarando o mesmo como uma estratégia de aprofundamento e construção de 

significados e, também, de reflexão. 

Estagiária Carolina – Olha, M.M., o A.G. disse-nos que o sol quando se vai embora de um lado do planeta, 

não é, Ma.? Vai para o outro lado do planeta.  

A.G. – Mas eu ainda não sei se a lua é que se mexe para ir para outro lado do planeta ou se o planeta 

terra é que se mexe. [Levantamento de nova questão que surge depois da construção de uma 

aprendizagem] 

Estagiária Carolina – Mexem-se os dois. 

A.G. – Mas, assim, é ao contrário. 

Estagiária Carolina – Não percebi. 

A.G. – Mas assim é ao contrário. Olha, se eles forem os dois. Aqui está o sol [A.G. fecha uma mão, dizendo 

que a mesma é o sol], aqui está o planeta terra [A.G. fecha a outra mão, dizendo que a mesma representa 

a Terra] … Aqui é a China [A.G. estica o seu pé]. Está sol. E aqui é o … É Portugal. E está … e está de 

noite. E, depois, se a lua for para ali [para o lado do seu pé que representa a China], o planeta terra vai 
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para ali? O planeta terra vira, não é? Então vai para ali. [A.G. mostra-me, assim, que está a refletir sobre 

a aprendizagem que está a construir neste momento.] 

M. – Eu acho que já sei. 

Estagiária Carolina – Então, deixa a M. tentar explicar. 

M. – A … é assim … então, como eu estava a dizer, o sol fica sempre parado … Olha, o sol está aqui 

[levanta o seu pé] e o planeta terra está aqui [levanta a sua mão direita, apresentando-a fechada] e a lua 

está aqui [levanta a sua mão esquerda, coloca-a entre a mão direita e o seu pé]. E depois … E depois, a 

lua está a girar [M. roda a sua mão], enquanto o planeta terra está a girar à volta de si próprio.  

Estagiária Carolina – Uhum. E a lua? 

M. – Depois … E a lua … E enquanto o … o … o … enquanto o planeta terra gira … e ao mesmo tempo 

que o planeta terra gira à volta de si próprio e gira à volta do sol [M. continua a utilizar as suas mãos e os 

seus pés para fazer esta explicação], a lua fica a girar à volta do planeta terra.  

Descrição da atividade “O que já descobrimos” – 18 de janeiro de 2017 (JI) 

Este excerto permite evidenciar de que modo estes debates iam surgindo e de que forma ocorriam. 

Neste momento, A.G. e M. conciliam a sua explicação oral com gestos, apresentando, assim, as 

suas ideias de forma mais clara e atrativa para os ouvintes. Os movimentos de rotação e de 

translação da terra e do sol causaram, ao longo deste TP, grandes discussões entre o grupo, uma 

vez que era um assunto de complexa compreensão para o mesmo. Desde cedo que M. nos 

explicava como é que a Terra e a Lua se movimentavam e que o Sol ficava parado. Todavia, as 

crianças iam sempre colocando novas questões que se por um lado demonstravam que não 

compreendiam muito bem estes movimentos, por outro lado evidenciavam a sua curiosidade sobre 

este assunto. A estratégia adotada por A.G. e por M. acima referida permitiu, então, que o grupo 

melhor compreendesse estes movimentos e que as suas dúvidas ficassem esclarecidas. Segundo 

Bertram e Pascal (2009), “as crianças que estão realmente envolvidas não abandonam o que 

estão a fazer” (p.129) e, por isso, encontram soluções para as adversidades com que se deparam, 

de modo a conseguirem continuar a atividade que estão a fazer ou, neste caso específico, a 

encontrarem uma estratégia para explicarem a sua ideia. Perante esta compreensão, rapidamente 

constatámos que a utilização desta estratégia por parte de A.G. e de M. é, neste sentido, um ótimo 

indicador do empenhamento das crianças que é indispensável à promoção do pensamento 

reflexivo (Dewey, 1989) e que também aqui é bastante visível. Devo confessar, neste seguimento, 

que foi este momento que me permitiu constatar que, efetivamente, as explicações, as reflexões 

e “as falas de uns servem de alimento e apoio ao raciocínio dos outros” (Serralha, 2015, p.11). E 

é em momentos como este que nos enraizamos como uma comunidade que também é de 
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aprendizagem e que, por conseguinte, aprendemos cooperativamente (Nisbet, 1992, citado por 

Cardoso et al., 2000). 

 O presente excerto permite-nos, de igual modo, compreender que, à medida que ia 

transcrevendo a fala das crianças e a minha, ia, por conseguinte, refletindo sobre as crianças, 

mas, também, sobre mim. No entanto, o registo que abaixo se apresenta impõe-se como uma 

melhor evidência desta situação. 

L. – Observei que tinha um planeta que tinha muitas luas. [M. diz “tinha um planeta que tinha”, ao invés 

de “havia um planeta que tinha”.] 

Estagiária Carolina – Observaste que havia um planeta com muitas luas. Era mesmo aí que eu queria 

pegar. Coloco no meio da roda o placard com as questões iniciais do nosso projeto. Quando nós definimos 

as nossas perguntas do nosso projeto, nós escrevemos aqui uma pergunta que tem que ver com isto que 

L. nos está a dizer. É esta pergunta aqui. Aponto para a pergunta a que me refiro, no placard das questões 

de partida. Diz assim “A nossa lua é a mesma dos outros planetas?” e foram vocês todos que a fizeram. 

Então, L., tu achas que a nossa lua é a mesma dos outros planetas? 

L. – Não. 

Estagiária Carolina – Porquê? 

L. – Porque é mais pequena e é cinzenta. Porque os outros planetas não são cinzentos. 

Enquanto L. nos vai apresentando a sua justificação, vou escrevendo a mesma e repetindo a sua ideia. 

M. encontra-se com o dedo no ar e eu peço-lhe, então, que fale. 

M. – Acho que a lua é a mesma dos outros planetas. 

A.G. – Achas que a nossa lua pode ser a dos outros planetas? Ela não vai aos outros planetas. 

A.G. vai apresentando os seus argumentos a M., que os ouve atentamente sem os refutar. Algumas 

crianças começam a ter conversas paralelas. M.M. encontrava-se com o dedo no ar e eu sugiro-lhes que 

oiçam o que M.M. nos vai contar. As crianças voltam a sua atenção para M.M. [Aqui, deveria ter pegado 

na questão da L. e na discussão de M. e de A.G., para aprofundarmos esta questão. Perdi uma 

oportunidade para o fazer. É claro que o facto de as crianças estarem dispersas também me levou a 

chamar a atenção para o que M.M. queria dizer, mas teria sido mais benéfico continuarmos com esta 

discussão. Até para eu própria perceber melhor o que A.G. e M. estavam a debater, pois, com as conversas 

paralelas das outras crianças, não consegui perceber.] 

Descrição da atividade “Visionamento de um filme” – 29 de novembro de 2016 (JI) 

Este registo apresenta-se, assim, como uma evidência ótima da diferença entre a reflexão por mim 

realizada e a reflexão das crianças. Este excerto ajuda-nos a compreender que a reflexão realizada 

pelas crianças objetiva o encontro de respostas para as suas dúvidas, as suas inquietações sobre 

a temática deste TP. Por sua vez, porque eu refletia sobre o que havia feito, o que tentei fazer, os 

resultados da minha ação, enfim, refletia para continuar e para melhorar (Perrenoud, 2002), o 

foco da minha reflexão era a IP. Importa, neste contexto, esclarecer que, em todo este processo, 



34 
 

a documentação pedagógica adquiriu um papel fundamental, uma vez que, dando-me “un 

conocimiento más cercano y reflexivo de nuestro próprio trabajo” (Malaguzzi, 1989, citado por 

Hoyuelos, 2006, p.195), me auxiliou a progredir na construção de conhecimentos. De facto, foi a 

forma como documentei estes momentos que me permitiram olhar de uma forma mais abrangente 

para cada um deles e refletir de modo mais completo e preciso sobre as crianças e as suas 

aprendizagens e sobre a minha ação pedagógica e a minha postura. 

Na primeira intervenção que faço no excerto que imediatamente acima se apresenta, 

esclarece-se, através de uma didascália, que recorremos ao placard das questões de partida para 

darmos continuidade ao nosso debate. Ao dar oportunidade para registar as vivências do grupo, 

narrando-as e narrando o próprio grupo, o ato de documentar integra o processo de construção 

de conhecimento (Rinaldi, 2006). Com efeito, permite revisitar essas vivências, agora com um 

novo olhar, e, a partir dele e tendo por base os significados construídos, “criar novas 

(re)significações” (Oliveira-Formosinho & Azevedo, 2008, p.112) e construir novos conhecimentos. 

Deste modo, ao trazer para a conversa o placard informativo, convidei de forma implícita, embora 

bastante intencional, as crianças a recordarem uma dúvida que detinham e, por conseguinte, a 

relembrarem o que haviam compreendido com o visionamento do filme e a encontrarem uma 

resposta para esta questão. Ao promover este momento de revisitação da documentação 

pedagógica estava, então, a convidar as crianças a refletirem com responsabilidade, 

empenhamento e com uma atitude de abertura de espírito. Estávamos, então, perante um 

momento de debate que promovia a nossa reflexão e que resultaria numa aprendizagem que era 

construída por todos e para todos. 

Os debates em grupo foram uma prática constante deste TP, conforme se tem vindo a 

constatar, dada a sua riqueza pedagógica. Nestes momentos de conversa em grupo, quando as 

crianças partilham as suas ideias e discutem, “entre todos, pontos de vista diferentes, 

relativamente à atividade em que participam, isso permite-lhes uma compreensão compartilhada, 

isto é, que aprendam com as contribuições de uns e outros” (Serralha, 2015, p.11). É, neste 

contexto, que importa que as crianças adotem uma atitude de abertura de espírito (Dewey, 1989), 

ou seja, que se vão tornando cada vez mais recetivos a aceitarem opiniões distintas da sua e que 

reconheçam, também, que a sua ideia poderá estar errada. Esta é, como vimos anteriormente, 

uma atitude entendida por Dewey (1989) como indispensável ao ato de refletir. Os excertos que 

abaixo se apresentam permitem, precisamente, evidenciar de que modo é que esta atitude era 

exercida pelo grupo. 
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Leio-lhes a primeira pergunta que se encontra no placard informativo, referindo a criança que a enunciou. 

Pergunto-lhes, de seguida, se já sabemos dar resposta a esta pergunta. Algumas das crianças respondem 

afirmativamente à minha questão. C. levanta o dedo. Peço-lhe que partilhe connosco a sua ideia. C. diz-

nos que “o sol está debaixo da lua”. A.G. intervém, dizendo “não, não, não é assim!”. Peço a A.G. que 

deixemos C. recordar-se do filme que vimos na tarde do dia anterior e perguntando, neste seguimento, a 

C. se, nesse filme, vimos que o sol estava debaixo da lua. C. diz “não, o sol está ao lado da lua”. Concordo 

com C. e pergunto-lhe “então, como é que a lua brilha?”. C. não me responde à pergunta. Espero alguns 

instantes … A.G. explica que “o sol passa para a lua o seu brilho”. Concordo com a ideia de A.G., que 

acrescenta que “a lua também dá luz. Mas não dá sempre a mesma luz”.  

Descrição da conversa sobre as descobertas já alcançadas – 30 de novembro de 2016 (JI) 

Mi. – O sol está parado. O planeta terra anda à volta do sol. A lua também está parada. 

M. – Não, Mi. O sol está parado. O planeta terra gira à volta do sol ao mesmo tempo que roda à volta de 

si próprio e … e … e enquanto isso acontece, a lua está a girar à volta do planeta terra. Não está parada. 

Mi. – Mas como é que o planeta terra anda à volta de si próprio? Vai para outro planeta? 

M. – Não! 

Ma. – Ó, Mi., não. Outro planeta não vai andar à volta de outra planeta, porque senão não vai andar à 

volta de si próprio. 

Mi. – Ah! Já sei. É o que a M. está sempre a dizer. Mas ó, Ma., não precisas de falar assim! 

Descrição da atividade “Pintura nos tecidos” – 26 de janeiro de 2017 (JI) 

O primeiro excerto aqui apresentado permite evidenciar como C. lidou de forma tranquila com o 

facto de nos ter apresentado uma ideia que não estava cientificamente correta. A leitura do mesmo 

registo permite-nos, também, compreender que A.G., embora falando num tom mais assertivo, 

não deixa de mostrar empatia para com C. e de procurar ajudá-la a encontrar uma resposta. O 

segundo registo, por sua vez, possibilita demonstrar que tanto M., como Ma. compreenderam que 

a ideia de Mi. necessitava de ser reformulada, pelo que lhe apresentaram as suas explicações. 

Mi., por seu turno, embora tenha compreendido que a sua ideia não estava correta, demonstrou 

alguma relutância em aceitar o modo como Ma. havia falado para si. Estes diálogos permitem-

nos, assim, constatar que, no que à abertura de espírito concerne, o presente grupo de crianças 

demonstra relativa facilidade em aceitar opiniões distintas das suas e em compreender que, por 

vezes, as nossas reflexões não culminam em soluções satisfatórias (Cardoso et al., 2000). Não 

obstante, estes diálogos permitem-me, também, comprovar que “os processos superiores só se 

podem adquirir mediante a interação com outros” (Leont’ev, 1981, citado por Wells, 2001, p.150). 

Por esse motivo, estes momentos de debate entre o grupo são uma estratégia ótima para promover 

esta abertura de espírito e, de igual modo, para as crianças refletirem conjuntamente e, por 

conseguinte, para aprenderem a viver em sociedade. De facto, como nos diz Serralha (2015), “o 
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trabalho conjunto para além da construção dos saberes permite-lhes [às crianças], ao mesmo 

tempo, viver em direto os valores e os problemas da vida em democracia, preparando os alunos 

para a sua integração numa comunidade mais alargada, isto é, na vida em sociedade” (p.11). Se 

recordarmos que um dos propósitos da reflexão é comum a um dos objetivos da EI – refletir 

educando e educar refletindo, de modo a formar cidadãos críticos e ativos na sociedade –, 

rapidamente compreendemos a importância desta aprendizagem. 

 Um profissional reflexivo “pensa-se no presente para se projectar no futuro. Não ignorando 

os problemas actuais, resolve-os no respeito por uma visão de melhoria e desenvolvimento. E fá-

lo através da aprendizagem” (Alarcão, 2002, p.220). Por esse motivo, conforme 

supramencionado, é da máxima importância que este profissional faça reger as suas reflexões por 

atitudes de responsabilidade, empenhamento e abertura de espírito (Dewey, 1989). Os excertos 

que abaixo se apresentam visam, precisamente, evidenciar a minha preocupação em sustentar a 

minha ação reflexiva nestas atitudes. 

Ao longo da atividade, as crianças foram repetindo quase sempre os meus movimentos, não tendo 

realizado muitos movimentos por iniciativa própria. No meu entender, tal poderá ter acontecido, porque 

as palavras por mim utilizadas, provavelmente, também não promoviam a realização de movimentos muito 

distintos entre si. Perante esta situação, parece-me que quando pretender voltar a propor uma atividade 

deste género a um grupo de crianças, devo ter em atenção este aspeto, de modo a garantir que as palavras 

que proponho sejam mais ricas. 

Reflexão da atividade “Conto em Movimento” – 3 de janeiro de 2017 (JI) 

Conforme nos esclarece Parente (s.d.), “realizar observações significativas e escutar as crianças torna 

possível aos adultos conhecerem e aprenderem mais sobre cada criança” (p.6) … Foi nesta linha de 

pensamento, e precisamente por ser um processo complexo, que senti necessidade de encontrar soluções 

que me ajudassem a clarificá-lo e a torná-lo mais acessível para mim … Assim sendo, comecei por fazer 

uma lista de aspetos a observar, na qual defini todos os pontos que, findas as duas primeiras semanas 

de estágio, sensivelmente, eu já deveria ter sido capaz de observar. 

Reflexão semanal – primeira semana:11 a 13 de outubro (JI) 

Desde cedo que compreendi que a reflexão “tem um enorme valor formativo” (Alarcão, 2002, 

p.225), pelo que, no decurso desta IP, realizei reflexões sistemáticas e cuidadas, nas quais visava 

apresentar a minha prática pedagógica e, nesse momento de revista à mesma, refletia e 

perspetivava-a. Deste modo, realizava dois géneros de reflexões: aquelas que incidiam diretamente 

nas atividades que havia proposto às crianças e aquelas em que eu, ao pensar reflexivamente nas 

minhas crenças profissionais e nas mais variadas dimensões pedagógicas, me (re)construía 

profissionalmente. Os excertos acima apresentados permitem, precisamente, evidenciar esta 
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situação. Neste enquadramento, importa, de igual modo, esclarecer que, à semelhança do que 

acontecia com a reflexão das crianças, também a minha se fazia pautar por um questionamento 

continuado. 

Será que eu escuto todas as crianças da mesma forma? … Ainda que sinta que a observação e a escuta 

cuidada que faço das crianças é um dos pontos mais favoráveis de toda a minha ação pedagógica, devo 

confessar que não observo e escuto atentamente todas as crianças. Naturalmente, ainda que isso 

aconteça de uma forma inconsciente, torna-se, para mim, mais fácil escutar e observar aquelas crianças 

que adotam uma postura mais participativa e interventiva. Todavia, aquelas crianças que são menos 

participativas também necessitam de ser escutadas e de compreenderem que o são. 

Reflexão semanal – décima semana: 13 a 15 de dezembro de 2016 (JI) 

Este excerto de uma reflexão semanal por mim realizada permite evidenciar esse questionamento 

permanente e a compreensão que faço de que, embora a escuta e a observação cuidada e 

sistemática que fazia do grupo me caracterizassem como adulto de referência não as estava a 

fazer da forma mais adequada. Esta reflexão e o encontro de estratégias para culminar esta lacuna 

que no seu decurso fiz, permitiram-me, então, repensar e melhorar a minha ação pedagógica.  

 Neste seguimento, importa esclarecer que, sendo que documentação pedagógica se 

convernte “en una retroalimentación para pensar más y mejor, para proyectar, para interaccionar 

com nosotros” (Hoyuelos, 2006, p.203), a mesma adquiriu um papel primordial em todo este 

processo reflexivo. Conforme supramencionado, a documentação pedagógica permitia conservar 

no tempo as crianças, dando a conhecer as suas ideias, as suas inquietações e as suas ações. De 

igual modo, esta documentação permitia, também, dar-me a conhecer a mim e às minhas crenças 

profissionais. Tendo por base tudo o que era revelado através desta documentação, as 

possibilidades de reflexão das crianças e da minha própria reflexão eram aumentadas. Senão 

repare-se: quando documentamos as questões de partida do TP, estamos a conservar as 

interrogações iniciais das crianças e, ao revisitarmos essa documentação, estamos a refletir sobre 

as aprendizagens que fomos construindo e que nos ajudaram a dar resposta a essas inquietações; 

quando eu documento uma atividade em que nos envolvemos, estou a observá-la com um olhar 

crítico que me auxilia a refletir sobre a minha postura e sobre a minha ação pedagógica naquele 

momento em específico. A atividade que de seguida apresento permite-nos melhor compreender 

esta situação.  
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Ao longo desta IP fui compreendendo que o grupo nutria grande interesse por atividades 

de movimento. Ao mesmo tempo que me ia apercebendo deste interesse, também compreendia 

que o contacto que o mesmo detinha com o teatro era 

reduzido. Perante esta situação, e concordando com Gavira 

e Lara (s.d., citados por Pereira, 2012) que o teatro 

“fomenta a cooperação, o trabalho em grupo e estimula a 

reflexão” (p.5) propus ao grupo que realizássemos um conto 

em movimento (Figura 8). Para tal, eu contar-lhes-ia uma 

história que havia criado previamente e que nos induzia a 

fazer determinadas ações, sendo que a mesma relatava algumas das aprendizagens que já 

havíamos adquirido com este TP. Ao fazer esta proposta ao grupo tinha como intenção devolver-

lhes as aprendizagens que já havíamos construído. Contudo, durante a mesma, as crianças 

focaram-se mais nas ações a que a história induzia, do que na mensagem que a mesma passava 

e foram adotando, sempre, uma postura altamente interventiva, na medida em que procuravam 

fazer novas propostas à atividade que alteravam o seu rumo. Deste modo, o objetivo que eu havia 

definido para esta atividade e que se relacionava com a possibilidade de recordarmos as 

aprendizagens que, até então, já havíamos construído não foi alcançado na sua plenitude. 

Compreendia, deste modo, que 

Não se pode, por motivo algum, descurar da promoção e da garantia da participação das crianças. 

Todavia, esta promoção e garantia deve acontecer, sim, de forma mediada e refletida. A gestão de um 

momento em grande grupo no término desta semana, ajudou-me a compreender que, de modo a que a 

participação da criança não seja descurada, mas que também não leve a que as crianças se tornem 

déspotas (Tomás, 2007), a mesma deve alicerçar-se na ideia de que as intenções de um educador de 

infância têm que estar muito claras para o mesmo. 

Reflexão semanal – décima terceira semana: 17 a 19 de dezembro (JI) 

Esta reflexão remetia-me, assim, para a importância que a intencionalidade pedagógica adquire 

nos ofícios das funções de um educador, uma vez que esta reflete as conceções e os valores que 

subjazem a prática do mesmo (Silva et al., 2016). Como tal,  

A definição cuidada, atempada e refletida sobre as nossas intenções pedagógicas, enquanto educadores 

de infância, são de extrema importância. Como refletia anteriormente, defendo que é essa definição que 

me ajuda a planear uma prática pedagógica consciente, cuidada, reflexiva e esclarecedora dos meus 

princípios pedagógicos – que, também eles, necessitam de ser refletidos com o mesmo cuidado e atenção 

que as minhas intenções, de modo a que possam ser espelhados em toda a minha prática pedagógica. 

Reflexão semanal – décima terceira semana: 17 a 19 de dezembro (JI) 

Figura 8 - Conto em Movimento 
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A realização desta atividade permitiu-me, então, constatar que “a análise da actividade profissional 

… revaloriza o conhecimento que brota da prática inteligente e reflectida que desafia os 

profissionais … a dar resposta a questões novas” (Alarcão, 2000b, p.17) e que o ajudam a 

reformular as suas convicções profissionais. Não obstante, esta análise reflexiva da prática é 

sustentada e aprofundada quando se alicerça na documentação pedagógica criada. Efetivamente, 

foi no momento em que me sentei a relatar e, por conseguinte, a refletir sobre esta atividade que 

consegui compreender, dada a ajuda da supervisora da universidade que me acompanhou neste 

estágio, os aspetos que nela deveriam ser repensados. No entanto, assim que me sento a observar 

a gravação audiovisual e a descrever esta atividade compreendo com maior detalhe estes 

pormenores. Comprova-se, deste modo, que, ao documentar as atividades que realizávamos, eu 

documentava-me e documentava a minha prática e, por conseguinte, conseguia refletir de forma 

cuidada e pormenorizada sobre a minha ação pedagógica. 

 A apresentação desta atividade revela ao mesmo tempo que, embora os debates e o 

questionamento tenham sido prática constante desta IP, não foram as únicas estratégias utilizadas 

para promover essa reflexão. Efetivamente propus às crianças algumas atividades que tanto nos 

permitiam documentar as nossas aprendizagens, como nos ajudavam a refletir sobre as mesmas, 

aprofundando-as. É exemplo desta situação uma atividade de cariz experimental em que nos 

envolvemos. 

As conversas que foram acontecendo em torno do TP haviam-me permitido compreender 

que as crianças sabiam que a lua tinha crateras e que 

detinham já muitas ideias sobre a sua formação. Contudo, 

essa formação era, ainda, uma questão que as inquietava, 

embora tivessem já a ideia de que as mesmas existiam devido 

ao embate dos meteoritos e dos meteoros na sua superfície. 

Nesse seguimento, e consciente de que “as atividades de 

Ciência ao veicularem a compreensão, ainda que simplificada, de conteúdos, dos processos e da 

natureza da Ciência, revestem-se de uma capital importância quando as questões ou os problemas 

que as crianças colocam são de índole científica” (Ramos & Valente, 2011, p.7), propus ao grupo 

de crianças que realizássemos uma atividade de índole experimental (Figura 9). As atividades 

desta natureza promovem, deste modo, a reflexão (Ramos & Valente, 2011) e, como tal, esta 

atividade permitiu-nos esclarecer as nossas dúvidas e aprofundar alguns dos conhecimentos que 

já detínhamos sobre este assunto. Ao envolvermo-nos ativamente nesta atividade, fomos 

Figura 9 - Atividade experimental: "Porque é 
que a lua tem buraquinhos?" 
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observando o que acontecia ao longo da mesma e, nesse processo de confronto entre as nossas 

ideias iniciais e a veracidade dos factos, fomos refletindo e aprofundando os nossos 

conhecimentos. A aprendizagem refletida aconteceu aqui não em jeito de debate, mas, sim, em 

forma de observação e reflexão interna.  

 

4.3. O culminar de um caminho 

“Aquilo que não pode ser dito em poucas palavras também não pode ser dito em muitas.” 

(Munari, s.d., citado por Malavasi e Zoccatelli, 2013, p.59) 

 

Ao aproximarmo-nos do término do TP, impunha-se definirmos o modo como 

comunicaríamos as nossas aprendizagens, tornando-as úteis aos outros (Vasconcelos, 2012). 

Sendo que “o projecto invoca uma relação entre 

semelhantes, suportada numa negociação permanente” 

(Peças, 1999, p.59), definimos conjuntamente como é que 

essa comunicação aconteceria. Nesse momento, 

acordamos que realizaríamos uma exposição (Figura 10), na 

qual integraríamos variados materiais que permitissem 

espelhar o que havíamos aprendido com o desenvolvimento 

deste TP. Definimos, então, que nessa exposição integraríamos as construções em massa de 

moldar que havíamos realizado no decurso do TP; as construções em legos que foram prática 

constante nos tempos de exploração das áreas que aconteceram ao mesmo tempo que este TP 

ocorria; algumas das fotografias que fomos capturando ao longo do TP; e, ainda, uma manta de 

retalhos (Figura 11) que faríamos em conjunto e na qual integraríamos os desenhos em tecido 

que as crianças realizaram sobre a aprendizagem que, para si, foi mais relevante e eu, enquanto 

adulta responsável, escreveria essas aprendizagens, também 

em pedaços de tecido. De modo a contextualizar esta 

exposição, e porque a mesma “é a fase de socialização do 

saber” (Vasconcelos, 2012, p.17), integramos uma breve 

explicação do percurso que fizemos ao longo deste TP. 

A comunicação de um projeto caracteriza-se por ser 

uma partilha das aprendizagens construídas e dos 

significados daí retirados (Folque, 2014). Com efeito, constitui “um meio de desenvolvimento 

Figura 10 - Exposição do TP 

Figura 11 - Manta das aprendizagens 
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social e cognitivo” (Niza, 1998, citado por Folque, 2014, p.61) que implica uma estruturação 

prévia do pensamento por parte de quem comunica e que deve ser promovida pelo educador. O 

momento de uma comunicação é, portanto, um tempo que exige uma reflexão prévia e cuidada 

sobre as experiências vividas e as aprendizagens construídas. A comunicação de um projeto é, na 

verdade, um momento de reflexão por parte de quem comunica, mas, também, de quem escuta. 

Como tal, é um momento que exige responsabilidade, empenhamento e abertura de espírito 

(Dewey, 1989). Respeitando esta linha de pensamento, acordamos previamente o que iríamos 

comunicar, quem é que comunicava o quê e qual a ordem da comunicação (Osório, 2015). A 

documentação pedagógica, “ao manter juntos passado, presente e futuro, é como uma ponte que 

liga o presente da ação com a história e a experiência, repropondo as possibilidades e 

planeamentos futuros” (Malavasi & Zoccatelli, 2013, p.155). Deste modo, a documentação que 

fomos criando ao longo do nosso TP e que escolhemos integrar na nossa exposição permitiu-nos 

recordar tudo o que havíamos vivenciado e, utilizando-a como suporte no momento da 

comunicação, partilhar as nossas vivências e aprendizagens com os demais. A documentação 

construída conquistou, portanto, neste momento uma estratégia de promoção e de sustentação 

da reflexão de todos os intervenientes nesta comunicação. 

Nesta última fase “avalia-se o trabalho” (Vasconcelos, 2012, p.16) realizado, de modo a 

sujeitar-se o projeto “à apreciação crítica” (Guedes, 2011, p.8) dos pares e dos próprios 

intervenientes. Esta foi, então, uma fase em que, ao recordarmos todo o trajeto percorrido ao longo 

do TP, refletimos sobre o mesmo e encontramos os seus pontos mais e menos favoráveis. Neste 

contexto, propus às crianças que partilhassem os aspetos deste TP que, para si, foram mais ou 

menos positivos (Anexo E). 
 

“Eu gostei de apresentar a exposição porque foi muito giro e gostei de mostrar aos amigos as coisas que 

aprendi nesta sala.” (Co.)  

“Gostei muito da experiência e de atirar pedras porque faziam as crateras.” (Ca.) 

 “Gostei de fazer com massa de modelar a lua e um meteorito. Gostei também de fingir que estávamos 

no espaço.” (L.) 

Avaliação do TP – 2 de fevereiro de 2017 (JI) 

As falas das crianças que acima se apresentam permitem evidenciar que o balanço que as 

crianças fazem do mesmo é bastante positivo. Não obstante, quando L. nos confidencia que gostou 

de fingir que estávamos no espaço, remete-nos para a atividade do conto em movimento que 

realizámos duas vezes e, ao fazê-lo, permite-me compreender que, efetivamente, esta atividade, 
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pelo menos, foi benéfica e proveitosa para as crianças. A intervenção de Co. ajuda-me, também, 

a compreender que a partilha das descobertas que realizamos e das atividades que desenvolvemos 

com outros grupos são de extrema importância para as crianças. A afirmação de Ca., por sua vez, 

ajuda-me a constatar que a atividade que realizámos e a que Ca. se refere foi de tal forma benéfica 

para si que ainda se recorda da aprendizagem que a mesma lhe permitiu construir. Com esta 

avaliação, as crianças ajudam-me, portanto, a compreender que, de uma forma melhor ou pior, 

os objetivos que eu havia definido para este TP foram alcançados. 

 Aquando da minha licenciatura, havia realizado um estágio num JI que comungava dos 

princípios do Movimento da Escola Moderna (MEM) e, no seu âmbito, havia realizado um TP. Neste 

estágio, compreendi que “falar sobre os processos de aprendizagem é um aspecto essencial … 

de aprender a aprender” (Folque, 2014) e, por isso, a comunicação de um TP é um momento de 

extrema relevância. Esta minha aprendizagem adquire, no estágio que dá o mote para o presente 

relatório, um maior significado quando, ao prepararmos e ao realizarmos esta comunicação, oiço 

crianças que, até então, haviam falado pouco sobre as suas aprendizagens ou tinham-no feito com 

alguma relutância, a partilharem os seus conhecimentos de forma tranquila e extremamente 

explícita aos seus pares. Enraizava, assim, a convicção de “que o conhecimento é um bem comum 

que deve ser compartilhado por todos” (Guedes, 2011, p.8) e para o bem de todos. 

 

4.4. Avaliação: um processo contínuo de aprendizagem 

“A avaliação é uma componente essencial do processo educacional.” 

(Parente, 2015, p.29) 

 

A avaliação nesta valência “é uma dimensão pedagógica importante” (Parente, 2014), no 

entanto não se pode restringir ao levantamento das capacidades das crianças (Portugal, 2012). O 

processo de avaliação na EI deve, sim, assentar “na observação continuada das crianças, nas 

diversas atividades do dia-a-dia, com recurso a diversas formas formais e informais de registar o 

que a criança faz e diz, e como faz e diz, e focalizada quer na criança quer no contexto” (Parente, 

2015, p.32). Perante esta situação, rapidamente se compreende que este processo deve ser feito 

de forma sistemática e documentada. Como tal, toda a documentação que se foi reunindo ao 

longo deste estágio é a matéria que foi sustentando os momentos de avaliação que foram 

acontecendo ao longo do desenvolvimento deste TP e, inevitavelmente, que orienta este subtópico.  
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A docência é uma profissão que se aprende com a inquietação, na medida em que através 

da reflexão que se faz sobre a ação pedagógica nos avaliamos e nos construímos (Alarcão, 2002; 

Sá-Chaves, 2005). Nesse sentido, as reflexões que foram sendo realizadas de forma sistemática, 

porque só assim ela se torna eficaz (Alarcão, 2002), foram-me permitindo fazer uma avaliação 

constante da minha ação pedagógica, mas, também, das aprendizagens construídas pelas 

crianças. Tendo sido a reflexão enfocada no presente projeto de IP, a mesma foi promovida junto 

deste grupo de crianças. Deste modo, os inúmeros momentos de reflexão que foram acontecendo 

ao longo do nosso TP e que se fizeram auxiliar pela documentação elaborada, impuseram-se, 

simultaneamente, como momentos de avaliação. Estes momentos aconteceram, então, de forma 

sistemática. 

Os excertos de reflexões e de descrições de atividades que ao longo deste relatório fui 

apresentando têm permitido evidenciar a diferença existente entre a reflexão pelas crianças 

realizada e a minha reflexão. Importa, contudo, tornar, neste momento, esta diferença mais 

evidente. Diz-nos Vieira (1995, citado por Moreira & Alarcão, 1997) que a reflexão “valoriza a 

construção pessoal do conhecimento” (p.121) e, como tal, esta construção é o grande foco de 

uma abordagem reflexiva. Ora, evidentemente, o conhecimento que eu objetivava construir com o 

desenvolvimento deste TP era distinto daquele que as crianças pretendiam. O meu revestia-se de 

uma natureza profissional, na medida em que com as reflexões que eu realizava procurava 

compreender e aperfeiçoar a minha ação pedagógica. O conhecimento objetivado pelas crianças 

relacionava-se, por sua vez, com o encontro das suas interrogações sobre a temática deste TP. 

Como tal, as reflexões que realizavam em torno deste TP relacionavam-se com os seus objetivos 

pessoais e com as suas motivações face ao mesmo. 

A.G. explica que “o sol passa para a lua o seu brilho”. Concordo com a ideia de A.G., que acrescenta que 

“a lua também dá luz. Mas não dá sempre a mesma luz”. A educadora S. pergunta ao grupo “então, a 

lua tem luz própria?”. Em uníssono, algumas crianças respondem “não”. A.G. intervém dizendo “Não, 

mas eu não sei como é que o sol dá a luz à lua. Entra pelos buracos ou entra por onde?” … M. continua, 

apresentando a sua opinião a A.G. “eu acho que entra pelas crateras. Também acho”. 

Descrição da conversa sobre as descobertas já alcançadas – 30 de novembro de 2016 (JI) 

M. – A … a … como eu disse, então: como o planeta terra gira à volta de si próprio, a … a … a lua à noite 

e no dia trocam. Então, eu acho que a lua fica … então, como a lua gira também à volta do planeta terra, 

eu acho que o sol, também gira à volta de si próprio. 

Descrição da atividade “O que já descobrimos” – 18 de janeiro de 2017 (JI) 
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M. – Eu acho que agora … Como havia os planetas à volta do sol, eu acho que os planetas giram à volta 

do sol. 

Estagiária Carolina – Tens toda a razão, M. Giram mesmo. [Embora tivesse concordado com a ideia de 

M., não a aprofundei. É claro que não o fiz, porque o objetivo deste filme era o foco na lua e não nos 

planetas, no entanto, poderíamos ter aprofundado um pouco mais esta questão e, depois, ter levado esta 

questão para os movimentos de rotação e translação da terra e da lua em torno do sol. Teria sido mais 

interessante. No entanto, também, até que ponto é que se o tivesse feito, as crianças não acabariam por 

se focarem mais nos planetas? Bem, também se isso tivesse acontecido, eu tentaria simplesmente voltar 

a captar a atenção delas para a lua. Outra oportunidade perdida.] 

Descrição da atividade “Visionamento de um filme” – 29 de novembro de 2016 (JI) 

Tal como se percebe através da leitura deste registo, algumas das crianças optaram por explorar a mistura 

das tintas que já estavam na cartolina, do que somente salpicar as tintas. Quando tal acontecia, eu não 

as repreendia, mas dizia-lhes que, uma vez que estavam a realizar uma pintura coletiva e que tínhamos 

combinado que a mesma seria feita com base na técnica de action painting, se pretendessem mudar a 

técnica, deveriam combinar com o restante grupo de crianças … Guedes (2012) … diz-nos que “o 

educador deverá apoiar as crianças, quer na apropriação das técnicas, quer através da indicação de como 

fazer” (p.7). Sendo que eu havia definido como objetivos desta atividade fomentar o contacto da criança 

com diferentes técnicas artísticas e realizar uma pintura com base numa técnica artística específica, sinto 

que, efetivamente, eu não adotei uma estratégia errada … De facto, era minha intenção que as crianças 

conhecessem e contactassem com esta técnica, pelo que, no meu entender, também era minha função 

captar a atenção delas para a utilização da mesma. 

Reflexão da atividade “Action Painting” – 10 de novembro de 2016 (JI) 

Estes excertos permitem demonstrar que, no que concerne à formação das crianças, a reflexão 

adquire especial relevância na medida em que se impõe como uma estratégia para a mesma 

construir conhecimento, reestruturar os seus esquemas de pensamento e interpretar e procurar 

soluções para os problemas com que se depara (Guedes, 2011). A leitura e análise deste excertos 

torna, também, evidente que as crianças verbalizam as suas reflexões, partilhando-as com as 

demais, sendo que a forma como apresentam esta reflexão é variável. No primeiro excerto, 

compreendemos que A.G. nos apresenta a sua reflexão quando, em jeito de questão, partilha 

connosco a sua inquietação. Nos segundo e terceiro excertos, por sua vez, é a forma como M. 

articula o seu discurso e apresenta a sua ideia sem lhe atribuir certezas que nos ajuda a 

compreender que, efetivamente, M. está a refletir sobre as aprendizagens que está a construir. 

Compreendemos, desta forma, que embora as perguntas possibilitem “passar do nível descritivo 

ao nível interpretativo, transformar os confrontos em potenciais de reconstrução, dar sentido ao 

que se observou” (Alarcão, 2000a, p.182) e à aprendizagem que se construiu, também os 
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discursos que não se apresentam através de uma interrogação clara, mas que trazem na sua 

génese uma inquietação promovem esta passagem e transformação. De facto, estes excertos 

permitem, precisamente, evidenciar que a reflexão se alicerça sempre numa postura de 

questionamento (explícito ou implícito) e de inquietação. 

Ao permitirem evidenciar a diferença entre as reflexões realizadas, os excertos que acima 

se apresentam ajudam-me a clarificar o contributo que a reflexão detém na formação pessoal e 

profissional de cada um de nós. O contributo para a minha formação profissional parece-me 

evidente quando entendemos que a reflexão me ajuda a construir a minha identidade profissional 

(Sarmento, 2015). De facto, já Habermas (s.d., citado por Alarcão, 2002) nos dizia “que só o EU 

que se conhece a si próprio e se questiona a si mesmo, é capaz de aprender, de recusar tornar-

se coisa e de conseguir a autonomia” (p.219) profissional (e pessoal). Respeitando esta linha de 

pensamento, importa recordar que a documentação pedagógica, sendo “o processo para registar 

a aprendizagem – a aprendizagem das crianças, mas também a aprendizagem dos profissionais” 

(Oliveira-Formosinho & Formosinho, 2013, p.51), torna essas aprendizagens conhecidas a todos 

os atores educativos. Por isso, ao refletir com base na documentação criada, a mesma ajuda-me 

a conhecer e a compreender os aspetos mais ou menos favoráveis da minha IP. Neste seguimento, 

estas reflexões auxiliam-me, consequentemente, a encontrar soluções para os problemas com que 

me vou deparando e a dar respostas às minhas inquietações. O excerto que abaixo se apresenta 

permite, precisamente, evidenciar o encontro dessas soluções. 

 

Perante esta situação, deparo-me, agora, com uma nova inquietação: que estratégias deverei utilizar para 

chamar a atenção de uma criança para um determinado problema sem utilizar um tom de voz mais brusco 

ou mais alto? Bem, de facto, sinto que o exercício não é assim tão complicado, até porque já o faço. Se, 

por exemplo, estiver a tocar guitarra – algo que faço com muita regularidade nesta minha intervenção – 

e, por algum motivo, as crianças começaram a conversar umas com as outras, posso começar a tocar 

guitarra e aguardar que o grupo volte a focar a sua atenção em mim e na guitarra. 

Reflexão semanal – sexta semana: 15 a 17 de novembro (JI) 

 O presente excerto, assim como os que imediatamente acima apresentei, permitem 

demonstrar que, à semelhança do que acontecia com as crianças, também as minhas reflexões 

se fazem pautar por um questionamento permanente que possibilita evidenciar as minhas 

inquietações. Uma vez mais, à semelhança do que acontecia com as crianças, também estas 

minhas reflexões eram partilhadas com a minha supervisora, com a educadora cooperante e com 

colegas minhas, sendo que, em debate, todas aprendíamos cooperativamente (Nisbet, 1992, 
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citado por Cardoso et al., 2000). De facto, ao partilhar estas reflexões, porque tinha uma nova 

oportunidade para refletir sobre as mesmas, estava a (re)construir a minha prática profissional e, 

por conseguinte, a crescer profissionalmente. 

 Ainda que as reflexões realizadas pelas crianças e por mim tenham motivações e objetivos 

distintos, as mesmas fazem-se pautar, como vimos, por estratégias semelhantes. Em ambas as 

reflexões o questionamento, o debate e a aprendizagem cooperativa (Nisbet, 1992, citado por 

Cardoso et al., 2000) estão presentes, embora as duas últimas estratégias sejam mais visíveis na 

reflexão das crianças, do que na minha própria reflexão. De igual modo, ambas as reflexões se 

fizeram pautar por atitudes de abertura de espírito, responsabilidade e empenhamento (Dewey, 

1989). 

O presente relatório de estágio foi tornando já evidente os registos de documentação que 

elaboramos para suportar as nossas reflexões, do mesmo modo que foi já esclarecendo a forma 

como a sua análise contribuiu para aprofundar e sustentar todo o processo de reflexão. Contudo, 

porque me encontro, neste momento, a refletir e a avaliar este projeto de IP, parece-me oportuno 

sintetizar, agora, estas ideias. A documentação pedagógica proporciona aos educadores “uma 

perspetiva sobre o processo de aprendizagem das crianças para refletir sobre a sua prática” (Lino, 

2013, p.133). De facto, como apresentava na minha primeira reflexão semanal, 

uma das estratégias que adotei desde logo … passou precisamente por realizar registos diários. Nesses 

registos diários descrevo momentos específicos do dia que, por um motivo ou por outro, considerei serem 

relevantes. Ao realizar esses registos, que resultam naturalmente das observações que realizei durante o 

dia, sinto que estou não só a documentar e a conservar a minha ação pedagógica, como também estou 

a crescer nela. 

Reflexão semanal – primeira semana: 11 a 13 de outubro (JI) 

Constata-se, assim, que os registos audiovisuais, as fotografias, as descrições de atividades, as 

reflexões sobre as atividades e as reflexões semanais que fui realizando me permitiram constatar 

as aprendizagens que as crianças estavam ou não a construir e de que modo é que as estavam a 

construir. De igual modo, ajudavam-me a entender como é que a minha ação pedagógica estava 

a ocorrer, auxiliando-me a perspetivá-la e a melhorá-la. Neste seguimento, a documentação 

pedagógica apresentou-se como fundamental, uma vez que, ao analisá-la, conseguia avaliar a 

minha ação pedagógica até então, refletir sobre a mesma e, por conseguinte, aperfeiçoá-la. 

A documentação pedagógica permite, de igual modo, “uma memória das experiências 

realizadas, usando imagens e palavras que constituem o ponto de partida para explorar os 

conhecimentos prévios e coconstruir os conhecimentos revisitados sobre os temas investigados” 
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(Lino, 2013, p.133). Pondo, então, em evidência os conhecimentos e as aprendizagens 

construídas pelas crianças, a documentação convida-as, por si só, a refletirem sobre todo o 

processo do TP em que nos envolvemos. A documentação pedagógica é, assim, a fonte de 

alimentação do processo de reflexão das crianças. Tendo por base esta ideia, e conhecedora de 

que o grupo de crianças com que me encontrava a intervir nutria grande interesse por tirar 

fotografias e por aparecer nos filmes, do mesmo modo que gostava bastante de se ver nos 

mesmos, fui propondo ao grupo que revisitássemos a documentação que realizávamos. Neste 

contexto, vimos alguns dos filmes que realizei nos momentos das atividades, observámos algumas 

fotografias e analisámos com atenção os nossos placards informativos. Ao devolver deste modo a 

documentação às crianças, recordávamos, por um lado, as aprendizagens que já havíamos 

construído e, por outro, compreendíamos os aspetos mais e menos favoráveis do nosso TP 

(Rinaldi, 2006). Por esse motivo, estes momentos apresentavam-se, simultaneamente, como 

ocasiões em que avaliávamos o nosso TP. De facto, como nos diz Parente (2014), “o processo de 

avaliação deve contribuir para influenciar positivamente o modo como as crianças se veem como 

aprendentes, favorecer a participação das crianças na avaliação” (p.174) e em todo o processo 

de realização de um projeto. Deste modo, ao utilizarmos a documentação pedagógica como 

estratégia comum ao processo de perspetivar o futuro do nosso TP, dando-lhe continuidade, e ao 

processo de avaliação estamos, inevitavelmente, a contribuir para que as crianças criem uma 

imagem positiva e agradável sobre si próprias e, ao mesmo tempo, que participem ativa e 

significativamente em toda a vida deste projeto. 

 Ao atentarmos nas datas dos excertos que se foram apresentando ao longo deste relatório, 

compreende-se a evolução da documentação pedagógica por mim realizada. Os primeiros registos 

que realizava apresentavam a voz das crianças na terceira pessoa, enquanto os segundos registos 

já a apresentavam na primeira pessoa. 

Já com tudo preparado, ouvimos e vimos o filme com muita atenção. M.M. e A.G. mantiveram sempre os 

seus olhos direcionados para o ecrã do computador, enquanto o filme estava a ser reproduzido. Assim 

que terminamos de ver o filme, perguntei às crianças o que é que o mesmo nos tinha ensinado e as 

crianças explicaram que: “a lua não tem luz própria. É o sol que lhe dá luz” e, por esse motivo, nem 

sempre vemos a lua da mesma forma. 

Descrição da atividade “Pesquisa da primeira pergunta” – 8 de novembro de 2016 (JI) 

A.G. – Mas como é que o planeta terra … Eu não percebi bem. O planeta terra anda à volta de si próprio? 

Estagiária Carolina – Anda. 
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A.G. – Levanta-se e aproxima-se de nós. Então tem que ser assim ó. Olha, para … para … para andar à 

volta de si próprio tem que ter outro planeta terra. 

M. – Não, não tem. 

Descrição da atividade “O que já descobrimos” – 18 de janeiro de 2017 (JI) 

A apresentação destes excertos ajuda-nos a melhor compreender a ideia acima referida. O primeiro 

excerto evidencia que, no começo deste estágio, eu realizava os registos descritivos das atividades 

em forma de narrativa, sendo que, mesmo que a voz das crianças fosse transcrita na íntegra, nem 

sempre apresentava a criança que dizia aquela fala. Por isso, estes registos não me permitiam 

compreender de forma tão clara e precisa o que as crianças diziam e faziam e o modo como 

faziam e diziam. Esta forma de documentar não me permitia, portanto, constatar o modo como 

as crianças refletiam. Ao invés, os segundos registos, como é exemplo o segundo registo acima 

apresentado, já relatavam a voz de todos os intervenientes naquela conversa na primeira pessoa. 

Estas vozes faziam-se, ainda, acompanhar de didascálias que me ajudavam a compreender os 

gestos e a postura corporal das crianças, pelo que me permitiam perceber de forma detalhada o 

modo como as crianças refletiam e verbalizavam as suas reflexões, as suas ideias, as suas 

inquietações. Como nos esclarecem Oliveira-Formosinho e Formosinho (2013), “a documentação 

pedagógica … visibiliza cada criança na sua competência, agência e desafia à criação de respostas 

(situações) educacionais respeitosas das identidades plurais emergentes, com direitos e 

participação” (p.51). De facto, ao apresentar a voz das crianças deste modo, conseguia 

compreender de que forma é que devia continuar a intervir junto deste grupo de crianças e como 

é que deveria adaptar as estratégias que estava a adotar junto das mesmas.  

Em suma, pretendo apenas realçar a ideia de Rinaldi (1998, citado por Lino, 2013) que 

nos diz que “documentar as atividades, os diálogos, as experiências das crianças é um ato de 

amor e de emoção” (p.132). Tal como a reflexão o é, na medida em que nos permite olhar para 

nós, para a nossa prática e para as nossas crenças, modificando-as e tornando-nos em melhores 

profissionais e em melhores pessoas a cada dia. A educação é, nesta medida, sem qualquer 

margem para dúvidas, “um ato de amor” (Rinaldi, 1998, citado por Lino, 2013, p.132). 
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5. Reflexão: uma estratégia de construção profissional 

“Não sei por onde vou, 

Não sei para onde vou 

- Sei que não vou por aí!” 

(José Régio, 2006) 

 

A realização de estágios no decurso da formação inicial permite que os futuros educadores 

de infância percecionem “os esquemas, valores, normas e atitudes próprias da profissão” 

(Mesquita-Pires, 2016, p.5). Com efeito, a imersão em contextos de prática reveste-se de capital 

importância para a construção identitária de um educador de infância. O término da minha 

formação inicial como educadora traz, por isso, abraçado a si a exigência de um encontro. Um 

encontro feito no presente, com recordações do passado e com um olhar atento sobre o futuro. 

Um encontro daquilo que tenho sido como educadora de infância – embora na pele de uma 

simples estagiária – e do que ambiciono ser como tal no futuro. Um encontro com as minhas 

crenças profissionais – mas também pessoais, porque nunca se dissociam – e com os princípios 

pedagógicos em que objetivo assentar a minha ação profissional. Um encontro com o que tenho 

sido, com o que sei que hoje sou e com o que pretendo ser de hoje em diante. Um encontro que 

se faz sob um caminho que, embora breve, se apresenta já bastante refletido e detentor de 

algumas convicções pessoais e profissionais. Um caminho para o qual os estágios que realizei no 

âmbito do presente mestrado muito contribuíram e que se apresentará com base na enunciação 

daquelas que são, simultaneamente, as minhas maiores convicções e características pessoais e 

profissionais. 

As aprendizagens que fui construindo no decurso da minha licenciatura ajudaram-me a 

iniciar o presente mestrado com a certeza de que não somos – nem tão pouco conseguimos ser 

– como educadores de infância o que não somos como pessoas. Evidentemente, vamo-nos 

formando e (re)formando, até porque “falar de desenvolvimento [e de progressão profissional] é 

falar de mudança” (Silva & Pereira, 2011, p.548). No entanto, como nos esclarecem os mesmos 

autores, o nosso conhecimento profissional enraíza-se nas nossas experiências de vida, nas nossas 

crenças e nos nossos projetos pessoais e, como tal, o nosso desenvolvimento pessoal e 

profissional são indissociáveis. Por esse motivo, devo confessar que muitas das minhas convicções 

pessoais e dos valores que defendo enquanto pessoa são, também, os valores e as convicções 

que me acompanham na minha prática profissional. De facto, a minha ação pedagógica vai-se 
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fazendo caracterizar por aquelas que são as minhas características pessoais mais evidentes. As 

estratégias promotoras de reflexão utilizadas no âmbito deste projeto de IP são um ótimo exemplo 

desta situação. Iniciei o presente estágio com a ideia de que é “tarefa do adulto criar e proporcionar 

um contexto propício para escutar e legitimar as curiosidades das crianças, a que se dedica como 

cocriador do saber e da cultura” (Malavasi & Zoccatelli, 2013, p.8). Sabia, de igual modo, que a 

adoção de uma postura de questionamento por parte do educador, que provoque o debate entre 

o grupo e que possa resultar numa aprendizagem cooperativa promovia a criação desse ambiente. 

Não obstante, também a adoção desta postura convidaria as crianças a questionarem-se 

mutuamente e a acostumarem-se a debaterem entre si as suas ideias e interrogações de forma 

responsável e empenhada. Todavia, embora o começo deste estágio se tivesse marcado pela já 

existência desta ideia, o seu desenvolvimento foi permitindo que a mesma se tornasse numa 

convicção. Nesta metamorfose de conhecimentos, a documentação pedagógica adquiriu um papel 

primordial. A documentação, enquanto “forma de narrativa que se refere às experiências e 

atividades que as crianças realizam no quotidiano do jardim de infância” (Lino, 2013, p.132), 

define-se como uma “descrição, análise e interpretação do pensar-fazer-sentir-aprender da 

criança” (Oliveira-Formosinho & Formosinho, 2013, p.54). Com efeito, a análise que, ao longo das 

semanas de intervenção, fui fazendo à documentação que realizava ajudou-me a compreender 

com um maior detalhe que a postura que me encontrava a adotar com o grupo de crianças estava 

a promover a reflexão por parte do mesmo. Ao aperceber-me desta situação, e com o 

desenvolvimento deste projeto, fui de igual modo compreendendo que as estratégias que utilizava 

junto do grupo de crianças eram as mesmas que sustentavam as minhas reflexões pessoais. 

Efetivamente, as minhas reflexões fizeram-se basear, principalmente, numa atitude de 

questionamento (direto ou indireto) da minha parte. Não obstante, conforme a leitura do presente 

relatório permitiu plasmar, também as minhas interações verbais com as crianças se foram 

fazendo denotar por um questionamento constante e pertinente da minha parte. O questionamento 

apresentou-se, assim, como a estratégia promotora de reflexão mais utilizada. Nesta 

compreensão, fui acentuando a convicção de que levamos para a nossa prática aquilo que somos 

com tudo aquilo que temos. Foi, neste sentido, que o presente estágio se revestiu de capital 

importância para a compreensão do que sou como pessoa e como profissional e, como tal, do 

que levo para a minha prática pedagógica. De facto, acredito que “pensar em uma intervenção 

educativa qualitativamente adequada implica vivê-la e considerá-la um caminho contínuo de 
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reflexão-ação-transformação. Implica também um caminho de autovigilância em torno de quem 

somos e de quem queremos ser” (Luís et al., 2015, p.524). 

À medida que ia compreendendo que a minha intervenção junto deste grupo de crianças 

estava a convidá-lo a refletir, ia, de igual modo, percebendo as conceções que as crianças tinham 

sobre determinada questão; as suas dúvidas, os seus receios e as suas inquietações; a forma 

como verbalizavam o seu pensamento e expunham a sua dúvida. A escuta cuidada e atenta que 

fazia nestes momentos ajudava-me, portanto, a construir conhecimento sobre cada uma das 

crianças em particular e sobre o grupo no geral. Compreendia, deste modo, que “escutar é estar 

aberto aos outros e ao que eles têm para dizer, é considerar os outros como sujeitos que 

contribuem para a investigação partilhada que cada um enceta sobre o sentido e o significado das 

experiências quotidianas que experiencia” (Lino, 2013, p.127). Por esse motivo, escutar é o verbo 

que orienta a ação pedagógica (Rinaldi, 2006) e que nos ajuda a construir conhecimento. A escuta 

e a observação que fui fazendo e documentando no decurso do tempo permitiram-me, neste 

contexto, enraizar a convicção de que as crianças são seres altamente competentes. Na verdade, 

conforme tão bem nos esclarece Lino (2013), escutar a criança pressupõe que entendamos a 

mesma “como ativa, rica em recursos e conhecimentos, competente, criativa, sujeita de direitos, 

produtora de cultura” (p.127). E esta é a imagem que, efetivamente, devemos procurar deter em 

qualquer circunstância da nossa ação pedagógica, porque a forma como encaramos a criança e 

os nossos pontos de vista sobre a mesma e sobre a EI “influenciam as possibilidades que as 

crianças têm” (Bae, 2015, p.11). Neste enquadramento, importa esclarecer que o 

desenvolvimento deste projeto de IP, mas também o estágio que havia realizado em contexto de 

creche, me permitiram comprovar que o modo como eu encaro as crianças e as observo, 

influencia a minha forma de me relacionar com as mesmas, de as escutar, de as documentar e, 

consequentemente, as propostas que lhes faço. 

Ao tornar-me cada vez mais consciente de que as crianças são “sujeitos activos de direitos, 

com voz e acção política e social” (Tomás & Fernandes, 2013, p.204), fui oferecendo uma 

importância cada vez maior à participação da criança em toda a vida do meu projeto de IP. Neste 

enquadramento, devo, até, esclarecer que o estágio que realizei em contexto de creche, e o projeto 

que no seu âmbito desenvolvi, viabilizava já a criança na sua competência e agência. Por esse 

motivo, já neste estágio foi minha preocupação primeira possibilitar que a criança participasse 

ativa e significativamente em toda a vida do mesmo. Neste contexto, compreendia que a 
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participação das crianças se encontra intimamente relacionada com a possibilidade de escolha, 

de tomada de decisões e de verbalização das suas ideias. Compreendia, simultaneamente, que  

realizar observações significativas e escutar as crianças torna possível aos 

adultos conhecerem e aprenderem mais sobre cada criança e assegurar que 

estão bem colocados para planear, para estimular e responder aos interesses 

e necessidades da criança e da sua família (Parente, 2012, p.6). 

Observar e escutar de forma cuidada, intencional e prazerosa permite, então, aos educadores 

estarem bem colocados para fomentar a participação da criança, dando-lhe espaço para escolher, 

para tomar decisões e para apresentarem as suas ideias sobre os assuntos que consigo se 

relacionam. Com efeito, nas minhas interações com as crianças procurei observá-las, escutá-las e 

documentá-las, de modo a melhor conhecê-las e a conseguir convidá-las a participarem na vida 

do meu projeto. Ao adotar esta postura, devo confessar que o conhecimento que construí sobre 

cada criança em particular foi bastante significativo, porém é de realçar o imenso contributo que 

a adoção desta postura adquiriu na construção da minha identidade profissional. Não obstante, 

importa, também, realçar que a adoção desta postura me permitiu construir e aprimorar 

competências de observação, de escuta e de documentação. 

 O estágio que desenvolvi em contexto de creche apresentou-se como o primeiro contacto 

que tive com crianças desta idade. Ao iniciá-lo, o meu desconhecimento sobre as crianças desta 

faixa etária e sobre a valência de creche, no geral, era imenso, do mesmo modo que também as 

minhas dúvidas, inquietações e angústias eram inúmeras. Por esse motivo, e consciente de que 

“refletir, usando a documentação, enraíza e estabiliza as aprendizagens” (Azevedo & Oliveira-

Formosinho, 2008, p.121), procurei documentar as crianças e refletir de forma cuidada e 

sistemática, sustentando essas reflexões na documentação realizada. A adoção desta estratégia 

permitiu-me, então, compreender que a escolha faz parte do quotidiano de qualquer ser humano 

e que, independentemente da sua idade, o mesmo é solicitado diária e constantemente a fazer 

escolhas, ainda que por vezes as faça de forma inconsciente. Por isso, a possibilidade de escolha 

é “uma componente essencial à qualidade das práticas na educação de infância” (Lino, 2014, 

p.138) e, como tal, não pode ser descurada na nossa ação pedagógica. O enraizamento desta 

minha convicção foi acontecendo em simultâneo com a compreensão de que, quando criadas as 

situações adequadas, a criança, por muito nova que seja, participa de forma ativa e significativa e 

é perfeitamente capaz de escolher e de tomar decisões. De facto, devo confessar que esta, por ter 
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sido uma das minhas maiores batalhas em contexto de creche, foi, também, uma das maiores 

aprendizagens que, no decurso deste estágio, construí. 

Precisamente porque o estágio em creche me havia ajudado a compreender a importância 

da participação das crianças e que a mesma é possível, mas, acima de tudo, benéfica para as 

mesmas e para o seu desenvolvimento, procurei que o grupo que integrei no estágio em JI 

participasse ativa e significativamente em toda a vida do meu projeto de IP. Ao deter esta 

preocupação, deparei-me com alguns dilemas quase dicotómicos. Algumas das crianças deste 

grupo caracterizavam-se por serem bastante participativas nos momento de grande grupo, pelo 

que, se por um lado eu acreditava que a sua participação era fundamental, por outro sentia a 

necessidade de encontrar uma estratégia para tranquilizar essa participação que, por vezes, era 

tão fervorosa. Foi, então, que comecei a sentir a necessidade de repensar a minha ação 

pedagógica no âmbito desta convicção e de encontrar algumas soluções para este dilema. Ao 

refletir sobre esta inquietação, compreendi que o primeiro passo estava dado: entender “a criança 

como um actor social, activo no exercício concreto da acção social e, por isso mesmo, também 

na construção da sua identidade pessoal, social e política” (Tomás & Fernandes, 2011, p.212). 

Contudo, sentia, agora, a necessidade de esmiuçar esta ideia. Ao fazê-lo percebi que se um dos 

fundamentos da participação da criança reside na criação e na apropriação da vida democrática, 

então, isso implica que a criança compreenda as normas da sociedade que integra e que aprenda 

a viver com elas, crítica e reflexivamente. Compreendi, deste modo, que, embora não tenhamos o 

direito de impedir que a criança verbalize as suas ideias numa conversa em grande grupo, por 

exemplo, devemos convidá-la a refletir sobre a importância de falarmos na nossa vez, respeitando 

o outro e escutando-o. De facto, esta aprendizagem ajudou-me a melhor compreender que 

“escutar é um verbo que implica atividade e reciprocidade – escutar e ser escutado – ouvir, não 

só com os ouvidos, mas com todos os sentidos” (Lino, 2013, p.127). E, como tal, observar e 

escutar são não só competências que eu, enquanto profissional de ação educativa, devo construir, 

mas, também, que o grupo de crianças pelo qual estou responsável deve edificar, até porque estas 

competências são fundamentais para o exercício do direito à participação que lhes é concedido. A 

construção destas aprendizagens permitia-me, por conseguinte, compreender a importância da 

intencionalidade pedagógica de um educador de infância. Ora, se a mesma caracteriza a sua 

intervenção profissional e reflete “as conceções e valores subjacentes à finalidade da sua prática” 

(Silva et al., 2016, p.13), o educador deverá garantir que age em conformidade com os seus 

princípios e com as suas intenções pedagógicas.  
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 A enunciação da importância que concedo à participação ativa e significativa da criança 

faz-me compreender um possível tema de uma futura investigação que, embora se relacione com 

a temática investigativa deste relatório, é distinta da mesma e permitiria aprofundá-la e alargar os 

meus conhecimentos. Deste modo, penso que poderia ser verdadeiramente pertinente 

compreender mais profundamente de que forma é que o TP potencia a participação das crianças. 

Neste seguimento, e considerando as novas exigências feitas à EI e a importância que a reflexão 

adquire para as crianças, parece-me que seria, de igual modo, enriquecedor realizar-se uma 

investigação que tivesse como foco a compreensão das repercussões que a reflexão das crianças 

detém no desenvolvimento de um TP. 

Neste contexto de construção de conhecimentos e da minha identidade profissional, fui, 

simultaneamente, compreendendo os valores, as normas da sociedade e os princípios que eu 

pretendia que caracterizassem a minha ação pedagógica e que as crianças se pudessem apropriar 

de forma crítica e reflexiva. Desta forma, visando construir-me profissionalmente e progredir nessa 

construção, senti a necessidade de me consciencializar dos aspetos que pretendia que me 

caracterizassem como educadora de infância. Comecei, então, por tentar descobrir qual o papel 

que eu objetivava ter junto daquelas crianças, quais as funções que me parecia que eu devia deter, 

qual a marca que gostava de deixar na vida destas crianças. Neste momento de encontro, Folque 

(1999), ao ajudar-me a constatar que o educador de infância deve ser um agente cívico e moral 

“num contexto de vida democrática” (p.11), teve um papel crucial. Ao tomar conhecimento desta 

ideia e à medida que ia construindo aprendizagens ao longo de ambos os estágios, fui constatando 

que o educador tem a função de “promover uma organização participativa, a cooperação e a 

cidadania democrática, ouvindo e encorajando a liberdade de expressão, as atitudes críticas, a 

autonomia e a responsabilidade” (Folque, 1999, p.11). De facto, as reflexões cuidadas e 

intencionais que fui realizando no decurso da minha prática permitiram-me compreender que este 

é o papel que pretendo, efetivamente, deter como educadora de infância. Neste contexto, nos 

ofícios da minha função como educadora atribuo especial relevância à formação pessoal e social 

de cada uma das crianças. Tal tem não só que ver com o facto de esta ser “uma área transversal 

… [que] está presente em todo o trabalho educativo” (Silva et al., 2016, p.33), mas, 

principalmente, porque “o desenvolvimento pessoal e social é central para a plena realização das 

crianças enquanto pessoas e para a sua capacidade de serem alunos [pessoas e cidadãos] bem 

sucedidos” (Roberts, 2004, p.145). Não obstante, porque vivemos em sociedade e todas as 

nossas ações têm repercussões no grupo social que integramos, é, no meu entender, imperativo 
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que aprendamos a viver em sociedade e em conformidade com as normas nela existentes. Daí 

atribuir uma imensa relevância à cooperação, à colaboração, à liberdade de expressão, à 

organização participada e cooperada em contexto de sala de atividades e à reflexão que tem, 

inevitavelmente, que ser subjacente a todas estas dimensões. De facto, como nos esclarece 

Serralha (2015), o sentido de comunidade adquire-se “através da vida, em consequência dos 

objetivos que junta as pessoas em torno de um compromisso mútuo, neste caso concreto, com a 

aprendizagem, por meio da qual se alcança o sentido comum” (p.10). A vida escolar e a vida 

pessoal não podem continuar a aparecer, por isso, dissociadas. A escola tem que existir e coexistir 

na e para a vida. 

Ao mesmo tempo que ia construindo estas aprendizagens, ia compreendendo, também, 

que os educadores devem interagir com “as crianças de formas que as ajudam a desenvolver 

confiança na pessoa que cuida dela e nelas próprias” (Post & Hohmann, 2011, p.67). Por esse 

motivo, os educadores devem, acima de tudo, ter prazer nas interações que estabelecem com as 

crianças, de modo a que as mesmas também retirem prazer dessas interações. Compreendendo 

que era este o meu papel enquanto adulto de referência, em ambos os estágios, procurei interagir 

com as crianças de uma forma sincera e cuidada, de modo a que as nossas relações se tornassem 

prazerosas, genuínas, construtoras de conhecimento, mas, acima de tudo, felizes. Neste 

enquadramento, em contexto de creche, por exemplo, preocupei-me em interagir ao nível físico da 

criança, tocando-lhes, segurando-as, falando e brincando com as mesmas de um modo ternurento 

e tranquilo. Post e Hohmann (2011), aquando deste meu estágio, ajudaram-me a compreender 

que esta minha postura era a mais adequada e que, por isso, devia acontecer de forma intencional, 

embora genuína, quando me esclareceram que  

os educadores interagem com bebés e crianças pequenas de uma maneira 

muito física, sabendo que olhar, tocar, abraçar, fazer festas, baloiçar, cantar, 

falar suavemente e estar ao alcance do olhar e da mão é fundamental para 

crianças muito pequenas, que experimentam tudo e todos de um modo 

sensorial e activo (p.69).  

Ainda que estes autores façam referência apenas a bebés e crianças muito pequenas, o 

estágio que realizei em contexto de JI permitiu-me constatar que também as crianças mais velhas 

gostam de se relacionar deste modo tão terno, caloroso, tranquilo e prazeroso com os adultos de 

referência. Como tal, procurei sempre conceder liberdade total às crianças para se sentarem no 

meu colo; preocupei-me em trocar inúmeras carícias com cada uma das crianças, adaptando-as 
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às características de cada uma; procurei que partilhássemos sentimentos, descobertas, 

preocupações, conquistas que fossem do grupo, mas também, individuais, porque o todo faz-se 

com base na parte. Respeitando esta linha de pensamento, importa esclarecer que o modo como 

encaro a criança e a educação de infância me levam a objetivar uma partilha do controlo – de 

facto, só assim a cooperação, a colaboração, a liberdade de expressão e o sentido de comunidade 

são verdadeiramente construídos –, pelo que as minhas interações com ambos os grupos se 

denotaram por procurar descer ao nível físico da criança. A adoção desta postura corporal teve, 

naturalmente, que ver com o facto de a comunicação ser “melhorada quando ambos os 

participantes se conseguem ver claramente um ao outro” (Post & Hohmann, 2011, p.73). Assim, 

tanto em creche, como em JI, foram inúmeras as vezes em que me deitei no chão para brincar 

com as crianças; que sentei uma criança no meu colo, para que, ao estabelecermos contacto 

visual, pudéssemos ter uma conversa sincera. Neste enquadramento, as relações desta natureza 

foram-se revestindo da máxima importância e caracterizando fortemente a minha ação 

pedagógica. O recurso a estas estratégias foi-me, portanto, permitindo aprender que, efetivamente, 

as mesmas são fundamentais para o estreitamento das relações que estabeleço com as crianças. 

E esta importância relaciona-se, naturalmente, com o facto de, ao interagir deste modo com o 

grupo, conseguir conhecer cada uma das crianças de forma mais detalhada; de melhor 

compreender as suas idiossincrasias; de perceber que postura devo adotar com cada uma das 

crianças. Estabelecer interações desta natureza com as crianças permitiu-me, portanto, 

compreender que as mesmas são fundamentais para a consagração das demais dimensões 

pedagógicas. Diria, até, neste seguimento, que estes estágios – e as reflexões constantes que fui 

realizando, bem como a documentação que fui elaborando e, posteriormente, analisando de forma 

reflexiva – me permitiram perceber que as interações existentes em contexto de sala de atividades 

poderão ser entendidas como a base da vida da sala. De facto, as mais variadas interações que 

se estabelecem em contexto de sala são revestidas de tal importância que se apresentam como 

“o meio central” (Oliveira-Formosinho & Formosinho, 2011, p. 30) da ação do educador e 

permitem determinar sob que linhas pedagógicas o mesmo orienta a sua ação. 

Ainda que a construção destas aprendizagens seja transversal a ambos os estágios, o que 

desenvolvi em JI permitiu-me enraizá-las, tornando-as em certezas, em convicções. Como tal, estas 

aprendizagens foram acontecendo em simultâneo com o desenvolvimento do TP que deu o mote 

para o presente relatório de estágio. Neste enquadramento, fui-me apercebendo, por um lado, da 

imensa riqueza pedagógica que a MTP detém para as crianças e, por outro lado, que a mesma 
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tão bem se coaduna com as minhas convicções profissionais e com os princípios pedagógicos em 

que pretendo assentar a minha ação. Desenvolver um TP “é um compromisso social” (Peças, 

1999, p.57), uma vez que ao fazê-lo os seus intervenientes estão comprometidos com a vida e 

com o mundo, acrescentando-lhes sentido em comunidade (Peças, 1999). Como tal, o TP é um 

ótimo promotor para a aprendizagem crítica e reflexiva não só sobre o assunto em estudo, mas, 

também, para a construção de conhecimentos sobre as normas inerentes à convivência em 

sociedade; para a construção do sentido de si próprio, de autoestima e do gosto e da felicidade 

por aprender a aprender. A MTP permite, assim, pôr em prática e em evidência as minhas 

convicções profissionais e pessoais, mas, também, as do grupo de crianças que acompanho, das 

suas famílias, as da instituição educativa que integramos e da comunidade envolvente. 

O desenvolvimento de um TP implica, desde logo, a existência de um tempo 

concretamente destinado à sua realização. A IPSS em que realizei o estágio que deu o mote para 

o presente relatório oferece especial relevância à comemoração das mais variadas efemérides. 

Não obstante, embora a educadora que me acompanhou no decurso deste estágio atribua grande 

significado à MTP, não a integra na rotina diária do grupo. Como tal, o desenvolvimento do 

presente TP sofreu algumas limitações temporais. Ora, aprender, refletir, documentar e construir 

conhecimento é algo que requer tempo. E esta premissa é tão válida para as crianças, como o é 

para mim. Neste enquadramento, o desenvolvimento do nosso TP foi sendo alvo de inúmeros 

interregnos que, por conseguinte, me convidavam a encontrar soluções que se por um lado me 

permitiam dar resposta a todas as limitações com que nos deparávamos, por outro lado não me 

poderiam permitir descurar das minhas intenções. O encontro com estas adversidades fez-me, 

então, compreender que, por vezes, aquando dos ofícios das nossas funções, teremos que ser 

capazes de conciliar aqueles que são os objetivos e propósitos da nossa ação pedagógica com as 

exigências que a instituição que integramos, por exemplo, nos faz. Não obstante, devo confessar 

que a construção desta aprendizagem me permitiu, ainda, compreender a importância de termos 

plena consciência das nossas convicções pessoais e profissionais, dos nossos objetivos 

pedagógicos e dos princípios em que assentamos a nossa ação. E a importância desta consciência 

tem, naturalmente, que ver com o facto de só assim sermos capazes de conciliar as exigências 

que nos são feitas com as nossas intenções e certezas pedagógicas. De facto, como nos esclarece 

Formosinho (2013), a práxis pedagógica é “uma prática fundamentada em crenças, valores e 

princípios; em teorias e modelos; em princípios éticos, morais e deontológicos” (p.15). 
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 Em jeito de conclusão, parece-me que não poderia deixar de esclarecer que, embora a 

minha construção profissional se faça já pautar pela existência de algumas convicções e 

características pessoais e profissionais, a mesma é, ainda, bastante caracterizada pela 

inquietação, pela dúvida e pelo receio. Precisamente porque este momento de encontro pessoal 

e profissional se fez com base na minha experiência como estagiária, o caminho que tenho para 

desbravar é, ainda, bastante longo. Todavia, sigo com a certeza de que é na inquietação, na dúvida 

e, até, no receio que se poderão assentar as práticas de qualidade, precisamente porque essa 

dúvida, inquietação e receio obrigam à existência de uma reflexão contínua, cuidada e sistemática. 

De facto, “nenhum ser humano se pode eximir à actividade de pensar” (Lalanda & Abrantes, 2005, 

p.45), precisamente porque a mesma, sendo-lhe intrínseca e acontecendo naturalmente, o ajuda 

a progredir na sua ação pessoal e profissional. 
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Anexos 

 

Anexo A – Reflexão semanal (Creche) – 2ª semana: 1 a 3 de março de 2016 

 

“A creche [é] … uma instituição acolhedora de todos na sua diferença.” 

(Folque, Bettencourt e Ricardo, 2015, p.20) 

 

No decurso da minha formação inicial como educadora de infância tenho vindo a realizar 

algumas intervenções pedagógicas, sendo que, felizmente, as tenho desenvolvido em contextos 

verdadeiramente distintos. Atualmente, encontro-me a intervir pedagogicamente num contexto de 

creche, numa sala com catorze crianças entre os treze e os vinte e seis meses. Nunca 

anteriormente havia estagiado em contexto de creche e, no que à minha experiência pessoal com 

crianças desta idade diz respeito, também não detinha nenhuma. Neste sentido, o presente estágio 

impõe-se como um momento de total aprendizagem: aprendizagem sobre as crianças desta faixa 

etária; aprendizagem sobre a educação em creche; aprendizagem sobre o papel do educador de 

infância nestes contextos. Deste modo, penso que se torna facilmente percetível que as dúvidas 

que detenho e que as minhas inquietações são imensas. Nesse sentido, e porque entendo que “o 

educador deve refletir profundamente sobre a sua forma de estar e de ser na profissão, no que 

acredita e defende” (Vala, 2012, p.12), a presente reflexão visa espelhar essas dúvidas e 

inquietações. Conforme explica Sá-Chaves (2004), “a reflexão sobre a prática constitui-se uma 

condição imprescindível ao desenvolvimento, quer na dimensão profissional de acesso aos 

conhecimentos específicos de cada profissão …, quer na dimensão pessoal de acesso ao 

conhecimento de si próprio” (p.14). Tendo por base esta ideia, pretendo, de igual modo, encontrar 

com esta reflexão algumas respostas para essas dúvidas e inquietações. 

Ao longo da minha formação universitária tenho vindo a aprender que a criança é um ser 

naturalmente competente, no entanto, necessita de espaço e de tempo para demonstrar e 

desenvolver as suas competências. Segundo Bruner (s.d., citado por Kishimoto, 2007), «“qualquer 

assunto pode ser ensinado com eficiência, de alguma forma intelectualmente honesta, a qualquer 

criança, em qualquer estágio de desenvolvimento”» (p.257). Tendo esta ideia como referência, 

torna-se para mim facilmente compreensível que todas as crianças são capazes de aprenderem 

sobre os mais variados assuntos e de se desenvolverem sobre as mais variadas formas. No que 

às crianças pequenas mais especificamente diz respeito, constato que também elas são seres 
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competentes ao ter por base a ideia de que “por mais novos que sejam, bebés e crianças estão 

poderosamente auto-motivados para explorar e aprender – ao seu próprio ritmo, através dos seus 

próprios meios. A aprendizagem desenvolve-se a partir da sua actividade intrinsecamente 

motivada” (Post e Hohmann, 2011, p.28). 

No contexto em que me encontro a intervir pedagogicamente, as crianças são entendidas 

pelos adultos como seres que, embora apresentem algumas competências, apresentam um maior 

número de dificuldades. Por esse motivo, as atividades que são desenvolvidas neste contexto são 

sempre da autoria e da responsabilidade dos adultos. Nesse sentido, embora já me encontre capaz 

de compreender que as crianças pequenas são competentes, ainda não consigo entender, em 

termos práticos, do que é que estas crianças são efetivamente capazes. Post e Hohmann (2011) 

parecem dar-me resposta a esta questão quando apresentam um conjunto de experiências chave 

que, no seu entender, “enquadram o conteúdo das primeiras aprendizagens e do desenvolvimento 

precoce” (Post e Hohmann, 2011, p.36). Conforme explicam estes autores, 

“as experiências-chave representam aquilo que os bebés e as crianças mais novas 

descobrem nas suas aventuras diárias de aprendizagem activa. À medida que 

exploram e brincam, ganham o sentido de si próprio (a consciência de que são 

seres únicos, separados dos outros) – Esta é a minha mão. Estabelecem relações 

sociais significativas – Esta é a minha mãe. Este é o meu amigo Simão. Envolvem-

se em representações criativas, olhando para livros com figuras ou usando uma 

frigideira como chapéu. Descobrem como o movimento serve os seus objetivos – 

Posso gatinhar até àquele bebé. Criam sistemas de comunicação e linguagem 

que funcionam – Quando algo agradável acontece, eu sorrio e agito-me, e logo a 

seguir acontece outra coisa boa. Exploram objectos, levando à boca uma roca ou 

mergulhando a colher no prato da sopa. No processo das suas explorações, 

constroem os primeiros conceitos de quantidade e número – apontando para cada 

um dos pássaros pousados no parapeito da janela e fazendo um som para cada 

um dos gestos; espaço – Consigo subir para o cadeirão fofo com o Duarte; e 

tempo – gatinhando até à porta da rua sempre que a mãe veste o casaco” (Post 

e Hohmann, 2011, p.12). 

Ao analisar esta afirmação de Post e Hohmann, creio que as minhas dúvidas sobre a forma como 

as crianças pequenas demonstram as suas competências se dissipam. Porém, conforme 

supramencionado, as crianças pequenas desenvolvem-se através de uma atividade 
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intrinsecamente motivada pelo adulto que as acompanha. Nesse sentido, levanta-se, em mim, 

outra questão: que postura deverei eu apresentar de modo a permitir que a criança se desenvolva? 

 Segundo Vigotsky (s.d., citado por Kravtsova, s.d.), “para a educação ter efeitos no 

desenvolvimento …, os educadores precisam de determinadas competências: serem capazes de 

organizar actividades coletivas com grupos de crianças e de interagir com as crianças envolvidas 

nessas actividades” (p.7). Com efeito, parece-me pertinente atentar na ideia de que, enquanto 

adulto de referência, devo preocupar-me em “conhecer, compreender e apoiar melhor cada 

criança através da atenção observação e interacção física e verbal próximas” (Post e Hohmann, 

2011, p.52). Tal parece-me verdadeiramente pertinente, uma vez que, adotando esta postura, 

conseguirei transmitir à criança a noção de segurança, de atenção e de conforto de que a mesma 

tanto necessita. No entanto, acredito, também, que “a comunicação entre os adultos e as crianças 

dá-se não só através da linguagem verbal mas também através da comunicação emocional, do 

toque e dos gestos que carregam significados” (Folque, Bettencourt e Ricardo, 2015, p.19). Tendo 

em conta que o grupo de crianças com que me encontro a intervir pedagogicamente ainda não 

utiliza a linguagem verbal como nós, adultos, a utilizamos, é, para mim, notória a importância que 

a linguagem não verbal adquire. É através dessa linguagem que melhor conhecerei cada criança 

e, por conseguinte, que me poderei relacionar com ela, de modo a fazê-la percorrer um percurso 

de desenvolvimento de qualidade. No seguimento desta linha de pensamento, Wells (1986, citado 

por Folque, Bettencourt e Ricardo, 2015) esclarece que 

“numa interação de qualidade, as crianças e adultos estão em sintonia, num encontro 

afetivo e cognitivo, … porque são capazes de reconhecer os pontos de vista uns dos outros 

e a partir daí criar um interesse ou conteúdo comum, construindo significados partilhados 

como se de uma boa conversa se tratasse” (p.19). 

Consciente da ideia defendida por Post e Hohmann (2011) de que “mesmo os bebés mais 

novos fazem escolhas simples e tomam decisões ao longo de todo o dia” (p.28), quando iniciei o 

meu estágio nesta valência levava comigo a ideia de que as crianças pequenas eram capazes de 

fazer escolhas. Apercebendo-me de que, no contexto em que estou a intervir, as crianças não têm 

muitas possibilidades para escolher, questionei a educadora cooperante sobre essa situação. De 

modo a responder à minha questão, a mesma educadora explicou-me que somente na sala dos 

24 aos 36 meses é que as crianças começam a demonstrar capacidades para escolherem. Ouvi 

atentamente a resposta da educadora e, embora não tivesse ficado convencida com a mesma, 

não adiantei a discussão. Porém, preocupei-me em observar as crianças com mais atenção para 
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ver se as mesmas, de forma natural, nos momentos de brincadeira livre, realizavam escolhas. 

Nesses momentos, as crianças têm total liberdade para brincarem na sala, pelo que escolhem as 

pessoas com quem pretendem interagir, do mesmo que escolhem os brinquedos que pretendem 

explorar e as brincadeiras que pretendem efetuar. B., de 25 meses, ao ver-me sentada na cama 

destinada aos nenucos que existe na sala, vem ao meu encontro com a alcofa com que havíamos 

brincado no dia anterior. Tomando como exemplo esta situação, facilmente compreendemos que 

B. não só escolheu a brincadeira que queria desenvolver e o objeto com que queria brincar, como 

também escolheu a pessoa com quem queria interagir nesse momento. Também P., de 23 meses, 

escolheu que queria a minha companhia para brincar quando, num momento de brincadeira livre, 

veio ao meu encontro, agarra na minha mão, olha para mim e me puxa, chamando-me para 

brincar com ele. Com efeito, importa ter presente a ideia defendida por Post e Hohmann (2011) 

que, sobre este assunto, explicam que  

“os bebés e as crianças pequenas apontam para as pessoas ou materiais ou 

experiências que preferem, decidem o que vão explorar, resolvem problemas e 

realizam tarefas com significado. Ao fazerem escolhas e tomarem decisões 

características da sua idade, ganham um sentido de controlo e eficácia pessoal – 

Sou alguém que consegue fazer coisas! (ao contrário de alguém a quem fazem as 

coisas” (p.28). 

No decurso destas duas semanas de estágio, tenho observado que a educadora cooperante, 

todos os dias, antes do almoço, mostra um conjunto de cartões com diferentes animais e, em 

conjunto com as crianças, reproduz os sons que os mesmos fazem. É certo que as crianças 

gostam desta atividade, todavia, enquanto futura educadora de infância, penso que se por um lado 

é fulcral que as crianças gostem da atividade que se está a desenvolver, por outro lado, é 

fundamental que essa atividade ostente qualidade pedagógica e que respeite a criança. Nesse 

sentido, tendo por base a ideia de Niza (1996, citado por Folque, Bettencourt e Ricardo, 2015) de 

que os processos de trabalho devem reproduzir “os processos sociais autênticos da construção 

da cultura nas ciências, nas artes e no quotidiano”, creio que esta atividade não está a oferecer 

às crianças qualidade pedagógica. Na verdade, o que, no meu entender, a mesma está a fazer é 

a provocar nas crianças uma “estimulação dos sentidos de forma desligada e ‘lições’ sobre 

conceitos, perdendo-se o horizonte da criança, enquanto ser humano e a complexidade e riqueza 

da sua atividade social e cultural” (Folque, Bettencourt e Ricardo, 2015, p.18). 
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Em jeito de conclusão, pretendo realçar a ideia defendida por Folque, Bettencourt e Ricardo 

(2015) que nos diz que “não podemos perder o alcance cultural das atividades educativas sob 

pena de perdermos toda a sua complexidade que contém a essência da vida humana” (p.18). É 

partindo deste pressuposto que acredito que não podemos descurar da ideia de que as crianças 

pequenas são, efetivamente, seres competentes, pois, se o fizermos, não estamos a conduzi-las 

ao seu desenvolvimento máximo. 
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Anexo B – Reflexão semanal (JI) – 8ª semana: 29 a 30 de novembro de 2016 

 

“Um modelo pedagógico pressupõe … uma forma de pensar.” 

(Formosinho, 2013, p.17) 

 

 A formação inicial de Educadores de Infância prevê que, de uma forma mais ou menos 

explícita, os discentes possam contactar com diferentes modelos curriculares. Nesta ótica, ao 

longo da minha formação inicial, tenho vindo a contactar com diferentes modelos curriculares. 

Segundo Spodek e Brown (2002), ao longo dos tempos, foi-se desenvolvendo “a convicção de que 

as experiências vividas pelas crianças na infância iriam influenciar o adulto emergente” (p.194). 

Por esse motivo, e porque as investigações realizadas comprovavam esta ideia, começou a 

defender-se que “os programas de jardim de infância deveriam ser consistentes com os níveis de 

desenvolvimento das crianças que os frequentam” (Spodek e Brown, 2002, p.202). Com base 

nestas premissas, e em inúmeras investigações que as complementavam, foi-se construindo a 

ideia de criança como ser competente e construtor do seu conhecimento. Não obstante, também 

a necessidade de se privilegiar com cada vez mais significado a participação ativa da criança em 

toda a vida da sala foi adquirindo contornos cada vez maiores e mais significativos. Nesta linha de 

pensamento, a minha formação inicial permitiu-me constatar que as pedagogias participativas 

impõem-se como as que mais respeitam a criança e, por conseguinte, as que mais favorecem a 

sua aprendizagem e o seu desenvolvimento. Formosinho (2013) ajuda-me, por um lado, a 

sustentar esta ideia e, por outro lado, a melhor compreender o que se encontra na génese destas 

pedagogias. Segundo o mesmo autor, 

«os modelos participativos conceptualizam a criança como uma pessoa com 

agência, não à espera de ser pessoa, mas que participa como pessoa na vida da 

família, da escola, da comunidade. No centro da construção dos saberes estão as 

pessoas: as crianças e os adultos, os alunos e os professores. Assim, os “ofícios” 

de aluno e professor são reconstruídos com base na reconceptualização da 

pessoa como detentora de agência: a pessoa do aluno e a pessoa do professor 

(Oliveira-Formosinho, 2007b, p.31). O aluno é envolvido nos processos de ensino-

aprendizagem, sendo, assim, um coconstrutor da sua educação» (p.20). 

O contacto com este conhecimento sobre modelos curriculares permitiu-me compreender que, 

efetivamente, a minha forma de estar e de ser na profissão que escolhi abraçar se prende com a 
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convicção de que é função da educação de infância garantir que a mesma é uma educação de, 

para e com a vida. Por esse motivo, a educação de infância é, também, inevitavelmente, uma 

educação de, para e com a criança, na qual a criança tem que ser entendida como um sujeito 

ativo e competente. Silva, Marques, Mata e Rosa (2016), ao elaborarem as novas Orientações 

para a Educação Pré-Escolar, reforçam, precisamente esta ideia. Conforme esclarecem as autoras 

“as crianças são detentoras de um enorme potencial” (p.9) e, como tal, “o reconhecimento da 

capacidade da criança para construir o seu desenvolvimento e aprendizagem supõe encará-la 

como sujeito e agente do processo educativo” (p.9). 

 Ao longo da minha formação inicial, tive o privilégio de contactar, na teoria, com diversos 

modelos curriculares (Reggio Emilia, Pedagogia-em-Participação, Movimento da Escola Moderna e 

High/Scope, principalmente). Não obstante, tive, ainda, um maior privilégio de, em contexto de 

estágio, poder contactar diretamente com os modelos curriculares do Movimento da Escola 

Moderna e da High/Scope. Foi no término da minha licenciatura que intervim num contexto de 

educação de infância que comungava os seus princípios com os princípios do Movimento da 

Escola Moderna. Até então, o contacto que tinha com estes modelos, para além de ser diminuto, 

existia apenas em teoria. Desta forma, a realização deste estágio neste contexto foi altamente 

benéfica para mim. Não tivesse eu estagiado naquele jardim de infância e, provavelmente, hoje 

não estaria a formar-me como futura educadora de infância, porque, até então, pensava preferir 

ser professora do 1º ciclo do ensino básico. Devo confessar, ainda, que foi, efetivamente, este 

estágio que me permitiu desenvolver inúmeras competências – como a de reflexão, por exemplo 

– e que me ajudou a começar a traçar o meu ideário pedagógico. Neste contexto, assim que 

integrei o presente mestrado trazia comigo a ideia de que ambicionava ser uma educadora de 

infância que faria reger a sua prática profissional pelos princípios do Movimento da Escola 

Moderna. Ao ingressar neste ciclo de ensino, comecei a aprofundar o meu conhecimento sobre os 

diversos modelos curriculares existentes – e foi aqui que começou a surgir o gosto imenso que, 

atualmente, detenho por este assunto – e a refletir sobre os mesmos. Neste sentido, e também 

porque atualmente me encontro a intervir num contexto de educação de infância que se rege pelo 

modelo curricular High/Scope, fui-me começando a questionar sobre qual o modelo curricular que 

me faria mais sentido utilizar. Conforme esclarece Formosinho (2013), “os modelos têm a 

vantagem de tornar explícitos os fundamentos da ação diária, isto é, os valores, as teorias e a ética 

subjacentes a essa ação” (p.16). Tendo por base esta ideia, é, para mim, facilmente compreensível 

que pretendo fazer coadunar a minha prática pedagógica com um modelo curricular específico, 
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porém, ainda me sinto a encontrar qual o modelo que melhor se coaduna com a minha forma de 

ser e de estar nesta profissão: Movimento da Escola Moderna ou High/Scope. 

 No decurso destas oito semanas de intervenção, tenho-me deparado com inúmeros 

constrangimentos relacionados com a organização temporal da sala de atividades em que me 

encontro a intervir e, como tal, tenho orientado muitas das minhas reflexões neste sentido. A 

presente reflexão não é exceção. Aquando do meu estágio em contexto de Movimento da Escola 

Moderna, a organização temporal nele apresentada era distinta da organização temporal que 

encontro no contexto em que estou a intervir atualmente. Nesta ótica, são algumas as inquietações 

com que me tenho deparado. Qual é a organização temporal que me parece melhor coadunar-se 

com as minhas convicções pessoas? Qual é a organização temporal que me parece dar uma 

melhor resposta às ofertas que entendo serem importantes que se façam às crianças? A presente 

reflexão semanal objetiva, então, dar resposta a estas questões, uma vez que, ao longo da mesma, 

pretendo ir comparando as ideias defendidas por ambos os modelos curriculares (MEM e 

High/Scope). É, também, meu propósito que, aquando do término desta reflexão, eu me consiga 

encontrar e, por conseguinte, perspetivar como futura educadora de infância, compreendendo 

qual destes modelos curriculares parece melhor coadunar-se com a minha ação pedagógica. 

 Ainda que apresentem princípios pedagógicos distintos, é imperativo que se esclareça que 

o Movimento da Escola Moderna e a High/Scope não se impõem como modelos curriculares 

antagónicos – daí eu também me sentir tão indecisa. Sendo que ambos se integram no grande 

chapéu que são as pedagogias participativas, ambos entendem a criança como um ser 

competente e que, por esse motivo, deve ser integrado em todo o processo de construção de 

conhecimento e em todas as aprendizagens. Tal como nos esclarecia acima Formosinho, no centro 

destas pedagogias encontram-se as pessoas: crianças, famílias e equipa educativa. É, nesta de 

linha de pensamento, que Niza (2013) esclarece que “o Movimento da Escola Moderna (MEM) 

assenta num … modelo de cooperação educativa” (p.142). Weikart (1995, citado por Hohmann e 

Weikart, 1997) esclarece que “na abordagem que a High/Scope propõe para a educação no início 

da infância os adultos e as crianças partilham o controlo” (p.1). Tendo por base estas ideias, 

facilmente compreendemos que, efetivamente, as propostas que estes modelos fazem não são 

tão dissociáveis como se pode pensar. Se pegarmos, todavia, nos princípios destes modelos 

compreendemos, então, onde residem as diferenças entre os mesmos. Niza (2013), ao apresentar 

o Movimento da Escola Moderna, apresenta, inevitavelmente, os seus princípios, explicando que 

os mesmos decorrem das finalidades formativas deste modelo. Neste seguimento, Niza (2013) 
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esclarece que os princípios deste modelo são, então, (1) “os meios pedagógicos veiculam, em si, 

os fins democráticos da educação” (p.145); (2) entende-se a “atividade escolar, enquanto contrato 

social e educativo” (p.145); (3) “a prática democrática da organização partilhada por todos institui-

se em conselho de cooperação” (p.146); (4) “os processos de trabalho escolar reproduzem os 

processos sociais autênticos” (p.146); (5) “a informação partilha-se através de circuitos 

sistemáticos de comunicação” (p.147); (6) “as práticas escolares darão sentido social imediato 

às aprendizagens dos alunos” (p.147); (7) «os alunos intervêm ou interpelam o meio social e 

integram na aula “atores” comunitários como fonte de conhecimento nos seus projetos” (p.148). 

No que respeita, por sua ver, à High/Scope, Hohmann e Weikart (1997) informam que «um 

diagrama simples … intitulado “Roda da Aprendizagem” Pré-Escolar High/Scope ilustra os 

princípios curriculares que orientam os profissionais envolvidos na abordagem High/Scope na 

prática do seu trabalho diário com as crianças» (p.5). Neste diagrama conseguimos, então, 

compreender que no centro do mesmo se encontra o princípio da Aprendizagem pela Ação. Ao 

redor desse princípio encontram-se os demais: (1) a interação adulto-criança; (2) o ambiente de 

aprendizagem; (3) a rotina diária; (4) e, por fim, a avaliação.  

 Apresentados, ainda que de uma forma rápida e sucinta, os princípios basilares de cada 

um dos modelos sobre os quais aqui se reflete, penso que é, agora, imperativo apresentar as 

propostas que cada um destes modelos faz para a dimensão pedagógica da organização temporal. 

 A abordagem curricular High/Scope para a Educação Pré-Escolar entende que “a rotina 

diária oferece um enquadramento comum de apoio às crianças à medida que elas perseguem os 

seus interesses e se envolvem em diversas actividades de resolução de problemas” (Hohmann e 

Weikart, 1997, p.224). Por esse motivo, a presente abordagem propõe uma divisão do dia por 

segmentos temporais, uma vez que acreditam que, deste modo, se “proporciona à criança tempo 

para expressar os seus objectivos e intenções; para levar a cabo essas iniciativas através da 

consideração das suas opções, da interacção com pessoas e materiais, e da resolução de 

problemas que surjam; e para persistir nestes esforços até que esteja satisfeita com os resultados” 

(Hohmann e Weikart, 1997, p.224). Tendo por base estas premissas, a High/Scope propõe, então, 

que, os educadores de infância que comungam dos princípios desta abordagem, construção a 

organização diária da sua sala com base nos seguintes blocos de tempo: (1) planear-fazer-rever, 

no qual as crianças planeiam e comunicam o que estão a pensar fazer no tempo de trabalho, 

executam as suas ideias e, por fim, partilham com o grupo o que fizeram no tempo de trabalho; 

(2) tempo em pequenos grupos, que se destina à experimentação de materiais por parte das 
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crianças que se reúnem naquele pequeno grupo; (3) tempo em grande grupo, sendo que é neste 

momento que crianças e adultos se reúnem para se envolverem conjuntamente em atividade de 

música e movimento, leitura e dramatização de histórias, por exemplo; (4) tempo de recreio; (5) 

e, ainda, os tempos de transição, que nada mais são do que os períodos em que as crianças 

mudam de uma atividade ou experiência para outra. Naturalmente, também os tempos de 

refeição, de descanso e de higiene são previstos por esta abordagem curricular. 

“A escola define-se para os docentes do MEM como um espaço de iniciação às 

práticas de cooperação e de solidariedade de uma vida democrática. Nela os 

educandos deverão criar com os seus educadores as condições materiais, afetivas 

e sociais para que, em comum, possam organizar um ambiente institucional 

capaz de ajudar cada um a apropriar-se dos conhecimentos, dos processos e dos 

valores morais e estéticos gerados pela humanidade no seu percurso histórico-

cultural” (Niza, 2013, p.144). 

Nesta linha de pensamento, é imperativo que se esclareça que é, de facto, com base nestas 

premissas que os educadores de infância do MEM propõem às crianças uma organização temporal 

que tanto caracteriza este modelo. Para estes educadores, o tempo diário e semanal acontece 

com base em “situações estruturadas, mas flexíveis, que permitem à criança antecipar situações 

e acontecimentos, ou seja, permite que ela saiba o que vai fazer, quando vai fazer, transmitindo-

lhe uma maior segurança” (Vala, 2012, p.10). A ideia de Niza acima apresentada permitia 

compreender um dos alicerces em que se constrói a organização temporal de uma sala MEM: a 

participação e o envolvimento da criança na construção desta organização temporal. Se 

atentarmos nos princípios deste modelo anteriormente apresentados, facilmente compreendemos 

que uma das preocupações do MEM é garantir a participação da criança, dando-lhe voz e espaço 

para intervir. Dessa forma, e porque, no meu entender, o MEM se pauta por um cuidado extremo 

com os pormenores das suas propostas, não faria qualquer sentido que a organização temporal 

de um grupo de crianças não fosse discutida e traçada com o mesmo. Niza (2013) permite-me ir 

mais longe nesta minha convicção quando nos diz que é convicção do presente modelo curricular 

que “por negociação se procede à construção dialogante dos valores e dos significados das 

práticas culturais e científicas em que radica o desenvolvimento e a educação” (p.144). Não 

pretendo com isto dizer que esta preocupação é exclusiva do MEM. Não! Ela também o é do 

High/Scope, por exemplo – aliás, arrisco-me a dizer que é uma preocupação de todas as 

pedagogias participativas na verdade –, todavia, é, de facto, uma das características que melhor 
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define o MEM, principalmente quando nos encontramos a refletir sobre a presente dimensão 

pedagógica. Mas retomemos, agora, à enunciação da organização temporal no MEM, porque temo 

que esta reflexão acabe por mostrar mais o meu gosto particular por este modelo do que me ajude 

propriamente a alcançar os objetivos que defini inicialmente. O dia numa sala MEM pauta-se por 

apresentar momentos distintos que conduzem a diferentes possibilidades educacionais e que, em 

parceria com a autonomia e a segurança que a criança sente, possibilitam que a mesma faça 

escolhas, tome decisões e realize ações que lhe permitem envolver-se em novas experiências e 

fazer novas aprendizagens. À semelhança do que acontece num dia de uma sala High/Scope – 

e, uma vez mais, creio eu que de todas as pedagogias participativas –, “a rotina diária contempla 

tempos diferenciados como tempo para planear, tempo para concretizar, tempo para avaliar e 

tempo para reformular” (Vala, 2012, p.11). Niza (2013) explica-nos, de uma forma muito sucinta, 

que, numa sala que comunga dos princípios do Movimento da Escola Moderna, 

“a etapa da manhã centra-se fundamentalmente no trabalho ou na atividade eleita 

pelas crianças e por elas sustentada desconcentradamente pelas áreas de 

atividade, com o apoio discreto e itinerante do educador. A etapa da tarde reveste 

a forma de sessões plenárias de informação e de atividade cultural, dinamizadas 

por convidados, pelos alunos ou pelos educadores” (p.153). 

Desta forma, a organização diária desenrola-se em momentos diferentes. O primeiro momento do 

dia é um tempo de acolhimento que, no MEM, assume o nome de reunião da manhã. Assim que 

vão chegando à sala, as crianças vão marcando a sua presença e vão preparando a mesa para 

esta reunião. Conforme nos esclarece Vala (2012) – educadora de infância que coaduna a sua 

prática pedagógica com os princípios deste modelo –, “este é um momento que reúne todas as 

crianças para uma primeira conversa, participada por todos e moderada pelo educador” (p.11). 

Por esse motivo, é neste momento que, com o auxílio de diferentes instrumentos de pilotagem, as 

crianças vão partilhando entre si vivências significativas e planeiam o seu dia. No momento 

seguinte, “em pequenos grupos, ou individualmente, as crianças escolhem e registam as 

atividades ou os projetos de trabalhos que explicitaram e o educador registou, e avançam, 

autonomamente ou com a colaboração dos companheiros, para as ações que se propuseram 

realizar” (Niza, 2013, p.154). Estamos, então, no tempo destinado às atividades e projetos que, 

segundo Niza (2013), “não deve ultrapassar uma hora” (p.155). Pretende-se, ainda, que, de 

seguida, aconteça uma pausa de, sensivelmente, meia hora, na qual as crianças podem comer o 

reforço da manhã e dirigirem-se ao recreio livre. “Após um momento de arrumações e limpezas, 
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todos voltam à área polivalente, por meia hora, para a comunicação de coisas descobertas e 

aprendidas durante as atividades da manhã” (Niza, 2013, p.155). É neste tempo que, muitas 

vezes, se partilham as aprendizagens que, até ao momento, já se adquiriram com o projeto em 

que um pequeno grupo de crianças está envolvido. A manhã termina com este tempo de 

comunicações e é dali que as crianças seguem para o almoço – uma das ideias do MEM é que a 

própria instituição permita que sejam as crianças a porem a mesa do almoço e que auxiliem neste 

momento (a distribuir os pratos, por exemplo), todavia, numa grande parte das instituições, tal 

não é exequível. “Seguem então para o recreio orientado, de uma hora, alternado com o período 

de repouso dos que precisam da sesta e a fazem autonomamente” (Niza, 2013, p.156). 

Educadores e crianças reencontram-se, de seguida, na área polivalente, para um tempo de 

atividade cultural coletiva. É nestes momentos que se integram, por exemplo, a Hora do Conto, o 

tempo destinado à Matemática, o momento para se realizarem atividades experimentais, o tempo 

para se dar resposta às cartas do grupo com quem se estabelece correspondência. É, também, 

neste momento que, à sexta feira à tarde, a comunidade desta sala de atividades se reúne em 

Conselho. É certo que, ao longo da semana, se pretende que os dias terminem com um balanço 

em conselho, todavia, é, efetivamente, no “conselho das sextas-feiras que se avaliam as 

responsabilidades assumidas semanalmente” (Niza, 2013, p.156). 

 O facto de ter descrito as propostas – e sublinho o conceito de propostas, porque, de 

facto, nem todos os contextos, pelos mais diversos motivos, conseguem realizar todos os 

momentos que cada uma das abordagens curriculares subentende – que ambos os modelos 

fazem para a organização temporal não aconteceu ao acaso. Sinto que, efetivamente, ao fazer 

esta descrição me consegui apropriar melhor de cada uma destas propostas e, por conseguinte, 

refletir com maior pormenor e cuidado sobre cada uma delas. É certo que a descrição que fiz da 

proposta da High/Scope é mais reduzida do que a descrição que apresentei do Movimento da 

Escola Moderna. Devo confessar que tal tem que ver com o facto de, neste momento, me encontrar 

a estagiar num contexto High/Scope e, como tal, ainda tenho muito presente esta proposta de 

organização. Ao invés, como o meu estágio em MEM já aconteceu há quase dois anos, sentia uma 

maior necessidade de relembrar a proposta deste modelo. Não obstante, devo confessar que tenho 

um gosto e um fascínio muito especiais pelo Movimento da Escola Moderna, pelo que também 

senti necessidade de esmiuçar a proposta de organização temporal para melhor compreendê-la e 

perceber se todos os momentos propostos me fazem ou não sentido. De igual modo, também a 

apresentação, ainda que breve e sucinta, dos princípios em que se alicerçam estes dois modelos 
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curriculares aconteceu com um propósito. Conforme esclarecem Joyce e Weil (1985, citados por 

Niza, 2016), “um modelo pedagógico … consiste num plano geral, ou padrão, para auxiliar os 

alunos a aprender determinados conhecimentos, atitudes ou competências” (p32). Nesse sentido, 

os princípios pedagógicos de um qualquer modelo curricular definem-se como a base do mesmo 

e é, por isso, que, quando um qualquer educador de infância escolhe coadunar a sua ação 

pedagógica com aquele modelo, tem, primeiramente, que olhar para os seus princípios, estudá-

los, refleti-los e compreender até que ponto eles se coadunam com as suas convicções pessoais. 

Nesta linha de pensamento, torna-se facilmente compreensível que estas descrições a que aqui 

me refiro se encontram intimamente relacionadas, na medida em que é tão importante que eu 

coadune a minha ação pedagógica com os princípios de um modelo, como com a forma como 

esses princípios acontecem na prática. 

 Cada um dos modelos curriculares aqui apresentados me fascina. Na High/Scope gosto 

particularmente do cuidado que eles oferecem ao trabalho de equipa, aos tempos de pequeno e 

de grande grupo e, também, às interações tranquilas, serenas e calmas que deverão acontecer 

entre educadores e crianças. Porém, devo confessar que no Movimento da Escola Moderna há 

muitos mais fatores que me fascinam: o cuidado que se tem em garantir que, todos juntos, nos 

construímos como uma comunidade de aprendentes; o detalhe e o pormenor com que se olha 

para cada proposta que se faz, de modo a que a mesma tenha características antagónicas; o facto 

de, através da organização temporal e espacial, se conseguir dar resposta a todas as áreas de 

conteúdo da Educação Pré-Escolar; o facto de o desenvolvimento de projetos já estar integrado na 

própria organização diária da sala. Importa, todavia, esclarecer que, ainda que este meu fascínio 

pelo Movimento da Escola Moderna seja imenso, ele não me proíbe de refletir com um maior 

detalhe sobre as suas propostas, do mesmo modo que não me impede de valorizar os pormenores 

que sintam serem altamente benéficos na High/Scope. Enquanto fazia a descrição da organização 

temporal proposta pelo Movimento da Escola Moderna, deparei-me com uma grande inquietação 

sobre os momentos de conselho. Se a todas as sextas feiras acontece um momento de Conselho 

semanal, que sentido faz que no término de cada dia o grupo se junte para fazer um balanço em 

conselho? Para dar resposta a esta minha inquietação, pedi à minha amiga Catarina – que me 

acompanha nesta tarefa árdua que é a reflexão e que se encontra a estagiar num contexto MEM 

– que me explicasse o que é que acontecia, efetivamente, no momento de balanço em conselho 

e na reunião de conselho, às sextas feiras. Nesta conversa, acabei por compreender que os 

objetivos destes momentos são os mesmos, porém, devemos olhar para a organização temporal 
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como um topo, como algo que é semanal, para conseguirmos dar resposta às nossas inquietações. 

Sobre este assunto, Niza (2013) esclarece-nos que “o conselho deve ser dinâmico e curto para 

sustentar o interesse de um grupo tão jovem e diversificado” (p.156). Tendo por base esta ideia, 

facilmente se compreende que, se ao longo da semana se for refletindo sobre o que se escreve 

no Diário de Grupo (instrumento que assegura este momento), então, a Reunião de Conselho de 

sexta feira tornar-se-á mais curta e mais dinâmica, porque, naturalmente, durante a semana, já se 

discutiram alguns assuntos. Na mesma linha de pensamento, sinto que estes momentos diários 

destinados a um balanço em conselho permitem que situações que tenham ocorrido naquele dia 

não se alastrem ao longo da semana, agravando-se.  

Aquando da descrição das organizações temporais propostas, deparei-me com uma nova 

inquietação sobre os tempos de trabalho em pequeno e em grande grupo. De entre todos os 

momentos da rotina High/Scope, atribuo um grande significado a estes tempos, porque sinto que 

eles são altamente benéficos para as crianças, mas, também, para os educadores de infância. 

Contudo, o MEM não oferece, de uma forma, tão explícita estes momentos. Não os oferece de 

forma explícita, é certo, mas se pararmos para olhar com cuidado e com detalhe para a 

organização diária do MEM, facilmente compreendemos que eles existem. Quando o MEM nos 

propõe que existe um tempo destinado a atividades e projetos, ele está-nos a propor que, neste 

momento, aconteçam atividades e projetos em pequenos grupos, principalmente. Do mesmo 

modo, é quando o MEM nos propõe um tempo de atividade cultural coletiva, que nos sugere que 

todo o grupo de crianças se reúna para participar e para se envolver numa determinada atividade. 

Esta compreensão faz-me, então, constatar que, embora possa não parecer, um educador de 

infância que faz reger as suas práticas pedagógicas pelos princípios do Movimento é livre de 

planear e propor atividades num determinado momento, mas que essas atividades tanto podem 

acontecer em pequeno ou em grande grupo. O MEM é isto mesmo: a garantia de liberdade às 

crianças e aos educadores de infância. 

Segundo Hohmann e Weikart (1997), “o processo de planear-fazer-rever é a peça central 

da abordagem da aprendizagem pela ação da High/Scope” (p.247). Ao estagiar num contexto 

High/Scope tornou-se, para mim, facilmente (mas não rapidamente) compreensível a veracidade 

desta afirmação. A minha intervenção permitiu-me compreender que, tal como nos dizem 

Hohmann e Weikart (1997), “ao fazer planos diários, ao segui-los e, depois, ao relembrar aquilo 

que fizeram, as crianças pequenas aprendem a articular as suas intenções e a reflectir sobre a 

suas acções. Também começam a perceber que têm boas capacidades para pensar, tomar 
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decisões e resolver problemas” (p.247). Tendo por base esta ideia, facilmente compreendia que, 

efetivamente, o tempo de planear-fazer-rever promove tudo o que eu defendo ser de extrema 

importância na educação de infância. Mas e será que o MEM, ainda que de outra forma, não o 

promove também? Claro que sim! Fá-lo é, efetivamente, de outro modo. Quando nas reuniões da 

manhã, por exemplo, as crianças planificam o seu dia com o seu educador, estão a fazer planos 

diários. Quando no tempo destinado às atividades e projetos as crianças se dirigem ao Mapa de 

Atividades para marcarem a área que pretendem explorar, elas também estão a fazer esses planos 

diários. Quando as crianças se sentam ao redor da mesa grande no momento das comunicações 

ou de Conselho, também têm tempo para rever, para refletir sobre as suas ações, as suas 

experiências e as suas aprendizagens. É, também, quando as crianças se dirigem ao Diário de 

Grupo para escreverem algo que para si foi significativo pela positiva ou pela negativa, que estão, 

também, a demonstrar que se encontram a comunicar e a refletir sobre essa situação. O que 

acontece é que, de facto, todas as propostas que o MEM faz se alicerçam nos seus princípios e 

interligam-nos entre si. Ora, se eu entendo que na educação de infância tudo se interliga e nada 

se dissocia, por que motivo haveria eu de não interligar todas as minhas propostas, à semelhança 

do que faz o Movimento? 

Agora que termino esta reflexão, sinto que consegui alcançar os objetivos que havia 

traçado para a mesma. Consegui encontrar-me. Consegui perspetivar-me. Consegui comunicar 

este meu encontro. Efetivamente, sinto que se tornou verdadeiramente claro o fascínio imenso 

que detenho pelo MEM e a vontade que tenho de poder coadunar a minha prática pedagógica 

(ainda que aqui apenas tenho refletido sobre uma dimensão pedagógica) com os princípios deste 

modelo. É um modelo complexo e, como tal, não é fácil segui-lo, mas é ambicioso e 

entusiasmante. Todavia, devo confessar uma dúvida com que me tenho deparado nos últimos 

tempos. Será que se eu encontrar trabalho numa instituição que comunga dos princípios do 

modelo curricular High/Scope eu não acabarei por comungar deles, também? Não sei dar uma 

resposta a esta questão, sinceramente. No entanto, parece-me que lutarei por mostrar que, 

precisamente por não serem totalmente antagónicos, o MEM e o High/Scope conseguem, 

perfeitamente, viver e sobreviver na mesma instituição. Aliás, penso que quando isso acontecer, 

a instituição só sairá a ganhar. 
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Anexo C – Questões de partida do TP 

 

 
 “Como é que a lua brilha?” (M.) 

 “Como é que a lua brilha no meio das nuvens?” (Af.) 

 “Porque é que a lua tem formas diferentes?” (A.G.)  

 “Como é que a lua nasce?” (Co.) 

 “Como é que a lua sobe para o céu?” (L.) 

 “Para onde é que a lua vai quando vai embora?” (Ca.) 

 “Como é que a lua passa para o outro lado?” (L.) 

 “A lua esconde-se no mar?” (P.D.) 

 “Porque é que a lua tem buraquinhos?” (A.G.) 

 “A lua é branca ou azul?” (P.D.) 

 “A que é que sabe a lua?” (M.M.) 

 “A lua tem olhos?” (P.D.) 

 “Como é que a lua consegue ser tão grande?” (M.) 

 “A nossa lua é a mesma dos outros planetas?” (Todos) 
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Anexo D – Conceções prévias do grupo sobre a temática do TP 

 

 “O Sol vai para o mar e esconde-se, mas eu não sei se a lua faz o mesmo.” (A. G.) 

 “Quando há sol numa parte do mundo, há lua na outra parte.” (M. 

 “A lua, quando está mesmo de noite, chega para todos os países ao mesmo tempo.” (Co.) 

 “O planeta terra gira à volta do Sol, enquanto gira à volta de si próprio.” (M.) 

 “Eu acho que é a mesma coisa com o Sol: fica sempre no mesmo lugar.” (M.) 

 “A lua puxa os materiais, mas eu acho que são só os de metal.” (M.) 

 “A lua só puxa os metais, porque os ímans só puxam os metais.” (Af.) 

 “Mas a lua não puxa os carros, porque senão ela estava cheia de carros.” (A. G.) 

 “Quando eu ando de carro com a minha mãe, a lua vem a seguir-nos.” (P.D.) 

 “Quando estamos a andar de carro, parece que a lua está a seguir-nos, mas não. A lua não 

anda.” (M.M.) 

 “A lua tem que andar para ir para os outros planetas. Senão, como é que ela vai?” (Af.) 

 “A lua passa para o outro mundo, porque afasta-se um pouquinho para o sítio que quer e o 

planeta terra aproxima-se.” (L.) 

 “Dentro de todos os sistemas solares, há os planetas e há só uma lua e só um sol.” (M.)  

 “A lua é do espaço.” (V.) 

 “Se nós temos que ver a lua, a lua não pode estar em cima das nuvens. E o sol não pode 

estar em cima das nuvens.” (Af.) 

 “Os aviões andam no meio do nevoeiro.” (Co.)  

 “O Sol passa calor para a lua. Ele passa calor para a lua quando lança os raios.” (M. e Af.)  

 “O Sol passa muito calor para a lua.” (D.) 

 “Só é possível ver as estrelas e a lua ao mesmo tempo. O Sol e a Lua não é.” (M. e Af.) 

 “Nós podemos ver a lua e o sol ao mesmo tempo.” (D. e V.) 
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Anexo E – Avaliação do TP feita pelas crianças 

 

O que mais gostamos 

 “Gostei da exploração da lua porque a Ana e nós fizemos uma experiência na área das ciências 

e aprendi que a lua tem crateras.” (Af.) 

 “Eu gostei de apresentar a exposição porque foi muito giro e gostei de mostrar aos amigos as 

coisas que aprendi nesta sala.” (Co.) 

 “Eu gostei de aprender coisas sobre a lua. Também gostei de saber o nome das crateras.” 

(A.C.) 

 “Gostei muito de atirar pedras.” (S.) 

 “Gostei de fazer com massa de modelar a lua e um meteorito. Gostei também de fingir que 

estávamos no espaço.” (L.) 

 “Gostei mais de aprender a mexer na massa de modelar.” (M.) 

 “Gostei muito da experiência e de atirar pedras porque faziam as crateras.” (Ca.) 

 “Gostei da experiência das crateras, porque atiramos as pedras e as pedras faziam as 

crateras.” (M.M.) 

 “Aprendi que o planeta terra gira à volta de si próprio.” (H.) 

 “Eu gostei de ir ao planetário.” (Ma.)  

 “Eu aprendi que a lua não tem o seu próprio brilho. Quem dá o brilho à lua é o sol.” (A.G.) 

 “Eu gostei da experiência, porque atirámos as pedras e, depois, fizeram as crateras.” (V.) 

 “Gostei de ver as fotografias dos amigos quando foram ao planetário.” (P.D.) 

 

O que não gostamos 

 “Foi tudo divertido. Gostamos de tudo.” (Todos) 
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