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Resumo 

 
A prática de inovação curricular e a relação educadora-criança tornaram-se um 

desafio no contexto atual do processo de ensino-aprendizagem, no que se refere à 

abordagem de conteúdos, empatia, relação educadora-criança, atitudes motivacionais e 

competências transversais aos diversos domínios emanados na OCEPE. Estudos 

recentes vieram demonstrar a importância que a inovação curricular tem para a 

melhoria desse processo e da motivação que exige da parte da criança. 

O estudo “Uma Experiência de Inovação Curricular ao nível da Planificação e 

das Práticas na Educação Pré-Escolar”, no âmbito do mestrado em Ciências da 

Educação, área de Especialização de Desenvolvimento Curricular e Inovação, foi 

realizado numa Escola privada do concelho de Braga, com a participação de seis 

docentes (três Educadoras de Infância e três Professores do 1º Ciclo). Seguindo a 

metodologia qualitativa, a investigação procurou responder ao seguinte problema: “De 

que modo as educadoras perspetivam uma experiência de inovação curricular centrada 

na articulação no pré-escolar com o 1º ciclo?” 

Neste sentido, focaram-se aspetos subjacentes entre a criação de documentos 

conducentes à prática de inovação curricular (planificação e o dossiê da criança) e a 

empatia/motivação que os mesmos produzem na educadora e, por sua vez, na criança. 

Os resultados evidenciam que educadoras e docentes, intervenientes no estudo, se 

sentem satisfeitos com a prática implementada na Escola ao longo do ano letivo e que 

a Experiência de Inovação Pedagógica tem sido um dos aspetos mais valorizados nas 

suas práticas curriculares. 

 

Palavras-Chave: Planificação, Educação Pré-Escolar, Inovação Curricular, “- Ensinar 
é Investigar -”, Atitudes motivacionais, Empatia, Práticas Curriculares.
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Abstract 

 

The exercise of curricular innovation and the relationship between educator-

child has become a challenge within the current teaching-learning process, in relation 

to the approach of contents, empathy, educator-child relationship, motivational 

attitudes and skills across the several domains emerging from OCEPE. Recent studies 

have come to demonstrate the importance that curricular innovation has to the 

improvement of such process and the motivation required from the child.  

The “A Curricular Innovation Experience Regarding the Planning and 

Practices in Preschool Education” study, under the scope of the master’s degree in 

Educational Science, within the Curricular Development and Innovation area of 

specialization, was conducted on a private school of Braga’s county, with the 

participation of six educational staff (three nursery school teachers and three 

elementary teachers). Using the qualitative methodology, the study aimed an answer to 

the following issue: “In what way do educators envision a curricular innovation 

experience focused on the coordination between pre-school and elementary school?”  

Therefore, they focused on underlying aspects between the creation of 

documents leading to the curricular innovation exercise (planning and the child’s 

portfolio) and the empathy/motivation that the child generates within the educator and, 

in turn, within the child. The results highlight that both nursery school and elementary 

school teachers, involved in the study, feel satisfied with the exercise implemented in 

the school throughout the school year and that the pedagogic innovation experience 

has been one of the most valuable aspects in their curricular practices.   

 

Key Words: Planning, Pre-School Education, Curricular Innovation, “Teaching is 

Investigating”, Motivational Attitudes, Empathy, Curricular Exercises.
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INTRODUÇÃO  

 

No decorrer dos últimos anos, temos tido a oportunidade de acompanhar o 

progresso educativo e as mudanças que nele têm ocorrido em proximidade com os 

Encarregados de Educação, cada vez mais presentes e participantes na partilha de 

experiências e vivências decorrentes do processo de ensino-aprendizagem das suas 

crianças. 

Estas mudanças despertaram-nos alguma curiosidade em perceber de que 

forma as mesmas contribuem para uma prática mais profícua e motivante na Educação 

Pré-Escolar e de que modo as mesmas poderão influenciar a perceção do serviço 

educativo prestado. 

 Tendo considerado este tema relevante, iniciámos uma pesquisa bibliográfica 

preliminar de forma a obter algum conhecimento acerca de eventuais trabalhos já 

realizados e publicados e da pertinência dos resultados obtidos. Assim, denotámos a 

existência de vários trabalhos, neste contexto, estando, deste modo, expostos alguns 

dos mais relevantes no capítulo I, onde o estado de arte fundamenta a importância e 

relevância desta dissertação. 

O tema da inovação curricular no âmbito da planificação e da prática torna-se 

ainda mais importante e sensível quando estão implicadas crianças de 5 anos, ano que 

precede a sua entrada no 1.º ciclo, em virtude da sua particularidade. 

Atendendo à diversidade de trabalhos científicos publicados no âmbito do 

currículo, em Portugal, todavia, na sua maioria, com enfoque distinto desta temática, 

consideramos pertinente a elaboração de um estudo sobre uma experiência de 

inovação curricular ao nível da planificação e das práticas na Educação Pré-Escolar, 

numa Escola privada do concelho de Braga, pois existem alguns modelos de inovação 

curricular, implementados nas últimas décadas em Portugal (Ensinar é Investigar, 

PROCUR, MEM), reconhecidos como projetos de inovação educativa. No entanto, 

esta parece ser uma realidade ainda muito restrita e pouco disseminada nas escolas 

portuguesas, muitas vezes pela dificuldade em implementar os pressupostos inerentes 

a estes projetos, devido a restrições de tempo, (…), o excesso de burocracia, a falta de 

motivação docente que leva a um menor investimento no seu trabalho (Pacheco, 

2000a; Fullan & Hargreaves, 2001). 
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A implementação prática da metodologia “Ensinar é Investigar”, a pertinência 

na elaboração da planificação e a construção do dossiê da criança tornaram-se, cada 

vez mais, uma componente a valorizar, não só pela sua importância na relação que se 

estabelece entre a educadora e a criança e a educadora e os Encarregados de Educação, 

como pelo facto de constituir um convincente avaliador da aquisição de competências. 

A promoção desta metodologia conduz, também, a um incremento na qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem, na medida em que contribui para melhorar toda a 

relação em sala de atividades entre educadora e criança, facilitando a compreensão e 

memorização dos diversos domínios e, consequentemente, aumentar a auto-estima e a 

motivação de cada criança no que concerne à aprendizagem. Cada Educadora de 

Infância deve ter uma atuação consciente e assertiva na implementação e no 

desempenho das suas competências profissionais, pois é esta que cria as atividades 

práticas e veicula toda a metodologia até à criança, compreende e ajuda a mesma na 

sua adaptação a uma nova realidade, principalmente nos domínios da linguagem oral e 

abordagem à escrita e da matemática.  

Os Encarregados de Educação, quando procuram esta Escola do concelho de 

Braga, trazem consigo um conjunto de sentimentos, designadamente confiança e 

alguma apreensão relativamente ao acompanhamento de que os seus educandos serão 

alvo na implementação da metodologia “Ensinar é Investigar”, factos que nenhuma 

Educadora poderá negligenciar, já que a inovação curricular, como elemento 

integrante do quotidiano das crianças é referido por Flores & Flores (1998, p. 79), 

onde afirmam que “fomentar a inovação nas escolas, inovar as práticas educativas e 

encontrar respostas adequadas a cada contexto são aspetos que pressupõem a 

consideração do professor como agente curricular”. Para que a inovação seja efetiva é 

preciso que se construa em torno das motivações dos intervenientes diretos do 

processo educativo, isto é, como afirma Canário (2006, p.12), é preciso “uma 

reinvenção da escola e do ofício do professor”, cuja base seja o questionamento crítico 

e a procura de soluções através da conceção de processos de ensino e aprendizagem 

adequados a cada realidade. 

Na verdade, a educação e a criação de metodologias inovadoras devem estar 

sempre aliadas a todos os níveis. Santos (1993 cit. por Alonso, 1998) resume as três 

condições simultâneas necessárias à mudança das práticas curriculares nos contextos 
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educativos: “Querer, Saber e Poder”, destacando que o contributo do estudo veiculará 

a abertura de perspetivas, despertará para novos modos de agir e mostrará que a 

possibilidade de fazer diferente depende dos nossos esforços, da nossa vontade 

conjunta de promover outras metodologias, de construir uma escola verdadeiramente 

capaz de aliciar os alunos e prepará-los para o futuro, sem esquecer os seres humanos 

que eles são no presente enquanto crianças com necessidades próprias, mas também 

com potencialidades de aprendizagem surpreendentes que importa não deixarmos a 

escola destruir. Assim, cabe-nos a nós, quer como professores, quer como 

encarregados de educação, quer como membros da sociedade, envidar esforços para 

construir uma escola promotora de aprendizagens significativas, valorativas e 

reconhecidas, potencializando as várias possibilidades de expressão e criação. 

O presente estudo não só se sustenta numa perspetiva pessoal, como também 

corrobora com uma postura atenta ao nível governamental e ideológica da entidade 

em estudo, no âmbito da implementação de legislação inerente à planificação e à 

prática de inovação curricular no Educação Pré-Escolar. Tem, assim, como objetivo 

primordial perceber de que forma a inovação da prática pedagógica é um contributo 

profícuo no processo de ensino-aprendizagem, tendo em conta a construção de um 

quadro concetual de análise que permita compreender os moldes em que se concebe e 

se concretiza a educação Pré-Escolar. Constitui-se questão de investigação: “De que 

modo as educadoras perspetivam uma experiência de inovação curricular centrada na 

articulação entre Pré-Escolar e o 1.º ciclo?” 

Esta dissertação é constituída por quatro capítulos. O primeiro capítulo veicula 

a problemática e objetivos da investigação que sustenta temas relacionados com a 

educação Pré-Escolar, o currículo e a inovação curricular, nos contextos das reformas 

educativas e curriculares. O segundo capítulo apresenta conceitos específicos de 

Educação e Currículo, assim como analisa instrumentos de referência emanados do 

Ministério da Educação, nomeadamente, as Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar - OCEPE, a Circular nº 17/DSC/DEPEB/2007 e as brochuras de apoio à 

operacionalização das OCEPE. O terceiro capítulo apresenta as linhas metodológicas 

que conduziram esta investigação. Já o quarto capítulo patenteia a descrição e a análise 

dos instrumentos utlizados no decorrer desta dissertação (entrevista semi diretiva, 

planificações e dossiê da criança). Por último, percecionamos a importância das 
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considerações finais, pois as mesmas contribuem para a relação intrínseca entre a 

construção empírica desta dissertação e a análise de resultados, tecendo considerações 

finais acerca do objetivo em estudo. 
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CAPÍTULO I - PROBLEMÁTICA E OBJETIVOS DA 

INVESTIGAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

Introdução 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar a contextualização da 

problemática, em torno da educação Pré-Escolar, do currículo e da inovação 

curricular, nos contextos das reformas educativas e curriculares, fundamentando a sua 

importância para, consequentemente, enunciar o problema, as questões e os objetivos 

da investigação. 

O estado da arte, neste trabalho, teve como principal fonte o RCAAP 

(Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal) e outras fontes, analisando e 

caraterizando alguns estudos empíricos realizados, ao nível de dissertações, teses e de 

artigos. Neste contexto, foi possível verificar que existe uma parca produção no 

âmbito da temática em inovação curricular, contrariamente ao tema currículo que se 

tem tornado objeto de variados estudos.  

 

1. Contextualização da problemática  

 

A Educação Pré-Escolar reveste-se de diferentes abordagens e especificidades 

que determinam o desenvolvimento da prática educativa na formação da criança, 

enquanto pessoa individual e ser pertencente a uma sociedade, estabelecendo que o 

educador deve estar atento aos percursos individuais de cada uma, marcados por 

tempos diferentes. 

“… que o investigador seja capaz de conceber e de pôr 

em prática um dispositivo para a elucidação do real, 

isto é, no seu sentido mais lato, um método de 

trabalho”. 

Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 15 

https://www.rcaap.pt/
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De igual modo, os modelos pedagógicos e curriculares são suportados por 

princípios teóricos que espelham conceções sobre a pedagogia, a criança, a 

aprendizagem, as crenças e os valores dos educadores, que sustentam uma 

determinada prática pedagógica, sendo por isso considerados gramáticas pedagógicas 

(Oliveira-Formosinho, 2007). Assim, este é um campo de afirmação do educador 

enquanto profissional, pois ao Estado não compete, para além das linhas curriculares 

mínimas obrigatórias, interferir nas dimensões curriculares ou nos dispositivos 

pedagógicos, nem impedir propostas pedagógicas (Oliveira-Formosinho, 2007). 

Após análise de diversificados estudos no âmbito da Educação Pré-Escolar, 

tornou-se imperioso traduzir as diferentes abordagens que existem nesta área, 

aludindo, essencialmente, à articulação do ensino relativamente à transição do ensino 

Pré-Escolar para o 1.º ciclo e à Inovação curricular na Educação Pré-Escolar e no 1.º 

Ciclo do Ensino Básico. 

Deste modo, Margarida Maria Guimarães Freitas Bravo (2010), na dissertação 

de mestrado “Do Pré-Escolar ao 1.º Ciclo do Ensino Básico: Construindo Práticas de 

Articulação Curricular” investigou e refletiu acerca dos discursos e as práticas de 

articulação entre o educador da Educação Pré-Escolar e o professor do 1º Ciclo, numa 

Escola Básica do 1.º Ciclo/Jardim de Infância (EB1/JI), para que a transição entre 

ciclos obedeça a uma sequencialidade progressiva, conferindo a cada um a função de 

completar, aprofundar, integrar e alargar o ciclo anterior na construção de projetos 

integrados e articulados.  

Para desenvolver esta investigação, a autora recorreu à metodologia de 

investigação-ação, considerando que é a mais adequada ao estudo, apoiada numa 

exigente consulta bibliográfica e recorrendo a diversos instrumentos de recolha de 

dados, que teve como principal objetivo perceber as conceções e 

perceções/representações dos docentes relativamente à articulação entre ciclos e como 

eles a operacionalizam nas suas práticas profissionais.  

Os resultados deste estudo evidenciam a ação do coordenador de 

estabelecimento de ensino como um elemento fundamental nas dinâmicas que se 

desenrolam em torno desta temática, podendo constituir um grande suporte na 

congregação de esforços para que a articulação entre ciclos ocorra. A cultura 

colaborativa entre docentes, impulsionada pela coordenadora de estabelecimento e 
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investigadora, contribuiu para um ensino mais eficaz e motivador e para um crescente 

desenvolvimento profissional e reflexivo dos docentes. 

Também Maria de Lurdes Ferreira Gomes Barbosa da Cunha (2007) abordou a 

temática “Articulação Curricular entre a Educação Pré-Escolar e o Primeiro Ciclo do 

Ensino Básico: Um Estudo exploratório”, onde foca, essencialmente, o estudo 

exploratório que teve como finalidade encontrar dados significativos relativos à 

motivação dos Educadores e dos Professores sobre esta temática, fazendo 

simultaneamente uma leitura sobre o seu empenho e o modo como desenvolvem o 

trabalho, de forma a perceber como os normativos são percecionados e 

implementados. A metodologia utilizada é qualitativa de análise para as questões de 

resposta aberta, como forma de nos ajudar a interpretar os resultados obtidos através 

da abordagem quantitativa permitindo uma melhor interpretação e análise da temática 

em causa.  

O trabalho apresentado realça o diferente posicionamento dos Educadores de 

Infância e Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico face à transição entre estes dois 

níveis de ensino, fator que condiciona naturalmente a adoção de práticas e estratégias 

promotoras de uma articulação curricular efetiva. Aponta ainda, este trabalho, para a 

necessidade de uma reorganização dos espaços físicos no sentido de criar condições 

para que a Educação Pré-Escolar passe a ser de frequência obrigatória, no ano anterior 

à entrada das crianças no 1.º CEB. 

Rosa Maria Cruz Fernandes Coelho (2010), “Do pensamento às práticas de 

articulação: Educação Pré-Escolar e 1.º ano do EB”, apresenta um trabalho que tem 

como principal objetivo a pesquisa bibliográfica, no âmbito da educação Pré-Escolar e 

educação básica 1.º ciclo, com base numa possível articulação, integração e inovação 

curricular entre estes dois níveis de educação. Considerou a mesma que é pertinente e 

importante investigar, se na realidade existe pensamento e ação docente, no sentido de 

uma preocupação consciente, da necessidade de conhecer a realidade e o 

conhecimento anterior do aluno, bem como de uma abordagem curricular 

interdisciplinar e transversal. O estudo foi elencado através de uma metodologia de 

investigação-ação colaborativa, envolvendo as turmas em estudo num processo de 

mudanças nas práticas de articulação entre os níveis de escolaridade, vivenciando o 

desenvolvimento de uma atividade integradora, com vista a analisar dispositivos e 
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práticas de articulação curricular impulsoras de inovação e mudança. Os resultados 

evidenciaram que é possível articular conteúdos e competências entre os dois níveis de 

educação, bem como integrar diferentes domínios numa abordagem curricular 

transversal e inovadora. 

No âmbito da inovação curricular, e visto que os estudos são escassos, analiso 

a dissertação de mestrado de Maria Elisabete Gomes de Abreu (2016), “Práticas de 

inovação curricular no 1.º ciclo: um estudo de caso numa escola privada” que teve 

como principal objeto de estudo perceber de que forma a inovação e mudança se 

podem concretizar no 1.º ciclo do ensino básico. A partir da questão de investigação 

“Como é que os professores do 1.º ciclo desenvolvem práticas curriculares inovadoras 

no âmbito do atual quadro legal?” a autora desenvolveu o seu estudo com base nos 

seguintes objetivos: i) identificar fatores potenciadores e inibidores da inovação 

curricular no 1.º ciclo; ii) compreender as perceções dos professores do 1.º ciclo sobre 

a inovação curricular; iii) analisar práticas de inovação curricular no 1.º ciclo; iv) 

compreender os efeitos das práticas curriculares na aprendizagem dos alunos. 

Tendo em conta a questão de investigação que o sustenta, trata-se de um estudo 

empírico de natureza qualitativa, tendo por base um estudo de caso instrumental numa 

escola privada do norte de Portugal, com recurso à análise documental, nomeadamente 

o Projeto Educativo, a entrevistas realizadas aos fundadores e professores da escola 

em estudo, e dois focus group realizados a alunos. Segundo a autora, a inovação 

curricular no 1.º ciclo do ensino básico, ainda que condicionada pelas políticas 

educativas, é exequível, refletindo-se nas vivências quotidianas os valores da 

responsabilidade, autonomia, respeito, democracia e liberdade.  

 

 

2. Problemática 

 

Qualquer profissional da educação Pré-Escolar deve ter presente que as 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997) são um fio condutor à 

prática pedagógica no desenvolvimento do currículo, entendendo currículo como a 

estruturação dos conteúdos de aprendizagem necessários ao desenvolvimento integral 

do indivíduo. 
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Tomando como orientação a tentativa de definição de currículo, pode-se 

considerar que a definição apresentada por Gaspar e Roldão (2007, p. 29) sintetiza o 

termo no seu todo, sendo que, neste caso, sobretudo, um plano, completado e 

reorientado por projetos, que resulta de um modelo explicativo para o que deve ser 

ensinado e aprendido, compõe-se então de: o que, a quem, porquê e quando vai ser 

oferecido, como e com que é oferecido”. Na opinião de Pacheco (2002, p. 123), “O 

currículo é uma prática de identidades que, historicamente partilhadas e mediadas pelos 

sujeitos em função de situações particulares, englobam valores, sentimentos, atitudes, 

expectativas, crenças e saberes”, ou seja, a construção do currículo implica a partilha 

do sujeito como um ser pleno de experiências e sentimentos. 

Na verdade, torna-se pertinente que se demarquem prioridades na aquisição do 

saber de modo a que cada aluno seja portador do seu sucesso individual na aferição de 

novas aprendizagens, como testemunha Pacheco (2000a, p.128), destacando “o 

estabelecimento de prioridades educativas, a definição de áreas temáticas nucleares, a 

revisão dos programas, a construção de projetos curriculares integrados e uma nova 

estrutura para a progressão dos alunos”. Também Gimeno (2010) realça que a 

construção adequada, selecionada e organizada do currículo beneficiará a aquisição 

ativa e estimulará o processo de ensino-aprendizagem de qualidade, transformando e 

incrementando as capacidades dos alunos, estabelecendo que o sucesso é caracterizado 

pela interação entre os processos de ensino de qualidade que impulsionam os processos 

de aprendizagem de qualidade. 

Caracterizando-se as OCEPE por um conjunto de princípios para apoiar o 

educador nas decisões sobre a sua prática, de modo a conduzir o processo educativo a 

desenvolver com as crianças (OCEPE, 2016, p.13) para que o profissional consiga 

encontrar estratégias orientadoras do ponto de vista educativo adequadas às crianças 

com que trabalha, é fundamental salientar-se que o surgimento e a implementação das 

mesmas fortificaram a vertente educativa e pedagógica, propondo áreas de conteúdo, 

numa perspetiva pedagógica estruturada e com um propósito educativo.  

Assim, nos contextos educativos, os educadores de infância são responsáveis 

pelas aprendizagens das crianças, logo é fundamental que as práticas educativas sejam 

adequadas às capacidades e necessidades das mesmas, devendo fundamentar as suas 
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intervenções profissionais através de um ciclo que contempla as seguintes fases: 

Observar, Planear, Agir, Avaliar, Comunicar e Articular.  

Portanto o educador de infância deve: 

 Organizar ações educativas, através da observação, com vista ao desenvolvimento 

pleno do grupo, conhecendo as suas potencialidades e fragilidades. A observação é, 

deste modo, a base do planeamento e da avaliação, servindo de suporte à 

intencionalidade do processo educativo (OCEPE, 2016, p.25); 

 Planear o processo educativo, com a participação das crianças, atendendo às 

especificidades de cada uma, o que lhe permitirá refletir sobre as suas práticas 

educativas, favorecendo a construção de atividades estimulantes que permitam às 

crianças adquirir novas aprendizagens; 

 Agir para concretizar as suas intenções educativas, adaptando-as para as propostas 

das crianças e tirando partido das situações e oportunidades imprevistas (OCEPE, 

2016, p.27);  

 Avaliar, tomar consciência da ação, adequando todo o processo educativo às 

necessidades do grupo e de cada criança (OCEPE, 2016, p.27);  

 Comunicar com outros agentes educativos que têm responsabilidades na educação 

das crianças, nomeadamente os pais e professores, para adquirir conhecimento, 

informações importantes e significativas das mesmas e do modo como evoluem; 

 Articular, de modo a promover a continuidade educativa e a facilitação na transição 

das crianças da Educação Pré-Escolar para o 1.º Ciclo de Ensino Básico. 

Uma vez que a educação Pré-Escolar marca o início da educação ao longo da 

vida e implica que a escola e o educador criem as condições necessárias para a 

aprendizagem contínua das crianças, a pré-escola vai assumir-se como um espaço de 

excelência para a aquisição de competências, normas e valores, contribuindo para a 

integração social, para o sucesso escolar e para a promoção de atitudes de cidadania 

(Formosinho, 1996). Também Vasconcelos (2007) confirma, a este propósito, que o 

jardim-de-infância, enquanto organização social participada, pode e deve proporcionar 

às crianças, de forma metódico, uma das suas primeiras experiências de vida 

democrática. “O jardim-de-infância respeita e integra, de modo co-criador, os valores 

que a criança traz da família, formando as crianças a nível pessoal e social, educando o 
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seu sentido ético e estético, prepara-as para uma efetiva prática de cidadania” 

(Vasconcelos, 2007, p. 4-5). 

O ato de planificar faz parte da história do ser humano e, de acordo experiência 

profissional, a planificação consiste, essencialmente, no modo como cada educador 

coloca em prática o currículo instituído pelas OCEPE em concordância com o projeto 

educativo da entidade, encontrando os interesses e as motivações de cada criança, 

levando-a, através de ideias e da ação pedagógica, a alcançar os objetivos propostos em 

cada faixa etária.  

Segundo a UNESCO (2000), a planificação da educação tornou-se uma 

necessidade em meados do século passado e tinha como finalidade responder às 

exigências sociais, ou seja, uma mudança sem precedentes nos modos de vida e 

cultura. Todavia, para que a mudança educativa se concretize através do 

desenvolvimento curricular, alguns autores propõe que o currículo assuma a forma de 

projeto, com vista a promover o sucesso de todos os alunos, objetivo primordial da 

educação (Alonso, 1998; Pacheco, 2000b). A transformação do currículo em projeto 

ocorre a partir do momento em que se torna numa prática, construída em torno de 

competências formais e informais, assumida por aqueles que a realizam (Pacheco, 

2000b). Leite (2010) destaca, ainda, que planificar é um processo que visa a 

organização das condições que irão resultar num simples plano com tempo e 

sequências ligadas entre si. É nesse plano que posteriormente surge a conceção e a 

fundamentação da ação de ensinar, ou seja, o que o educador irá fazer para que as 

crianças aprendam (processo de planificação). 

Todos percebemos que o processo educativo está em constante mutação e é 

neste sentido que refletir acerca do mesmo, quando dele fazemos parte, a todos 

importa. Por conseguinte, é latente a qualquer profissional de educação o termo 

inovação, que acarreta alguns constrangimentos no âmbito educacional, visto que a 

saída “da zona de conforto” veicula a insegurança no que concerne à melhor prática 

pedagógica.  

Inovação conduz a ideias e a práticas capazes de melhorarem a aprendizagem, 

tendo em conta os contextos, as experiências, mas também o desenvolvimento de 

capacidades intelectuais e pessoais para o crescimento futuro da criança, sendo capaz 

de criar bases que lhe permitam crescer preparado para o futuro. Alonso (1998) destaca 
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que a melhoria da educação proporcionada pela inovação só acontece quando tidas em 

conta dimensões de natureza cultural, individual, social e técnica, sendo fundamental 

uma visão global e sistémica da inovação. Também Pacheco (2000b, p.11) refere que  

“a inovação curricular potencializará as componentes 

curriculares e regionais na medida em que os intervenientes no processo 

de desenvolvimento do currículo, com destaque para os professores, os 

alunos e os encarregados de educação, aceitem que o fim último da 

escola não é só a aprendizagem num sentido estritamente cognitivo, mas 

também uma aprendizagem marcadamente cultural.”  

Sob o mesmo olhar, Moreira (2001) testemunha que a inovação somente se 

concretiza nos contextos educativos quando se alteram os sistemas estabelecidos e se 

renovam as práticas que permitem a estabilização da mudança. Assim, é crucial 

atender-se à questão de investigação que permitirá a condução do presente trabalho: 

“De que modo as educadoras perspetivam uma experiência de inovação curricular 

centrada na articulação entre Pré-Escolar e o 1.º ciclo?” 

 

 

3. Objetivos 

 

Tendo estes elementos como ponto de partida, ganham relevo os objetivos 

que orientarão todo o percurso de investigação: 

 - construir um quadro concetual de análise que permita compreender 

educação Pré-Escolar como prática educativa; 

- problematizar a educação Pré-Escolar no contexto do desenvolvimento 

curricular; 

- analisar as planificações e as práticas na educação Pré-Escolar utilizadas 

pelas educadoras numa instituição privada; 

- perceber de que forma a inovação da prática pedagógica é um contributo 

profícuo no processo de ensino-aprendizagem. 
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CAPÍTULO II – EDUCAÇÃO, CURRÍCULO E INOVAÇÃO CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

 

A Educação Pré-Escolar, núcleo basilar deste II Capítulo, é designada desde 

que a criança acede aos três anos até à altura em que a mesma entra no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico. Assim, a expressão Educação Pré-Escolar integra a educação de 

infância e corresponde às respostas educativas estruturadas para as crianças, porém, 

por detrás, deste contexto, existem vetores fundamentais, relacionados com a educação 

e a edificação do currículo, que contribuirão, de modo profícuo para a aquisição das 

principais competências das crianças. 

Também, neste capítulo, serão analisados instrumentos de referência emanados 

do Ministério da Educação, nomeadamente, as Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar - OCEPE, a Circular nº 17/DSC/DEPEB/2007 e as brochuras de 

apoio à operacionalização das OCEPE.  

Por último, o Capítulo designa os diferentes conceitos acerca de Inovação 

Curricular e Mudança Educativa, de modo a percecionar-se o trabalho subjacente à 

Experiência de Inovação Curricular, “Investigar é Ensinar”. 

 

 

2. Educação 

 

Sabendo que Educação e Currículo são conceitos que, comummente se 

relacionam, pareceu-nos fundamental uni-lo, aqui, enquanto análise dos seus 

significados.  

“Première condition: pour qu’une société educative 

soit compatible avec la démocratie, elle doit s’efforcer de 

render accessible tous les savoirs fondamentaux qui 

permettent de comprendre le monde et d’y être acteur.” 

(Meirieu & Frackowiak, 2009, pp. 41, 45). 
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Deste modo, se Educação é cuidar, Currículo será o caminho a traçar para 

atingir o fim. 

 

2.1.  Conceito de Educação 

 

Existem variadas definições do conceito de Educação, que realçam conceções 

diversas daquilo que se supõe ser educação. O seu sentido etimológico está associado 

ao cuidar, sendo que o mesmo destaca a sua essência fundamental, ainda que, muitas 

vezes, se perca quando se limitam as finalidades da educação escolar às aprendizagens 

académicas. Esta simplificação tem origem nas transformações políticas e culturais, na 

própria história da escola e do papel que lhe foi sendo atribuído. 

Assim, a educação, enquanto aprendizagem, é importante para o nosso 

crescimento como seres humanos, faz parte das nossas experiências anteriores e 

daquelas que adquirimos no quotidiano. Deste modo, a aprendizagem é uma constante 

na vida de cada indivíduo desde que nasce e, constantemente a adquire sem que reflita, 

ou seja, a aprendizagem não ocorre somente quando é intencional e consciente. A 

aprendizagem existe sempre, naquilo que se faz ou até no que não se faz.  

Também se tem tornado impreterível que a educação se entreponha na 

“resolução de desafios sociais e económicos colocados pela globalização, implicando 

mudanças educativas sentidas como urgentes” (Pacheco, 2003, p.18), por isso, é, cada 

vez mais, evidente que as mudanças educativas têm acontecido num ritmo acelerado. 

Na base deste fundamento, é possível encontrar a globalização como um razão 

hegemónica desta renovação, que provoca variados e complexos desafios sociais e 

económicos aos quais a educação, em geral, e o currículo, em particular, devem 

responder de imediato.  

Sob o mesmo ponto de vista, Pacheco & Paraskeva (1999, p.8) consideram que 

a educação é uma prática social que envolve um complexo processo de tomadas de 

decisão e que no fundo são consequências das vontades, desejos e visões que cada um 

perspetiva em função de um quadro global de ação com vista à concretização da 

melhoria da aprendizagem.  

Consequentemente, o Relatório para a UNESCO, da Comissão Internacional 

sobre Educação para o século XXI, “ Educação, um tesouro a descobrir”, sublinha esta 
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posição e considera que a educação deve tributar-se para o desenvolvimento integral 

das crianças, através daquilo que designa por pilares: aprender a fazer, aprender a 

viver juntos, aprender a ser e aprender a conhecer, justificando esta orientação através 

do  

“poder dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação 

deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, 

ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os 

pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir os 

instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o 

meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar 

com os outros em todas as atividades humanas; finalmente aprender a 

ser, via essencial que integra as três precedentes” (DELORS et al., 

1996, p. 77). 

 

Do mesmo modo, Santomé considera que educar “ implica ajudar os alunos a 

construir a sua própria visão do mundo, na base de uma organização da informação 

que permita reforçar todas as formas, através das quais, no passado e no presente, se 

foram e vão realizando as conquistas sociais, culturais, políticas e científicas” (2010, 

p. 75). 

Com o intuito de associar o desenvolvimento pessoal e social da criança ao 

desenvolvimento da personalidade, Zabalza (1992) acentua que o mesmo envolve o 

desenvolvimento das suas capacidades, de modo a fornecer-lhes de instrumentos e 

recursos necessários para assumirem um comportamento autónomo e responsável com 

o objetivo de serem capazes de encarar os problemas com flexibilidade e espírito 

inovador. O mesmo autor acrescenta, ainda, a definição de parâmetros de relação entre 

a criança e os outros, antevendo a aprendizagem de valores, normas e regras de 

conduta, modos de agir e apropriação de capacidades expressivas e comunicativas. 

Pela mesma razão, Cunha (2008) observa que a promoção do desenvolvimento 

pessoal e social deve fundamentar-se na implementação de metodologias ativas e 

estratégias pedagógicas devidamente estruturadas que permitam a aquisição de 

atitudes, pois, só assim, o desenvolvimento pessoal e social se tornará viável. 

Segundo Santos et al. (2005) o desenvolvimento pessoal e social não segue 

estruturas delimitadas nem balizadas, é aberto, atento e solidário, experiencial, visto 

que estas experiências propiciam momentos de vivências pessoais, formas de ver e 
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estar no mundo e modo de participação na construção, ou seja, vivências de 

crescimento. 

 

 

2.2.  Conceito de Currículo 

 

Dissertar acerca do vocábulo currículo, leva-nos ao seu étimo latino 

curriculum, que segundo Silva (2000) significa pista de corrida, ou seja, a pista que 

conduz ao que cada um de nós é. Também Pacheco (1996), através do termo currere, 

cujo significado mais próximo retrata como caminho, jornada, trajetória, percurso a 

seguir, descreve o vocábulo como uma sequencialidade ordenada num término do 

percurso escolar. Descrevendo-o, ainda como um projeto que procura atingir metas 

bem definidas.  

Goodson (1995) corrobora em relação às definições anteriores, destacando, 

ainda, o currículo como o curso a ser seguido, ou por outras palavras “apresentado”. 

Pacheco (2013) destaca a natureza difusa da palavra currículo, recolhendo-a do 

âmbito exclusivo das ciências da educação, sobretudo da didática, e colocando-a de 

acordo com as diversas interpretações conforme o interesse de cada um. Assim, 

currículo deve ser visto não apenas como orientações, mas também como um 

processo. O mesmo autor clarifica os diferentes posicionamentos que enformam o 

currículo num objeto da didática, referindo que “a didática constitui-se num objeto de 

estudo do currículo, e não o contrário, pois currículo não é somente ensino, mas 

também conhecimento e aprendizagem” (Pacheco, 2013, p.153). 

Para Costa (2009), o currículo é uma construção social do conhecimento, 

pressupondo a sistematização dos meios para que esta construção se efetive. Trata-se 

de uma dimensão do currículo que, para Young (2000), parte de como o conhecimento 

é produzido e não da estrutura do conhecimento em si. Deste modo, o currículo 

assume novos perímetros que, como refere Alonso (2000, p.33)  

“é um instrumento que possibilita a clarificação partilhada de 

intenções e valores acerca do que é importante ensinar/aprender na 

escola e a sua tradução em propostas de intervenção relevantes e 

significativas para a formação e socialização das novas gerações, sendo 

simultaneamente um meio fundamental para o desenvolvimento da 
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profissionalidade dos professores, através de processos de reflexão, 

investigação e colaboração necessários à sua definição e construção 

social na escola.” 

Freitas (1998, p. 25) acrescenta que  

“curriculum é uma concretização para que cada professor 

cumpra com os seus alunos. Deste modo, não pode haver sucesso onde 

existam curricula uniformes, porque os alunos não são todos iguais, 

porque as condições de execução variam, porque as realidades locais 

têm de (ou devem) ser respeitadas”. 

Historicamente, o currículo, segundo Pacheco (2006), tem sido a seleção e a 

organização do conteúdo escolar, visto que era a aquisição isolada do conhecimento, 

independentemente das desigualdades culturais e sociais dos estudantes, hoje para 

Pacheco (2001, p.3), o currículo é a construção e a participação, que “implica unidade, 

continuidade e interdependência entre o que se decide ao nível do plano normativo, ou 

oficial, e ao nível do plano real, ou do desenvolvimento curricular, que envolve o 

processo de ensino aprendizagem e reflete na formação e no trabalho docente”. Doyle 

(1992, p.487) defende que currículo é abstrato, todavia, por vezes, ganha forma num 

documento que demonstra experiências ou resultados da instituição que o ministra. 

Morgado e Ferreira (2006, p.77) defendem que currículo é o suporte do fenómeno 

educativo e a globalização reforça a importância do mesmo, veiculando o 

conhecimento.  

Porém, e sendo o termo caracterizado como polissémico, é importante perceber 

as diversas conceções do mesmo. Assim, Pacheco (1996) identifica duas definições, 

uma de carácter formal, que visa o currículo como plano previamente planificado a 

partir de fins e finalidades e, uma outra informal que o retrata como processo 

decorrente da aplicação do referido plano. Na primeira, o currículo é identificado 

como um conjunto de conteúdos a ensinar e como um plano de ação, correspondendo, 

deste modo, a um plano de estudos ou a um programa, estruturado e organizado a 

partir de objetivos, conteúdos e atividades e de acordo com a natureza de cada 

disciplina. Esta definição identifica currículo com programa e considera que o 

currículo deve ser algo de bem planificado e implementado de acordo com as 

intenções previstas. 
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 Na segunda perspetiva, ainda que se considere o currículo como um plano, 

este assume propósitos flexíveis e refere-se ao conjunto de experiências educativas 

vividas pelos alunos no contexto escolar. Segundo Oliveira-Formosinho (1998), o 

currículo é co-construído e resulta do cruzamento de vários saberes que decorrem do 

contexto sociocultural das crianças, pois o modo como educamos as nossas crianças, as 

oportunidades que lhes criamos e as conceções que temos da infância são decisivas e 

interferem na vida de cada uma delas. Pacheco (2018, p. 4) destaca a docência como 

uma profissão baseada no conhecimento, sendo  

“a discussão em torno dos conteúdos, que são curricularmente 

validados para um dado contexto e para um projeto curricular 

específico, no âmbito de uma dada organização ou instituição, torna-se 

crucial para os docentes estarem comprometidos com uma escola ligada 

à cultura”.  

Atenta, ainda, que este desafio colocado ao professor acarreta, ao mesmo, o 

pressuposto de “saber equilibrar na construção do currículo o conhecimento que é 

transformado em cultura escolar e decidir de modo inteligente a sua adequação à 

cultura do mundo dos alunos, mundos esses obrigatoriamente diferentes para alunos, 

professores e Administração” (Pacheco, 2018, p. 4). 

Deste modo, o autor acrescenta que (Pacheco 2018, p.9),  

“e perante a diversidade com que a escola é confrontada na 

organização dos percursos escolares, que respondem a necessidades de 

públicos diferentes, o grande desafio é o de organizar o processo de 

desenvolvimento do currículo que seja democrático e inclusivo, 

sabendo-se, no entanto, que toda e qualquer forma escolar contém em si 

um potencial de discriminação”. 

Roldão (2003, p.15) defende  

“uma perspetiva triangular do currículo que procura fazer 

interagir pelo menos três níveis de abordagem do conceito: como facto, 

no seu formato prescritivo, que num dado momento traduz e corporiza o 

equilíbrio possível dos fatores que nele intervêm; como praxis, 

apropriada reflexivamente pelos seus atores, que se atualiza em práticas 

que o constroem e constantemente reformulam gerando novas tensões 

de forma interativa; como interação entre o explícito prescrito (facto) e 

o vivido (praxis), mediada pelas prestações, reflexão e representações 

dos seus atores, interações que, por sua vez, se constitui ela própria em 

objeto curricular”.  
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Tendo em conta a ênfase colocada nas múltiplas conceções de currículo, 

Gaspar & Roldão (2007) apresentam um conceito centrado nos resultados da 

aprendizagem, nos conteúdos a ensinar, nos processos de aprendizagem e nos meios 

ou materiais para a aprendizagem. O conceito de currículo centrado na primeira destas 

características “remete para uma listagem de enunciados de finalidades e objetivos a 

atingir pela escola” (Gaspar & Roldão, 2007, p. 27), implicando uma função de 

medição procurando atingir fins mensuráveis e dar visibilidade ao produto, 

constituindo-se, deste modo, como uma sequência de objetivos com acentuação nos 

resultados obtidos.  

Na verdade, o currículo molda cada um de nós no âmbito da problematização 

do conhecimento, da identidade e da subjetividade, visto que o currículo é 

conhecimento em permanente mutação (Young, 2010), na medida em que as práticas 

culturais e os modos de pensamento adquiridos através da escola são cruciais na 

construção de uma identidade pessoal (Young, 2013).  

Todavia, para que a mudança educativa seja concreta, alguns autores propõem 

que o currículo se assuma como um projeto, no sentido em que possa diligenciar o 

sucesso dos alunos, visto que este é o fator cruciforme da educação (Alonso, 1998; 

Pacheco, 2000b). A transformação do currículo em projeto só ocorre no momento em 

que este se torna numa prática, construída em torno de competências formais e 

informais, assumida pelos atores que a realizam (Pacheco, 2000b). Quando o 

conhecimento escolar definido pelos programas educativos é transformado num 

currículo em ação, pela atuação dos professores que interpretam as diretrizes e se 

apropriam dos conteúdos a ser ensinados de forma a conseguir integrá-los nos 

contextos escolares, promovendo através de ações educativas diferenciadas as 

aprendizagens tidas como fundamentais, estamos perante o desenvolvimento 

curricular (Pacheco, 2014). Desta forma, e segundo Morgado (2000, p. 96) “o 

currículo deve constituir-se como um verdadeiro locus de deliberação, determinante 

para a consolidação das práticas democráticas escolares, tendo na diferenciação um 

substrato positivo e um alicerce de justiça curricular”. 

Em suma, e tomando como orientação a tentativa de definição de currículo, 

pode-se considerar que a definição apresentada por Roldão e Gaspar (2007, p. 29) 

sintetiza o termo no seu todo, “o currículo é, sobretudo, um plano, completado e 
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reorientado por projetos, que resulta de um modelo explicativo para o que deve ser 

ensinado e aprendido, compõe-se então de: o que, a quem, porquê e quando vai ser 

oferecido, como e com que é oferecido”.  

 

 
 

2.2.1. Currículo enquanto construção cultural, social e 

ideológica 

 

O Currículo pressupõe o direito da receção de uma educação de qualidade que 

deve ser definido a nível nacional, tendo por base uma quadro de referência 

fundamentador, articulador e orientador, não deixando de se basear numa estrutura 

social e política que se molda consoante o contexto real em que se desenvolvem os 

processos educativos. 

Deste modo, Silva (2009) considera que o currículo já deixou de ser entendido 

apenas como um conceito técnico voltado para questões de método e técnica, hoje o 

currículo já é compreendido como um artefacto social e cultural, o que faz com que ao 

tentarmos compreender as implicações do currículo devemos pensar nas suas 

determinações sociais e históricas e buscar abranger todo um contexto que envolve a 

sua produção. O mesmo autor destaca, ainda, que o currículo deve ser analisado, 

criticado e entendido de maneira que o fundamento de análise envolva as relações de 

poder, as suas bases sociais, culturais, ideológicas para assim produzirmos um 

conhecimento crítico-reflexivo de alicerces sociais.  

Neste sentido, e considerando que o currículo acarreta uma noção de 

desenvolvimento curricular que se refere ao seu processo de construção, ou seja, à sua 

conceção, à sua implementação e à sua avaliação, Pacheco (2001) fundamenta que o 

mesmo envolve pessoas e procedimentos sobre algumas das seguintes interrogações: 

Quem toma as decisões acerca das questões curriculares? Que escolhas são feitas e 

que decisões são tomadas? Como é que estas decisões são implementadas?  

Assim, ainda Pacheco (2009) nota que, apesar de diferentes conceções de 

currículo, o seu desenvolvimento pauta-se pelos seguintes aspetos: 
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(a) é um processo que reúne várias pessoas com diferentes perspetivas sobre o 

processo de ensino-aprendizagem e também com diferentes poderes de 

decisão curricular;  

(b) é um processo político que implica a tomada de decisões e que conta com a 

influência de vários grupos;  

(c) é um processo de colaboração entre vários intervenientes que tomam 

decisões curriculares.  

Paraskeva (2000, p. 38), ao problematizar o processo de construção do 

currículo, afirma que enquanto campo de construção do conhecimento, o currículo 

expressa a intenção veiculada por uma determinada política curricular que se elabora 

na base de discussões e compromissos, avanços e recuos, expressão natural de um 

documento que deve ser entendido como um texto e como um discurso construído 

para e a partir de uma prática regulada de poder. 

Pacheco (2001) acrescenta, ainda, os conceitos de currículo, enquanto projeto 

cultural, social e político, podendo o mesmo ser construído na base de ideologias ou de 

sistemas de ideias, valores, atitudes e crenças, partilhados por um grupo de pessoas 

com um peso significativo na sua elaboração. Refere, também, que o currículo acarreta 

um propósito em termos de informação, já que deriva de diferentes níveis e constrói-se 

por diversos agentes curriculares dentro do contexto de vários condicionalismos. 

Assim, o currículo corresponde a um conjunto de intenções, situadas na construção 

contínua generalizada até à sua máxima concretização. Por isso, Pacheco (2005, p.71) 

destaca que “as decisões curriculares, oriundas do Estado, dos professores e de outros 

intervenientes, discutir-se-ão como problemas ideológicos e não como questões 

unicamente educativas”. Eisner (1992, p.302) corrobora, acrescentando, ainda, que as 

“ideologias educativas são sistemas de crenças que fornecem valores a partir dos quais 

são tomadas decisões sobre assuntos relacionados com a prática educativa”. Knain 

(2001) acrescenta três características que estão presentes na definição de ideologia: as 

ideologias estão fundamentadas em visões do mundo, elas têm um elemento cognitivo 

e influenciam as crenças de um indivíduo; as ideologias são influenciadas 

culturalmente, são partilhadas pelos indivíduos de um determinado grupo social, 

podem ser produzidas e reproduzidas, e podem regular um determinado discurso; as 

ideologias são veiculadas pela linguagem, elas influenciam o que é dito e o modo 
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como é dito e, para além disso, estão presentes quando alguém interpreta o que foi dito 

por outra pessoa. Eisner (1992) realça que não existe apenas uma ideologia que 

direciona a educação e no currículo as ideologias aparecem expressas em relação ao 

que as escolas devem ensinar, para que fins e por que razão.  

A construção do currículo é nitidamente inseparável da cultura, na medida em 

que o currículo é, ao mesmo tempo, e segundo Moreira e Silva (1997, p.21) "produtor 

e produto da cultura" e sendo a cultura um espaço de reconstrução de um sistema de 

significados, que são partilhados num espaço de possibilidades marcadas pelo tempo e 

espaço. Alonso (1994, p.4) acrescenta que a reflexão sobre algumas características da 

nossa sociedade, tais como o pluralismo e a diversidade cultural, os avanços 

tecnológicos e científicos, a explosão e relatividade do saber, o desenvolvimento dos 

media e sistemas de comunicação, a mobilidade social, o aumento do tempo livre, a 

nova estruturação da família, a mudança de valores, o alargamento da comunidade 

europeia, os dados alarmantes da exclusão social, entre outras,” obrigam a escola a 

ampliar e diversificar as suas funções educativas, preparando os alunos para 

compreenderem e participarem na complexidade e dinamismo do mundo em que lhes 

é dado viver, dando um sentido às aquisições e desenvolvendo atitudes adequadas". 

Porém, Moreira e Candau (2003, p.161) evidenciam que a escola sempre teve 

dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença. Tende a silenciá-las e neutralizá-

las. Sente-se mais confortável com a homogeneização e a padronização. No entanto, 

abrir espaços para a diversidade, a diferença e para o cruzamento de culturas constitui 

o grande desafio que está chamada a enfrentar. 

O ser humano vive em sociedade e é em sociedade que vivencia e solidifica as 

suas experiências. Assim, Silva (2009) refere que o currículo pode ser entendido como 

um campo social se o entendermos num movimento de construção do trabalho 

intelectual e prático de estudiosos, políticos e sociedade civil, no qual há 

conceitualização e reconceptualização variada em termos de produção, construção e 

reprodução, por conseguinte, podemos entender que o currículo é elaborado numa 

variedade de contextos sociais marcados por interesses e ideologias. Sendo assim, e 

ainda segundo o mesmo autor (1996, p. 23), o currículo é um dos locais privilegiados 

onde se entrecruzam saber e poder, representação e domínio, discurso e regulação. É 

também no currículo que se condensam relações de poder que são cruciais para o 
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processo de formação de subjetividades sociais. Consequentemente, currículo, poder e 

identidades sociais estão mutuamente implicados. 

Efetivamente, Moreira e Silva (2009, p. 8) atentam que no currículo estão 

implicadas relações de poder, visto que o currículo transmite visões sociais 

particulares, produzindo identidades individuais e sociais particulares. O currículo não 

é um elemento transcendente e atemporal, pois veicula as mais diversas formas 

específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação. Também Silva 

(2009) assegura que o currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão 

desinteressada de conhecimento social, visto que o mesmo, e segundo Fernandes 

(2006), é considerado como uma construção social e, tanto quanto possível, devem ser 

criadas condições para que ele seja uma emanação de um alargado debate ou diálogo 

social. Goodson (2001) acrescenta, ainda, que no campo do currículo, considera-se 

que os conceitos de diversificação e diferenciação curricular partem de uma conceção 

do currículo como construção social. O mesmo autor (2001) valoriza o significado 

simbólico e prático do currículo no que concerne ao plano de estudos, às orientações 

programáticas e aos próprios manuais das disciplinas.  

A construção do currículo difunde uma perspetiva de reflexão acerca das 

práticas curriculares como processos de diversificação e diferenciação curricular. 

Pacheco (2008) salienta que diversificação curricular exprime a reorganização das 

situações de aprendizagem face às capacidades, interesses e motivações dos 

estudantes, mantendo uma estrutura básica de objetivos e conteúdos a que todos os 

estudantes devem aceder. 

O currículo é um campo permeado de ideologia, cultura e relações de poder. 

Por ideologia, segundo Moreira e Silva (1997, p. 23) entende-se “a veiculação de 

ideias que transmitem uma visão do mundo social vinculada aos interesses dos grupos 

situados numa posição de vantagem na organização social”. Já Apple (1999, p.109) 

esclarece que o currículo, enquanto proposta de uma dada identidade cultural, é 

marcado pelas relações de poder decorrentes das opções ideológicas e das posições 

hegemónicas sustentadas pelos diversos grupos de interesses, sendo mais percetíveis 

ao nível da seleção do conhecimento escolar, que constitui a base nutritiva do 

currículo, pois as "disciplinas científicas não representam apenas campos do saber 
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definidos por pressupostos metodológicos. São espaços de poder instituídos, nos quais 

diferentes atores sociais buscam construir a sua hegemonia”.  

Na verdade, o conceito de diferenciação curricular compõe a maioria das 

problemáticas em debate no campo do currículo, no que se refere ao desenvolvimento 

curricular no quotidiano escolar. Muitas das questões educativas centram-se na 

diversidade e diferença dos estudantes, considerada como uma problemática 

decorrente do processo de massificação escolar e, em consequência, a diferenciação 

curricular surge da necessidade e dificuldade de se adequar, de forma satisfatória, as 

respostas da escola, enquanto instituição curricular, às funções socialmente esperadas 

da escola, e as respostas dos professores, enquanto profissionais do currículo, ao 

trabalho docente com a diferença (Roldão, 2003). Assim, o currículo deve assumir-se 

como sensível à diversidade e à diferença, reconhecendo-se como inclusivo e assume a 

preocupação em descobrir formas de fazer todos os estudantes adquirirem 

aprendizagens significativas e potenciadoras de novas aprendizagens, sobretudo as 

aprendizagens consideradas essenciais para o exercício da cidadania.  

Deste modo, Roldão (2003) refere que a escola passa a ser perspetivada como 

um mecanismo principal para o desenvolvimento de uma ordem social igualitária e 

democrática, conferindo novos significados ao conhecimento escolar que o 

perspetivam como uma construção social, cultural, histórica, económica, social e 

política. Assim, o currículo existente, isto é, o conhecimento organizado para ser 

transmitido nas instituições educacionais, passa a ser visto não apenas como implicado 

na produção de relações assimétricas de poder no interior da escola e da sociedade, 

mas também como histórica e socialmente contingente.  
 

2.3. Educação Pré-Escolar 

 

A educação Pré-Escolar, tal como está estabelecido na Lei-Quadro (Lei n.º 

5/97, de 10 de fevereiro), destina-se às crianças entre os 3 anos e a entrada na 

escolaridade obrigatória, sendo considerada como “a primeira etapa da educação 

básica no processo de educação ao longo da vida” (Ministério da Educação, 2016, 
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p.5), porém nem sempre este fundamento foi representativo do contexto educativo no 

nosso país. 

Na verdade, a alteração do contexto socioeconómico, nomeadamente o 

trabalho da mulher, desencadeou o desenvolvimento e implementação desta ideologia 

educativa, levando Magalhães (1997, p. 115) a sublinhar que esta  

“ história tal como o destino da criança e da sua educação há de 

mediar entre o privado e o público; uma história escrita em sintonia com 

a história da família, com a história da mulher; uma história entre a 

família e a escola, uma história que oscila entre a proteção e a 

afetividade, a um lado, e a racionalidade científica e técnica a outro; 

uma história entre a intuição, um “saber-fazer” a um lado e uma 

normatividade teórico-práxica a outro; uma história adiada e marcada 

por adiamentos, mas também uma história fecundada pelo fabuloso, 

pelo utópico, pelo sonho.”, 

 concretiza-se, assim, em 1971, quando o Ministro da Educação, Veiga Simão, 

apresenta o Projeto do Sistema Escolar e as Linhas Gerais da Reforma do Ensino 

Superior, sendo aprovada, em 1973, a lei que permite uma nova reforma do sistema 

educativo e que, pela primeira vez, introduziu o conceito de democratização no âmbito 

de um regime político nacionalista e conservador.  

Posteriormente, a revolução a 25 de abril de 1974 conduz a mudanças 

económicas, culturais e sociais profundas, valorizando a criação e a expansão da 

educação de infância, ainda que a mesma se tenha organizado por comissões de 

moradores, aproveitando os recursos locais com vista à criação de novas instituições 

que visassem o atendimento de crianças e consequentemente vocacionadas para a 

educação.Tal como Vasconcelos (1995) refere “a educação pré-escolar pública nesses 

anos, desenvolveu-se não tanto através de leis e decretos emanados de instâncias 

governamentais, mas sim em resultado de uma cidadania posta em ato num processo 

de participação democrática”. 

A 16 de agosto de 1974, aprovou o Conselho de Ministros uma autêntica 

reforma do sistema educacional alicerçada “na criação de uma rede nacional de jardins 

de infância, pois é desde a tenra idade que se jogam as possibilidades de igualizar as 

oportunidades para as crianças vindas de diferentes estratos sociais e culturais”. 

Também a 2 de Agosto de 1976, o Programa de Governo apresentado à Assembleia da 
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República apontava para “a criação de um sistema de educação pré-escolar oficial em 

que se integrem os estabelecimentos agora a cargo dos vários Ministérios”. 

Posteriormente, a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo vem 

legitimar o papel da Educação Pré-Escolar no sistema educativo. Deste modo, a Lei nº 

46/86, de 14 de outubro de 1986, acentua que a Educação Pré-Escolar deve ser 

“complementar e/ou supletiva da ação educativa da família, com a qual estabelece 

estreita colaboração”. Considerava, ainda, que "o sistema educativo compreende a 

educação pré-escolar, a educação escolar e a educação extraescolar" (art.4º-1), que "a 

educação pré- escolar, no seu aspecto formativo, é complementar e ou supletiva da 

ação educativa da família, com a qual estabelece estreita cooperação (art.4º-2), que "a 

educação pré-escolar destina-se às crianças com idades compreendidas entre os 3 anos 

e a idade de ingresso no ensino básico" (art.5º-3), que "o ensino básico é universal, 

obrigatório e gratuito e tem a duração de nove anos" (art.6º-1) e que "a frequência da 

educação pré-escolar é facultativa" (art.5º-8).  

No entanto, no artigo 5º, ressalva que “se destina às crianças com idades 

compreendidas entre os três anos e a idade de ingresso no ensino básico”, não 

identificando, assim, as garantias do Ministério da Educação na etapa dos zero aos três 

anos.  

Nos anos de 1990, assistiu-se a uma grande expansão da educação Pré-Escolar. 

Em 1994, o Conselho Nacional de Educação convidou o conselheiro e investigador 

João Formosinho a emitir um parecer sobre a situação da educação Pré-Escolar em 

Portugal (Formosinho, 1994). O resultado deste parecer foi muito bem aceite na 

opinião pública e este investigador (…) recomendava que “o Estado, para além de 

apoiar financeiramente a educação pré-escolar, desempenhasse, em conjunto com as 

autarquias, um papel mais decisivo no processo de desenvolvimento do sistema da 

educação pré-escolar” (Vasconcelos, 2000, p. 7). Estas recomendações trouxeram a 

educação Pré-Escolar para o debate público e para a agenda política, tornando-se 

motivo de interesse nacional. 

Entre 1996 e 1999 ergueu-se uma “agenda internacional” da OCDE com um 

forte impacto em Portugal: a terminologia “educação e cuidados para a infância”, 

enfatizou a essencialidade da perspetiva educativa, não deixando de corresponder à 

necessidade de cuidados para a infância, numa perspetiva de equidade social. A 
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mesma organização OCDE (2006), consciente do paradoxo de um destaque na 

perspetiva educativa alertava para os perigos de uma “escolarização precoce” da 

infância. 

Daí podermos afirmar que, em Portugal, evoluímos para a terminologia mais 

abrangente de “educação de infância” (ou estabelecimentos de educação de infância) 

que podem, no caso das IPSS (Instituições Privadas de Solidariedade Social), garantir 

em simultâneo o atendimento e educação dos 0 aos 3 e dos 3 aos 6 anos de idade. 

Em 1997, pela definição de um lei quadro, Lei n.º 5/97, refere-se que incumbe 

à educação Pré-Escolar “favorecer o desenvolvimento harmonioso da criança” de 

modo a cooperar na correção “dos defeitos discriminatórios das condições 

socioculturais no acesso ao sistema escolar”.  

Também no mesmo ano, pela introdução das OCEPE (Despacho n. 5220/97 de 

10 de Julho), as orientações estabelecem não um currículo formal, mas, sim, 

orientações, em que todos os estabelecimentos financiados pelo Estado, quer públicos 

quer de solidariedade social, consignem o princípio da tutela pedagógica única por 

parte do Ministério da Educação. Estamos perante esta necessidade de implementar 

Linhas Orientadoras Curriculares comuns a todos os jardins de infância, uma vez que 

“A educação pré-escolar desenvolveu-se em Portugal, sem que houvesse um 

documento curricular nacional” (Silva, 1998, p.129) e, por isso, esta fase de 

planeamento educativo assumiu uma importância crucial. O processo desenvolveu-se 

de forma progressiva, ao longo de dois anos, num amplo processo de consulta a 

profissionais, investigadores, formadores e entidades ligadas à administração 

educativa. 

Segundo uma proposta de Lei de Bases da Educação, não aprovada na 

Assembleia da República, em 2003, “a educação pré-escolar deve articular-se, 

progressivamente, com os serviços de creche (0-3 anos), num modelo coerente e 

sequencial de educação infantil”. Esperava-se, com a aprovação deste documento, que 

o Governo vigente, assim como os subsequentes, começassem a dar maior relevância 

às crianças dos 0-3 anos de idade. 

Em 2007, surge a proposta de gestão do currículo, acentuando a sua evolução 

para um currículo nacional e de feição disciplinar, em detrimento de uma educação 

socioafetiva. O documento integra princípios sobre a organização curricular, 
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procedimentos a ter em conta na avaliação na Educação Pré-Escolar, bem como 

questões relacionadas com a organização e gestão da componente de apoio à família e 

a articulação entre a Educação Pré-Escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico. Os 

princípios da articulação de conteúdos e da transversalidade são imanentes ao processo 

de construção de um projeto curricular para o grupo de crianças (Circular nº 

17/DSDC/DEPEB/2007). 

Pretende-se, essencialmente, estabelecer um quadro de orientação pedagógica a 

nível nacional, apresentando documentos de apoio à sua organização, como o Projeto 

Curricular de Escola e o Projeto de Turma. São também abordadas questões acerca da 

avaliação da ação educativa orientando os seus princípios, intervenientes e a avaliação 

final. É referida a importância da Componente de Apoio à Família e da relação com os 

profissionais do 1º Ciclo de modo a proporcionar um diálogo interessante entre 

profissionais, que tem como finalidade “assegurar a continuidade e sequencialidade do 

percurso escolar das crianças” (Circular nº. 17/DSDC/DEPEB/2007 de 10 de outubro 

de 2007, p.7). 

Em 2011, o Concelho Nacional de Educação aprova a Recomendação nº. 3 

sobre a Educação dos 0 aos 3 , este documento contém recomendações específicas 

para a Creche, orientando os profissionais deste contexto, considerando-o como 

responsabilidade do Ministério da Educação “na monitorização da qualidade de 

educação e cuidados prestados assim como a qualidade das experiências conducentes 

ao desenvolvimento das crianças” (Recomendação nº. 3/2011 de 21 de abril de 2011, 

p. 18). Em Portugal, existem Instituições que abrangem a Creche e a educação Pré-

Escolar fazendo sentido falar em Educação de Infância para estes espaços sociais, 

culturais, espaços de serviço público em prol de crianças que procuram adultos 

responsivos e que lhes permitam ser seres com agência e que constroem 

conhecimento. 

A Circular n.º 4/DGIDC/DSDC/2011 orienta, ainda, o educador na forma 

como deve organizar a avaliação na Educação Pré-Escolar. Esta Circular trouxe novas 

dimensões mediante a definição de procedimentos e práticas organizativas e 

pedagógicas na avaliação e introdução de metas curriculares, bem como de 

procedimentos de avaliação, com ênfase na avaliação formativa. Porém, é importante 



30 

destacar que as Metas Curriculares preconizadas na referida Circular nunca foram 

colocadas em prática. 

Em 2015, sai em Diário da República uma lei que “consagra a universalidade 

da educação Pré-Escolar para as crianças a partir dos 4 anos de idade” marco 

importante que alterou a idade dos 5 para os 4 anos, obrigando a garantir a oferta 

educativa que responda a esta faixa etária (Lei nº. 65/2015 de 03 de junho de 2015). 

Com um novo enquadramento das orientações curriculares, em 2016, reforçando 

a pedagogia da infância dos 0 aos 6 anos, a intencionalidade educativa desenvolve-se 

mediante uma proposta de áreas para a construção e gestão do currículo e a 

organização do ambiente educativo. O desenvolvimento da criança processa-se como 

um todo, em que as dimensões cognitivas, sociais, culturais, físicas e emocionais se 

interligam e atuam em conjunto. Também a sua aprendizagem se realiza de forma 

própria, assumindo uma configuração holística, tanto na atribuição de sentidos em 

relação ao mundo que a rodeia, como na compreensão das relações que estabelece com 

os outros e na construção da sua identidade (ME, 2016, pp. 8-10). 

Tornou-se, assim, mais importante atender aos diferentes percursos, origens 

sociais e culturais e com características individuais próprias, pois as crianças transitam 

para a educação Pré-Escolar em condições muito diversas. Os comportamentos de 

cada criança, quando em presença de um meio relativamente novo e de adultos que, 

muitas vezes, não conhece, são variáveis e dificilmente previsíveis. Esta transição 

merece uma atenção muito especial por parte do/a educador/a e um planeamento 

cuidado, de acordo com a situação das crianças e do grupo, tendo em conta que a 

chamada “adaptação” da criança, ou seja, a sua inserção na instituição e no grupo, 

exige, sobretudo, que o ambiente educativo se adapte às suas necessidades e 

características (ME, 2016, p.98). 

 

2.4. Orientações da Educação Pré-escolar - Documentos 

Orientadores (OCEPE (2016), Circular nº 

17/DSC/DEPEB/2007 e Circular n.º 4/DGIDC/DSDC/2011  

 

As Orientações Curriculares da Educação Pré-Escolar (OCEPE) traduzem-se 

na solidificação curricular na Educação Pré-Escolar, na medida que parecem ter 
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influenciado o conceito de currículo da Educação Pré-Escolar, desde a sua génese, 

mantendo-se até aos dias de hoje. 

Qualquer profissional da educação Pré-Escolar deve ter presente que as 

OCEPE são um fio condutor à prática pedagógica no desenvolvimento do currículo, 

entendendo currículo como a estruturação dos conteúdos de aprendizagem necessários 

ao desenvolvimento integral do indivíduo, aditando, ainda, que “as Orientações 

curriculares dão particular importância à organização do Ambiente Educativo como 

contexto de vida democrática em que as crianças participam, onde contactam e 

aprendem a respeitar diferentes culturas” (ME, 2016, p.20). Esta orientação curricular 

defende no mesmo documento que o ambiente educativo deverá proporcionar bem-

estar e segurança às crianças, bem como dar resposta às necessidades e interesses das 

mesmas. 

As OCEPE são consideradas o fundamento de apoio para a Educação Pré-Escolar, 

na medida em que constituem a primeira etapa de educação básica (ME, 2016) mas, 

segundo o mesmo documento,  

“não são um programa pois adotam uma perspetiva mais 

centrada em indicações para o educador do que na previsão de 

aprendizagens a realizar pelas crianças. Assim, é crucial entender-se que 

não são entendidas como um currículo, mas não deixam de ser um 

ponto de referência para que os educadores construam o seu próprio 

currículo atendendo ao contexto em que ocorrem”. 

 

No âmbito da Circular nº 17/DSDC/DEPEB/2007, de 10 de outubro de 2007, 

que pressupõe o desenvolvimento e a gestão do Currículo na Educação Pré-Escolar, 

importa destacar que o mesmo define estratégias de desenvolvimento do currículo, 

visando adequá-lo ao contexto de cada estabelecimento de acordo com a integração do 

mesmo no respetivo projeto educativo. Todavia, este Projeto Curricular de 

Estabelecimento não é estanque, uma vez que existem, ainda, estratégias de 

concretização e de desenvolvimento das orientações curriculares, ou seja, um Projeto 

Curricular de Grupo/Turma.  

É neste Projeto Curricular de Grupo/Turma que o educador, tendo como ponto 

de partida a avaliação de diagnóstico, as características do grupo e as necessidades das 

crianças, fundamenta as suas opções educativas, a metodologia utilizada, assim como a 
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organização do ambiente educativo e o seu desenvolvimento para o ano letivo. É 

elementar, ainda, que os diferentes Projetos Curriculares de Grupo/Turma devam 

articular-se entre si e com os outros níveis de ensino, de maneira a possibilitar o 

desenvolvimento da ação educativa, no respeito pelos princípios de sequencialidade e de 

articulação subjacentes a todo o processo educativo. 

O Projeto Curricular de Grupo/Turma, decorrente deste documento normativo, 

visa, essencialmente, constituir-se como um instrumento destinado a apoiar o educador 

no desenvolvimento do currículo e por conseguinte na operacionalização das 

Orientações Curriculares. 

Em 2011, é publicada a Circular n.º4/DGIDC/DSDC/2011 sobre a avaliação na 

educação Pré-Escolar, referindo que “o currículo em educação de infância é concebido e 

desenvolvido pelo educador, através da planificação, organização e avaliação do 

ambiente educativo, bem como das atividades e projetos curriculares, com vista à 

construção de aprendizagens integradas” (Circular n.º4/DGIDC/DSDC/2011:1)  

São também destacados nesta circular, os procedimentos de avaliação, técnicas e 

instrumentos de avaliação e registo diversificados, tais como, a observação, entrevistas, 

abordagens narrativas, fotografias, gravações áudio e vídeo, registos de autoavaliação, 

portefólios construídos com as crianças, questionários a crianças, pais ou outros 

parceiros educativos, entre outros. Esta multiplicidade de técnicas e de instrumentos de 

observação e registo diversificados, utilizados na recolha de informação, possibilita 

observar a criança sob várias perspetivas, de modo a poder acompanhar a evolução das 

suas aprendizagens, ao mesmo tempo que vai facultando elementos concretos para a 

reflexão e adequação da sua intervenção educativa.  

Importa referir que os momentos da avaliação devem ser obrigatoriamente 

sincrónicos com os períodos de avaliação estipulados para os outros níveis de ensino. 

Assim, no final de cada período, deverá assegurar-se a avaliação do plano anual de 

atividades; a avaliação do projeto curricular de grupo; a avaliação do Plano Individual 

(PI); a avaliação das aprendizagens das crianças; a avaliação das atividades 

desenvolvidas na componente de apoio à família; a informação descritiva aos 

encarregados de educação sobre as aprendizagens e os progressos de cada criança. 
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2.5. Inovação Curricular e Mudança Educativa 

 

Sendo a inovação educativa um processo que se assume com variada 

complexidade, ao nível do significado, da sua finalidade e da metodologia é notório 

que se regem pela racionalidade e pela epistemologia, distinguindo-se, deste modo, 

mudança educativa de inovação curricular. 

Grilo (1996, p. 21) destaca que “ a inovação está relacionada com a capacidade 

que cada escola deve ter ou tem para conceber, elaborar e executar o seu próprio 

projeto educativo.” Deste modo, Freitas (1998, p. 25) reitera que a inovação 

educacional não se pode decretar nem impor de cima para baixo: a inovação acontece 

quando, na sala de aula, na escola, se reúnem as condições para tal. E embora uma 

dessas condições, essencial, seja o professor não é única, e, por vezes, pode nem ser a 

mais importante. Há variáveis de estrutura (a própria escola, meio sociocultural 

envolvente, por exemplo) e de processo (no desenvolver da inovação) que têm de ser 

consideradas. Sob a perspetiva de Freitas (1998, p. 27), a transferência de uma 

capacidade de decisão sobre o que os alunos devem aprender, para as escolas e para os 

professores, é apenas o reconhecimento que o currículo é antes de mais um problema 

da escola e dos professores no que se refere à sua execução, logo existe uma margem 

de liberdade para organizar o processo de ensino-aprendizagem. É no âmbito dessa 

margem de liberdade que o professor tem de dar a resposta à inovação curricular. 

Ainda Correia (1989, citado por Alonso, 2013, p. 33) refere que “a inovação, 

apesar de ser consciente e finalizada, nem sempre acarreta mudança, da mesma 

maneira que a mudança não se pode identificar, de imediato, com a inovação”. 

Fernandes (2000, p. 48) destaca que o conceito de mudança aparece frequentemente 

associado ao de evolução gradual, sendo utilizado para referir as alterações provocadas 

por agentes internos ou externos, caracterizadas de forma progressiva, enquanto o de 

inovação educativa se utiliza para assinalar a rotura com situações ou práticas 

anteriores. Ainda a mesma autora (Fernandes, 2000) refere que se toda a inovação 

pressupõe consigo uma intenção de mudança, nem toda a mudança introduz 

necessariamente inovação. A mudança pode, por vezes significar apenas a recuperação 

de práticas do passado. Assim, e numa perspetiva cultural, o conceito de inovação 

aparece definido como a fase inicial do processo de mudança caracterizando-se por 
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combinar elementos familiares com estruturas novas. À inovação seguem-se duas 

outras fases necessárias à concretização da mudança: a de seleção, onde tem lugar a 

aceitação e a difusão individual e gradual, e a de integração, que se conclui pela 

adaptação mútua entre a inovação e o sistema cultural de que ela daí em diante passa a 

fazer parte.  

Alonso (2013, p. 32) refere que “inovação faz sempre referência à produção da 

mudança num sentido intencional e refletido que vai para além do seu acontecer 

natural”. Depois, acrescenta a mesma autora (Alonso, 2013, p.32) que a segunda 

característica relativa à mudança prende-se com “a vontade de alterar uma situação 

para outra que se considera, do ponto de vista educativo, qualitativamente melhor”. 

Por sua vez, o terceiro elemento fundamental para solidificar esta inovação “enquanto 

processo, é planificada e regulada com uma certa sistematicidade, no sentido de 

utilizar determinadas fases, estratégias e condições, consideradas indutoras da 

mudança. “Por fim, determina a autora (Alonso, 2013, p. 32) que a quarta 

característica “se prende com a monitorização e avaliação, que permitem iluminar e 

evidenciar os processos e resultados. Assim, podemos dizer que há quatro elementos 

presentes na inovação: a consciência e a intencionalidade, a planificação e 

sistematização, a vontade de mudar para melhor e a regulação e avaliação”. 

Na lente de Fernandes (2000, p. 79) “a inovação não é o vanguardismo das 

suas propostas ou a tentativa de dar alento e vida à rigidez do sistema. A inovação é 

hoje entendida como um instrumento de resposta a um contexto evolutivo e incerto, 

como é o da sociedade de mudança acelerada em que vivemos, exigindo-se ao 

professor que exercite as suas capacidades de inovação, face a cada situação nova e 

que seja, antes de tudo, um inovador. Exige-se agora ao professor que invente a sua 

prática, que utilize as suas capacidades cognitivas globais para articular e fazer 

convergir conhecimentos diversos”. Também Flores e Flores (1998, p. 79) afirmam 

que “fomentar a inovação nas escolas, inovar as práticas educativas e encontrar 

respostas adequadas a cada contexto são aspetos que pressupõem a consideração do 

professor como agente curricular”. Para que a inovação seja efetiva é preciso que se 

construa em torno das motivações dos intervenientes diretos do processo educativo, 

isto é, como afirma Canário (2006, p.12), é preciso “uma reinvenção da escola e do 

ofício do professor”, cuja base seja o questionamento crítico e a procura de soluções 
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através da conceção de processos de ensino e de aprendizagem adequados a cada 

realidade. Por sua vez Pacheco (2000b, p.11) considera que  

“a inovação curricular potencializará as componentes 

curriculares e regionais na medida em que os intervenientes no processo 

de desenvolvimento do currículo, com destaque para os professores, os 

alunos e os encarregados de educação, aceitem que o fim último da 

escola não é só a aprendizagem num sentido estritamente cognitivo, mas 

também uma aprendizagem marcadamente cultural”. 

Freitas (1998, p.25) alerta que não se deve inovar por inovar, mas considerar a 

oportunidade das inovações. E é precisamente porque a oportunidade de inovar com 

coerência no campo do curriculum parece ter surgido entre nós, pois Grilo (1996, p. 

25) destaca, ainda, que a inovação “motiva-se, induz-se e provoca-se, criando as 

condições para que a escola, a comunidade educativa e os professores, em particular, 

possam desenvolver e aplicar a sua capacidade criadora”.  

Perante tais considerações, pode-se perceber que o processo educativo está em 

constante mutação e é neste sentido que refletir acerca do mesmo, quando dele 

fazemos parte, a todos importa. Por conseguinte, é latente a qualquer profissional de 

educação o termo inovação, que acarreta alguns constrangimentos no âmbito 

educacional, visto que a saída “da zona de conforto” veicula a insegurança no que 

concerne à melhor prática pedagógica.  

 

 

2.6. “Ensinar é Investigar” – Experiência de Inovação 

Curricular 

A promoção do sentido de aprender sempre foi, ao longo do tempo, uma 

preocupação para uma Escola privada do concelho de Braga, visto que pauta qualquer 

metodologia de ensino pelo rigor e alcance do sucesso académico. 

Deste modo, a atividade do aluno é considerada essencial ao desenvolvimento 

das suas capacidades cognitivas, permitindo, neste caso, à criança participar de forma 

mais ativa no processo de ensino-aprendizagem. 

Esta metodologia “Ensinar é Investigar” teve início, na referida Escola, no ano 

letivo de 2010/2011 com o objetivo de criar maior dinamismo nas atividades, assim 

como permitir a sistematização mais organizada dos conteúdos dinamizados. 
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É desenvolvido nos grupos etários de cinco anos do Educação Pré-Escolar e 

tem a sua génese em jogos, cantilenas, lengalengas, histórias e vivências significantes, 

das quais resultam momentos de reflexão que originam registos escritos. A sala de 

atividades funciona como um livro aberto, onde tudo se encontra devidamente 

identificado, de modo a que cada criança, sequencialmente, consiga percecionar as 

palavras. A sala tem sempre disponíveis cartolinas com as frases estudadas, assim 

como um quadro silábico que vai sendo construído ao longo do ano letivo.  

Uma das primeiras experiências residem na exploração do jogo “A cabra 

cega”. As crianças manipulam através do sentido do tato vários objetos e materiais, 

identificando-os e elencando as suas características. A educadora levanta questões 

acerca do trabalho realizado, induzindo os alunos à frase “Eu vi com as mãos.” A 

educadora escreve a frase no quadro e numa tira de cartolina, sendo fundamental que 

as crianças observem os movimentos da educadora. Em seguida, a educadora distribui 

a frase por todos os alunos e à medida que cada aluno recebe a frase procede à sua 

leitura. Posteriormente, cada aluno fará a representação icónica do momento vivido e 

escreve a respetiva frase. Para além da representação icónica, poderão ser 

desenvolvidas outras atividades, como a dramatização, modelagem, recorte e colagem, 

entre outros. Assim, é a partir desta frase que se inicia o trabalho de reconhecimento 

das vogais e dos ditongos. 

As etapas desenvolvidas na construção da primeira frase repetem-se em todas 

as outras frases trabalhadas, perfazendo um total de dez frases, favorecendo, deste 

modo, a aquisição gradual dos conteúdos dinamizados e promovendo o sentido de 

aprender investigando. 

Após a aferição e consolidação dos objetivos propostos para a primeira frase, a 

educadora utiliza o jogo anterior para induzir as crianças a descobrirem a segunda 

frase (“Nós tapamos os olhos”). O processo de leitura e escrita da frase assemelha-se 

ao anterior, acrescido da manipulação das palavras recortadas na mesa de trabalho e 

construção de novas frases. A título exemplificativo, poderão surgir frases como “Eu 

vi os olhos.”, “Nós tapamos as mãos.” e “Eu vi com os olhos.” Nesta fase, algumas 

crianças utilizam os nomes próprios dos colegas e o vocabulário existente na sala, 

para, assim, construírem outras frases. Por exemplo: “Eu vi a janela com os olhos”, 
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“Nós tapamos a Maria com as mãos”. Posteriormente, procede-se à segmentação das 

palavras das frases e inicia-se a construção do quadro de silábico.  

 

 

Através da construção do quadro silábico, a educadora inicia a 

interdisciplinaridade no domínio da Matemática, uma vez que se poderão, aqui, 

explorar diversos conceitos diretamente com este domínio, nomeadamente os 

conceitos de linha e de coluna, assim como de verticalidade e horizontalidade. 

Aproveitando o trabalho com as frases já estudadas, poder-se-á realizar uma 

exploração ao nível das contagens. As seguintes questões são, muitas vezes, 

trabalhadas: “Qual é a frase maior? Qual é a frase menor? Quantas palavras tem a mais 

uma do que outra”? 

Na terceira frase, para facilitar a motivação das crianças, inicia-se a 

dramatização de uma lengalenga, que tem como objetivo a descoberta da frase “A 

galinha e o pato fugiram da capoeira”. 

“Um, dois, três, quatro 

A galinha mais o pato, fugiram da capoeira. 

Foi atrás a cozinheira. 

Que lhes deu com o sapato.” 

O quadro silábico vai-se reformulando, fornecendo, deste modo, novas 

palavras para que a criança enriqueça as suas frases. 

Surge, então, a quarta frase, “A pata choca ficou dentro da roda.”, com recurso 

ao jogo do lencinho (jogo realizado no recreio). A pata choca será a criança que não 

apanhar atempadamente o lenço e for tocada pelo companheiro. Assim, repete-se o 

processo de construção da frase anteriormente descrito. Porém, resultam novos 

conceitos no domínio da Matemática e na área do Conhecimento do Mundo, 

Tabela 1 – Quadro Silábico 

a ta pa mas lhas 

e te pe mes lhes 

i ti pi mis lhis 

o to po mos lhos 

u tu pu mus lhus 
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designadamente “Que linha resulta da posição dos alunos? A linha está aberta ou 

fechada? Conceitos de lateralização, direita/esquerda. Quem é o aluno à 

direita/esquerda do aluno x? Ordinalidade dos números – Quem foi a primeira pata 

choca? Qual é o número que fica entre o primeiro e o terceiro”? Assim como conceitos 

de animais domésticos e selvagens, ovíparos, ou, ainda, o significado de chocar. 

Utilizando o mesmo jogo, surge a quinta frase “Nós jogamos ao lencinho”. 

Esta frase estará na base da aquisição dos géneros singular e plural, assim como da 

construção de frases obedecendo aos conteúdos dinamizados. 

Posteriormente, a dramatização da história “O coelhinho branco” revelará a 

sexta frase que será trabalhada do mesmo modo que as anteriores. Nesta fase, as 

crianças já conseguirão, através do quadro silábico, descobrir novas palavras e 

construir um mural de ortografia. Paralelamente a esta atividade, a educadora 

apresenta imagens para ordenarem e construírem oralmente uma narrativa. 

Posteriormente, os alunos procedem ao registo escrito da mesma. Também esta frase 

suscitará a interdisciplinaridade no domínio da Matemática, números pares/ímpares, 

contagem de 2 em 2 ou de 4 em 4, resolução de problemas utilizando as patas dos 

animais referidos nas frases, como retrata o exemplo: “Na capoeira da avó Ana, a 

Mariana viu 4 galinhas e 2 coelhos. Quantas patas viu a Mariana”? Na área do 

Conhecimento do Mundo, as crianças apreendem conceitos relacionados com a 

morfologia do animal. 

A partir deste momento, a aquisição de conhecimentos da criança dá-se de 

forma mais célere. Consequentemente, a descoberta das restantes frases acontece num 

período de tempo inferior. Assim, a sétima frase, “A formiga furou a barriga da 

cabra”, parte da história anterior e as atividades repetem-se; a oitava, “O grilinho 

cantava no seu buraquinho”, surge, por sua vez, de uma canção mimada: 

“Era meia-noite cantava o grilinho” 

Era meia-noite cantava o grilinho 

Era meia-noite cantava sozinho 

Era meia-noite cantava o grilinho 

Gri…gri…no seu buraquinho. 

Para a nona frase, “Os peixinhos ficaram presos na rede”, formam-se dois 

grupos de alunos que iniciam o jogo “Os peixinhos”. Um grupo faz uma roda e 
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funciona como rede e o outro são os peixinhos que nadam livremente, dentro e fora da 

rede. As crianças que formam a rede definem um número e contam. Quando chegam 

ao número definido, baixam-se e prendem as crianças que ficaram dentro da roda. 

Todos os conteúdos anteriormente abordados são aqui revistos e consolidados. 

A décima e última frase, “Na floresta, a loba deu calor à menina.”, nasce da 

história “ A menina e a loba”, repetindo-se todo o processo anteriormente descrito. 

Na verdade, e após a descrição de todo o desenvolvimento do itinerário 

pedagógico, a consecução deste modelo torna-se possível pela existência de um plano 

de intervenção educativo devidamente estruturado e articulado com os grupos etários 

dos anos anteriores. A abordagem do método é planificada e desenvolvida com o 

acompanhamento e a monitorização de dois professores do primeiro ciclo, em reuniões 

semanais de articulação e de reflexão dialógica.   

Este método de caráter construtivo e dialético, de descoberta e investigação, 

leva a criança à construção do seu próprio conhecimento pelo que esta, ao ser 

orientada num processo de exploração de experiências, vai desenvolvendo 

naturalmente um percurso de aprendizagem emergente da leitura e da escrita. Assim, 

partindo de jogos, lengalengas, cantilenas e histórias, as crianças são levadas a refletir 

sobre as vivências e a sistematizá-las, de um modo intencional e orientado, resultando 

deste processo uma abordagem integradora, integral e plena do desenvolvimento da 

linguagem oral e abordagem à escrita, da Matemática, do Conhecimento do Mundo e 

do domínio das Expressões.  

Em suma, a criança a partir do jogar, do brincar, do conversar, do desenhar, do 

pintar e do modelar, observa, regista e discute, logo aprende a investigar, crescendo, 

ou seja, a criança cria a capacidade de definir por frases o que acabou de viver.   
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

 

“A metodologia está para a investigação como o sujeito 

está para o conhecimento. Nesse espírito, a metodologia não 

substitui o investigador ou a investigadora; proporciona-lhe, no 

entanto, meios para empreender uma investigação.” 

 (Deshaies, 1997, p.25). 

 

Introdução 

 

No percurso deste capítulo, concebemos algumas considerações gerais sobre o 

estudo, de modo a apresentar as linhas metodológicas que conduziram esta 

investigação. 

Começamos por apresentar a natureza da Investigação, que assume uma 

abordagem qualitativa, bem como as razões que justificaram a opção deste estudo, 

para passar, de seguida, ao Corpus Documental e Respondentes e dos objetivos que 

serviram de fio condutor a todo este percurso. De seguida, expomos o plano da 

investigação, o corpus documental e respondentes, as técnicas de recolha de dados, 

nomeadamente a entrevista e a análise documental (planificações e dossiê da criança), 

bem como as técnicas de análise de dados. 

E por se justificar, nesta dissertação, abordamos, neste capítulo, algumas 

questões de natureza ética que os investigadores terão que considerar ao longo de um 

trabalho desta natureza, assim como as limitações do método. 

 

 

3.1. Natureza da Investigação  

 

A metodologia escolhida foi um Estudo de Caso, considerado por Bogdan & 

Biklen (1994, p. 89) “na observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma 

única fonte de documentos ou de um acontecimento específico”, por se tratar de uma 

metodologia de investigação que pode ser de cariz predominantemente qualitativo. A 

importância das metodologias qualitativas na investigação científica, nomeadamente 
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na área da Educação, deve-se, por um lado, ao desenvolvimento à luz do paradigma 

positivista, e, por outro, à necessidade de desenvolver novas abordagens 

metodológicas que permitam dar resposta a problemáticas emergentes. Tal como o 

nome indica, a caraterística que distingue esta metodologia é o facto de ser um plano 

de investigação que se foca num estudo pormenorizado e profundo, no contexto 

natural, de uma entidade bem definida: o “caso”. Para o autor Robert Yin (1994), é a 

estratégia de investigação mais adequada quando queremos saber o “como” e o 

“porquê” de acontecimentos atuais sobre os quais o investigador tem pouco ou 

nenhum controlo, ou seja, a vantagem deste tipo de estudo é a aplicabilidade a 

situações humanas e a contextos contemporâneos da vida real. Como o objetivo do 

nosso estudo está relacionado com o modo como as educadoras perspetivam uma 

experiência de inovação curricular centrada na articulação do ensino Pré-Escolar com 

o 1º ciclo, este será, portanto, o tipo de estudo mais adequado. Acrescentamos, ainda, 

que a investigação qualitativa, segundo Bogdan & Biklen (1994) não se resume à 

elaboração de currículos, antes conduzir a investigação, no sentido em que se procede 

ao registo detalhado daquilo que se descobre, baseando-se o investigador “em teorias e 

resultados anteriores de investigação, que funcionam como um pano-de-fundo que 

fornece pistas para dirigir o estudo e permite contextualizar os novos resultados”. 

(1994, p. 65). 

Dada a natureza qualitativa da informação e do objetivo da investigação, bem 

como a dimensão do grupo em estudo, escolheu-se o método de casos ou análise 

intensiva. Estudamos um grupo, educadoras da educação Pré-Escolar e professores 

do 1º ciclo, procurando recolher a maior informação possível, que permita construir 

um protótipo do fenómeno, neste caso, de que forma a inovação da prática 

pedagógica é um contributo válido no processo de ensino-aprendizagem. 

Na fase inicial da construção desta dissertação, pretendíamos desenvolver este 

trabalho de investigação num local onde a prática de inovação curricular fosse 

concreta, logo a escolha do mesmo prendeu-se com o facto de se tratar de uma 

entidade, onde a autora deste projeto é participante, local com grande dinâmica no que 

respeita à inovação curricular na prática pedagógica. É evidente a pertinência dos 

aspetos motivacionais na relação educador-criança qualquer que seja a faixa etária, 

mas a educação é ainda, hoje, uma área que envolve a aquisição e a construção de 
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saberes, só por si deixa os intervenientes no processo (educadores, professores e pais) 

ainda mais vulneráveis. 

Aliado a todas estas circunstâncias, e sendo as competências educacionais 

basilares para a prática pedagógica, o tema “Uma experiência de inovação curricular 

ao nível da planificação e das práticas na Educação Pré-Escolar” tomam uma 

dimensão especialmente relevante. Nos contatos iniciais, com uma Escola privada do 

distrito de Braga, foi autorizada a realização deste estudo, por parte da Administração 

da referida Escola. Encetou-se assim um processo junto da Direção Pedagógica, com 

vista à prossecução prática do que havia sido combinado com o serviço aludido. 

Foi estabelecido um contacto formal com a Administração da Escola privada, 

para desenvolver o trabalho na área de Educação Pré-Escolar, atendendo a que, neste 

serviço, decorre um projeto de inovação curricular implementado desde o ano letivo 

2010/2011. Como já se afirmou anteriormente, o interesse pela área da inovação 

curricular resultava da sensibilidade e dinâmica que forçosamente se estabelece na 

relação educador-criança. Importava, por isso, conservar esta perspetiva do estudo a 

fim de se manter um nível elevado de exigência. Assim, entendemos que a área de 

Educação Pré-escolar de uma Escola privada do concelho de Braga proporcionaria um 

quadro, não só capaz de produzir respostas, mas de as conceber dentro dessa métrica 

ampla e profunda, nomeadamente pela diversidade de questões que aí se podem 

encontrar, tendo em conta a riqueza conceptual que se poderá angariar. 

Após autorização expressa, por parte desta instituição em desenvolver este 

estudo, foram estabelecidos os primeiros contactos a fim de proceder à recolha e 

análise das planificações que estão na base deste trabalho, bem como o dossiê da 

criança que ilustra o trabalho desenvolvido ao longo de um letivo, para posteriormente 

planificar em concordância com os profissionais a aplicação das entrevistas. 

Em reunião com educadora responsável do serviço de educação Pré-Escolar e 

coordenador dos professores do 1º ciclo, foi estipulado que a aplicação das entrevistas 

decorreria durante os meses de abril e maio de 2018, em dias selecionados de acordo 

com a disponibilidade do serviço e da investigadora. Foram definidas as condições 

logísticas para que cada educadora/docente se sentisse mais confortável aquando da 

realização das entrevistas. Desta forma, garantiu-se o princípio do sigilo quer para as 

educadoras quer para os professores.   
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3.2. Corpus Documental e Respondentes 

 

Para responder à questão de investigação - De que modo as educadoras 

perspetivam uma experiência de inovação curricular centrada na articulação no Pré-

Escolar com o 1.º ciclo? - foram definidos os seguintes instrumentos de pesquisa: a 

entrevista exploratória a três Educadoras de Infâncias e a três docentes do 1º Ciclo, a 

análise de algumas planificações elaboradas em Articulação Curricular por uma 

Educadora e um dossiê individual de um aluno escolhido aleatoriamente. 

 

 

3.3. Técnicas de Recolha Dados 

 

3.3.1. Entrevista 

 

A entrevista exploratória teve como objetivo ouvir na primeira pessoa 

testemunhos reais sobre a importância que a educadora/professor atribui à aplicação da 

metodologia “Ensinar é Investigar”. Bogdan & Biklen (1994, p. 134) consideram que 

a “entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio 

sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a 

maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo”. 

Assim, neste trabalho optou-se pela realização de uma entrevista semi 

estruturada, na medida em que pode desenvolver-se numa lógica descritiva, podendo 

recolher informação sobre o tema concreto, bem como permitir orientar a entrevista 

num sentido interpretativo, através da recolha de opiniões e representações do 

entrevistado. Bogdan & Biklen (1994, p. 135) notam que este tipo de entrevista 

concede ao investigador “a certeza de se obter dados comparáveis entre os vários 

sujeitos, embora se perca a oportunidade de compreender como é que os próprios 

sujeitos estruturam o tópico em questão”.Todavia, para Ghiglione & Matalon (1993, 

p.70 e p. 92 ) o termo utilizado é distinto, designando-se de entrevista semi-diretiva, 

considerando que a mesma reflete o conhecimento geral da temática por parte do 

entrevistador, procurando obter reações por parte do entrevistado, sendo a 

ambiguidade em relação à entrevista livre, menor, na medida em que o esquema da 
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entrevista está previamente elaborado. Assim, a entrevista desenvolveu-se em torno de 

grandes questões organizadoras do discurso, sem respostas codificadas nem rigidez 

nas questões colocadas. Foi desenvolvida uma caracterização dos entrevistados (ver 

Tabela 2) que consistiu em perguntas de orientação flexíveis que foram sendo 

ajustadas ao longo da entrevista. Bogdan & Biklen (1994, p. 135) consideram que  

as entrevistas variam quanto ao grau de estruturação. Algumas, 

embora relativamente abertas, centram-se em tópicos determinados ou 

podem ser guiadas por questões gerais. Mesmo quando se utiliza um 

guião, as entrevistas qualitativas oferecem ao entrevistador um 

amplitude de temas considerável que lhe permite levantar uma série de 

tópicos e oferecem ao sujeito a oportunidade de moldar o seu conteúdo. 

Embora exista uma carga subjetiva e encenada que caracterizam a entrevista, a 

técnica afirma-se como uma das mais ricas e das mais utilizadas no âmbito da Ciências 

Sociais e Humanas. Evoluindo numa situação social de interação face a face, as 

entrevistas revestem formas e conteúdos assaz diversos consoante o interlocutor, o 

momento, a função, o centro de interesses, o alvo, o grau de liberdade e o nível de 

profundidade (Gonçalves, 2004). O mesmo autor refere, ainda, que a forma como se 

escolhe o locale se marca a entrevista pode suscitar motivações e empatias distintas 

(Gonçalves, 2004). Bogdan & Biklen (1994, p. 135) corroboram com a afirmação 

anterior, acrescentando que grande parte do trabalho envolve “a construção de uma 

relação: investigador e sujeito passarem a conhecer-se e o investigador pôr o sujeito à 

vontade”. 

O primeiro contexto decorreu da conceção do guião da entrevista, tendo sido o 

seu enfoque a verificação do mesmo e a pertinência face ao tema em estudo. 

Definimos três educadoras e três professores de 1º Ciclo a entrevistar que possuíam 

vasta experiência no departamento.  

 

Tabela 2 – Caracterização geral dos participantes 

Entrevista Género Habilitação 

académica 

Tempo de 

serviço 

Idade 

E1 F Licenciatura 37 59 

E2 F Pós-Graduação 21 45 

E3 F Licenciatura 28 54 
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E4 M Pós-Graduação 12 35 

E5 F Licenciatura 46 65 

E6 F Licenciatura 8 31 

 

A preparação e realização da entrevista compreendeu um conjunto de 

momentos e fases cujo planeamento se mostrou fundamental para o sucesso da 

aplicabilidade da mesma. 

Num segundo momento concretizou-se a aplicabilidade do guião da entrevista, 

de forma a cumprir o plano cronológico estipulado. A entrevista foi gravada em 

formato áudio para posteriormente ser transcrita. Além da gravação, foram anotados 

determinados aspetos relacionados com as reações do entrevistado e com a 

comunicação não verbal. 

Denotamos que as questões inicialmente presentes no guião deram origem a 

algumas alterações em virtude do natural seguimento da conversa/entrevista menos 

formal.  

Antes de iniciar a entrevista foram tidas em atenção um conjunto de garantias 

tais como: 

 Estabelecer e garantir uma boa relação de confiança, empatia e 

segurança com o entrevistado. 

 Explicar claramente o objetivo da entrevista. 

 Explicar as regras do anonimato e da confidencialidade em relação 

à identidade, grupo ou organização e à informação recolhida. 

 

A fim de garantir o anonimato dos profissionais ao longo deste trabalho, optou-

se por designar cada um dos participantes de E um, dois, três, quatro, cinco e seis. 

Bogdan & Biklen (1994, p. 135) destacam que  

tenta-se informar com brevidade o sujeito do objetivo e  garantir-

lhe ( se necessário) que aquilo que será dito na entrevista será tratado 

confidencialmente. Muitos sujeitos, a princípio, ficam apreensivos, negando 

a existência de alguma coisa importante para dizer. Nestes casos, o 

entrevistador tem de ser encorajador e apoiante. Com menos frequência, o 

potencial sujeito pode desafia-lo, questionando os seus métodos e a 
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coerência e seriedade do seu estudo. Nestes casos, terá de mostrar firmeza, 

sem se mostrar defensivo. 

 

O local selecionado para realização da entrevista prendeu-se com o facto de se 

tratar de uma Escola privada do concelho de Braga, que permitiu obter relatos de 

experiências vivenciadas por estes profissionais que tornaram este estudo mais 

enriquecedor.  

A metodologia seguida para a prossecução da entrevista consistiu na conceção 

de um guião orientador de perguntas a realizar (Ver Tabela 3). As questões efetuadas 

foram selecionadas de forma a manter a linha de estudo orientada, de modo a facilitar 

a posterior análise das respostas facultadas, procedeu-se à gravação da mesma em 

ficheiro áudio. Na tabela 2 estão apresentadas de forma ilustrativa as perguntas que 

constituíram o guião da entrevista.  

 

Tabela 3 – Perguntas realizadas no desenvolvimento da entrevista 

Entrevista às Educadoras da Educação Pré-Escolar 

Objetivos 

Específicos 

Questões Observações 

Entender o perfil do 
Educador de Infância 
no quotidiano. 

 

1. Qual considera ser o papel da educadora 
na sociedade atual? 

 
2. O que considera mais relevante na 

prática pedagógica enquanto educadora de 
infância? 

 

Conhecer as 
diversas práticas dos 
modelos curriculares. 

 

3. Que tipo de metodologia de inovação 
curricular é possível na Educação Pré- 
Escolar? 

4. O que considera ser necessário para que 
uma metodologia de inovação curricular tenha 
sucesso na Educação Pré-Escolar? 

 

Perceber que uma 
prática pedagógica de 
mudança exige 
trabalho conjunto 
com o ciclo 
subsequente. 

 

5. O que se exige da educadora numa 
prática pedagógica de mudança? 

 
6. Considera a orientação da prática 

pedagógica de mudança dos professores do 1º 
Ciclo um processo importante para o sucesso 
de aprendizagem da criança? 

 
 
 
 
 
Se sim, porquê. 
Se não, porquê. 

Entender que a 
comunicação entre 
Educador de Infância 
e Encarregado(s) de 
Educação deve 
pautar-se por um 
processo 
comunicativo 

7. A comunicação aos Encarregados de 
Educação sobre a implementação da 
metodologia “Ensinar é Investigar” decorre 
numa reunião prévia aos 5 anos. Considera 
que o processo comunicativo que resulta desta 
reunião é elucidativo? 

 
8. Qual a reação dos Encarregados de 

Se sim, porquê. 

Se não, porquê. 
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bilateral. 
 

Educação à prática pedagógica implementada 
aos 5 anos e referida anteriormente? 

Perceber que 
flexibilidade da 
prática pedagógica 
contribui para 
implementar 
diferentes perspetivas 
do processo ensino-
aprendizagem. 

9. Considera a inovação da prática 
pedagógica um contributo válido no processo 
de ensino-aprendizagem? 

10. 
omo caracteriza a metodologia “Ensinar é 
Investigar”? 

 

Se sim, porquê. 

Se não, porquê. 

Compreender a 
importância que o 
entrevistado atribui 
ao tema da própria 
entrevista. 

1. O que pensa acerca dos objetivos 
traçados para este estudo? 

2. Deseja conhecer os resultados deste 
estudo? 
 

 

Entrevista aos professores do 1º Ciclo 

Objetivos 

específicos 

Questões Observações 

Refletir acerca do 
perfil do professor do 
1º ciclo na atualidade. 

1. O que considera mais relevante na 
prática pedagógica enquanto professor/a do 1º 
Ciclo? 

 

Perceber a 
motivação dos 
Encarregados de 
Educação na 
perceção da 
implementação desta 
metodologia. 

2. Pensa que os pais já conhecem 
suficientemente a metodologia “Ensinar é 
Investigar” de inovação curricular?  

 

Se sim, porquê. 
Se não, porquê. 
 

Perceber que uma 
prática pedagógica de 
mudança exige 
trabalho conjunto 
com as educadoras. 

3. Considera a orientação da prática 
pedagógica de mudança às educadoras um 
processo importante para o sucesso de 
aprendizagem do aluno? 
 

Se sim, porquê. 
Se não, porquê. 
 

 
Perceber que 

flexibilidade da 
prática pedagógica 
contribui para 
implementar 
diferentes perspetivas 
do processo ensino-
aprendizagem. 

4. Considera a inovação da prática 
pedagógica um contributo válido no processo 
de ensino-aprendizagem? 

 
5. Considera uma metodologia facilitadora 

do processo de ensino-aprendizagem o facto 
de os alunos, na transição para o 1º Ciclo, 
terem desenvolvido competências 
anteriormente exclusivas do 1º Ciclo? 
 

6. Como caracteriza a metodologia 
“Ensinar é Investigar”? 

Se sim, porquê. 
Se não, porquê. 
 
 
 
 
Se sim, porquê. 
Se não, porquê. 
 
 
 

 
Compreender a 

importância que o 
entrevistado atribui 
ao tema da própria 
entrevista. 

7. O que pensa acerca dos objetivos 
traçados para este estudo? 

 
8. Deseja conhecer os resultados deste 

estudo? 
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A entrevista foi realizada, nos intervalos de trabalho, na sala de aula dos 

diversos docentes, estando o docente/educadora e a entrevistadora/investigadora 

presentes em simultâneo, permitindo a exposição do ponto de vista pessoal.  

O terceiro momento, a transcrição, consistiu em decalcar as informações 

verbais em informações escritas. A entrevista foi ouvida pelo investigador algumas 

vezes, de modo a permitir a transcrição mais fidedigna em relação à gravação áudio 

original, que consta no anexo digital da presente dissertação. Ainda que a transcrição 

seja pautada pela fidelidade da audição, algum enviesamento é possível, visto que não 

é viável auscultar todas as informações apresentadas na entrevista, mesmo tendo sido 

o mesmo interveniente (entrevistador) em todas as fases dos três contextos. 

 

 

3.3.2. Análise Documental: Planificações 

 

O desenvolvimento da prática pedagógica pressupõe a conceção de uma 

planificação orientadora onde se refletem as OCEPE (ME, 2016), uma vez que “Na 

educação pré-escolar, o docente concebe e desenvolve o respetivo currículo, através da 

planificação, organização e avaliação do ambiente educativo, bem como das 

actividades e projectos curriculares, com vista à construção de aprendizagens 

integradas”. Deste modo, aquando da planificação das atividades que visam o 

desenvolvimento das competências que cada criança deve aferir, o papel da Educadora 

só se tornará frutífero se observar, motivar e proporcionar as condições adequadas ao 

desenvolvimento integral da criança, logo deve criar o “ambiente educativo que 

permita às crianças explorar e utilizar espaços, materiais e instrumentos colocados à 

sua disposição” (ME, 1997, p.26). Ainda que cada educador possua espaços, materiais 

e instrumentos, por si só não promovem o desenvolvimento potencial da criança 

(Vygotsky, 1998), pois o mesmo só será enriquecido se, o educador enquanto “outro 

mais capaz” permitir que cada criança vá vais além. 

Deste modo, indo de encontro às OCEPE, ao PAEPE (Projeto de Atividades da 

Educação Pré-Escolar), ao PCG (Projeto Curricular de Grupo) e aos interesses e 

necessidades das crianças, é agendada uma primeira reunião, onde se debatem as 

atividades que constam do PAA (Plano Anual de Atividades). Consequentemente, este 
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processo inicia-se na planificação do trabalho a realizar semanalmente, em que cada 

educadora planifica e adequa ao seu grupo as atividades a realizar, num determinado 

espaço e tempo. Este plano retrata as competências emanadas pelos documentos supra 

mencionados, com a orientação, no que diz respeita ao método “Ensinar é Investigar”, 

dos professores do 1º Ciclo. Estes orientam as educadoras relativamente ao momento 

adequado à introdução de cada conteúdo representativo deste método que está 

implementado nesta faixa etária de 5 anos da Educação Pré-Escolar. O Plano semanal 

constitui a listagem de atividades a realizar de modo a cumprir as competências, sendo 

disponibilizado para consulta, na sala de atividades, no dossiê de turma, como 

testemunho do trabalho realizado. 

Para que a Planificação se torne viável relativamente aos conteúdos que cada 

educadora propõe, é necessário estruturar todo o processo de desenvolvimento 

curricular.  

Consequentemente, o quotidiano, no que diz respeito à organização do espaço 

e do tempo, pressupõe momentos específicos, designadamente: 

(1) Conceber a organização do espaço e materiais como recursos para o 

desenvolvimento curricular, de modo a proporcionar experiências educativas 

integradas; 

(2) Disponibilizar e utilizar materiais estimulantes e polivalentes, potenciadores de 

experiências de aprendizagens ricas e diversificadas, incluindo os selecionados 

a partir de referências de cada criança; 

(3) Proceder a uma organização do tempo de forma flexível, diversificada e 

simultaneamente equilibrada pelas diferentes Áreas de Conteúdo Curricular; 

(4) Criar e manter as necessárias condições de segurança, acompanhamento e bem-

estar das crianças; 

(5) Planificar atividades que sirvam objetivos abrangentes e transversais; 

(6) proporcionando aprendizagens nos vários domínios curriculares.  

O tempo de acolhimento é o período de boas-vindas. As crianças contam as 

novidades e conversa-se sobre os planos para o dia, quais as atividades que se vão 

desenvolver. O tempo de pequenos grupos é destinado à exploração de materiais por 

parte das crianças e à resolução de problemas numa atividade que a educadora 

escolheu com um objetivo particular. Cada criança é livre para trabalhar com o 
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material da forma como pretender. A educadora encoraja as crianças a fazer escolhas e 

a tomar decisões, sobre como utilizar os materiais e a descrever nas próprias palavras 

aquilo que estão a fazer, assim como a realização de atividades de sistematização da 

escrita e de matemática. O tempo de grande grupo desenvolve, nas crianças, um 

sentido de comunidade. Organizam-se atividades de cantar, movimento e música, 

leitura de histórias, jogos de linguagem e dramatizações de histórias e de 

acontecimentos. A hora do conto é inteiramente dedicada às histórias, tem como 

objetivo promover o gosto pela leitura e o saber ouvir. No tempo de planear, cada 

criança decide o que vai fazer e partilha estas ideias com a educadora, que compreende 

o processo de planeamento. A educadora observa, ouve e pede elaborações e 

clarificações. Cada criança faz, também, um plano da rotina diária, levando-as a 

aceitar a responsabilidade das consequências das suas próprias escolhas e decisões. No 

tempo de trabalho, as crianças vão para as áreas que escolheram e começam a fazer os 

planos com os materiais apropriados, e continuam essa atividade até terem completado 

os seus planos ou até os modificarem. Após cerca de 45 minutos, as crianças arrumam 

e limpam guardando os seus projetos inacabados e colocando os materiais nos seus 

lugares. No momento final da rotina, no tempo de revisão, as crianças encontram-se 

novamente com a educadora para partilhar e para discutir aquilo que fizeram. Rever 

ajuda as crianças a refletir, compreender e desenvolver as suas próprias ações.  

Em suma, a perceção da importância da aquisição de competências 

transversais, por parte da educadora, mas também da criança, conduz à 

consciencialização de que “o exercício da docência deve incluir planificação, 

intencionalização do quotidiano pedagógico, avaliação e registo” (Vasconcelos, 2001, 

p. 95). Todavia, o facto de admitirem a “adopção de uma pedagogia organizada e 

estruturada, não significa menosprezar o carácter lúdico das aprendizagens, mas 

reconhecer que o prazer de aprender e de dominar determinadas competências exige 

esforço, concentração e investimento pessoal” (Silva, 1998, pp. 138-139). 
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3.3.3. Análise Documental: Dossiê da Criança 

 

No desenrolar de todo o processo educativo da criança é primordial que se 

criem registos e memórias daquele que foi o seu percurso, construtivo e evolutivo, na 

Educação Pré-Escolar, aos 5 anos. Logo, o dossiê da criança, caracterizado neste 

estudo, espelha todas as fases, do trabalho diário, do método “Ensinar é Investigar” 

pressupostas na planificação, desenvolvidas ao longo do ano letivo.  

Deste modo, o dossiê é caracterizado como uma pasta pessoal, que reúne um 

conjunto de elementos produzidos pelas crianças, diariamente, onde as mesmas 

demonstram as diversas etapas do seu percurso. Logo, destaca-se como um 

instrumento de trabalho e de avaliação em constante desenvolvimento. 

Na verdade, o dossiê da criança, ainda que acarrete momentos avaliativos, o 

seu principal teor conduz a um considerável significado, pois reflete os 

conhecimentos, as motivações, os interesses, os valores e a experiência de vida de 

cada criança. Este documento pode incluir trabalhos de diferentes naturezas, como 

desenhos, pinturas, recortes, colagens, registos orais, ilustrados e escritos da criança, 

atividades extracurriculares, poemas, histórias, fotografias, eventos, entre outros. 

Tais afirmações são corroboradas por Sá-Chaves (2005, p. 151) evidenciando 

que este documento “não pode ser apenas um instrumento organizador de evidências 

de aprendizagem, útil como instrumento de avaliação, (…), mas sim, ser 

simultaneamente uma estratégia que facilita a aprendizagem e permite a avaliação da 

mesma”. 

Todos os dossiês das crianças têm a mesma coleção de amostras de trabalhos, 

todavia dois portefólios nunca são iguais, porque na realidade, as crianças são seres 

diferentes, com formas distintas de pensar e vivenciar as várias experiências, com 

percursos individuais de crescimento e desenvolvimento também eles desiguais e, 

portanto, os seus interesses também o são, ainda que, possam utilizar os mesmos 

princípios e recursos de montagem desse material. 
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3.4. Análise de Conteúdo como Técnica de Análise de Dados  

 

A afirmação das metodologias qualitativas tem angariado espaço considerável 

na “abordagem e tratamento de fenómenos educativos” (Esteves, p. 105) e a análise de 

conteúdo insere-se em absoluto neste tipo de metodologia. Logo, distingue-se como 

uma técnica de pesquisa que trabalha com a palavra, assumindo-se como um 

“conjunto de técnicas possíveis para tratamento de informação previamente recolhida 

(Esteves, p. 107), permitindo ao investigador, de forma prática e objetiva, conceber 

conclusões de acordo com o ato comunicativo do instrumento de recolha de dados que 

se refletem no contexto social em estudo. Consequentemente, o texto é um meio de 

expressão do sujeito, onde labora com o conteúdo, ou seja, com a materialidade 

linguística através das condições empíricas do texto, estabelecendo categorias para a 

sua interpretação. 

Deste modo, Stemler (2001, citado por Esteves, 2006, p. 107) realça que a 

“análise de conteúdo é uma técnica sistemática irreplicável para comprimir muitas 

palavras de texto em poucas categorias de conteúdo baseada em regras explícitas de 

codificação”. Logo, as palavras emitidas tornam-se objetivas e sistemáticas, visto que 

conduz à produção de inferências que visam a interpretação comunicacional. Porém, 

segundo Esteves (2006, p. 108), a análise de conteúdo não se limita a uma “descrição 

com regras”, antes 

 prossegue com a realização de inferências pelo investigador, 

inferências essas, que, por se apresentarem com um fundamento 

explícito, possam ser questionadas por outros, e possam ser 

corroboradas ou contrariadas por outros procedimentos de recolha e de 

tratamento de dados, no quadro de uma mesma investigação ou de 

investigações excessivas. 

Portanto, na ótica de Esteves (2006, p. 112) 

os objetivos da investigação podem modificar-se, ampliar-se, 

sofrer inflexões ao longo do processo, que o quadro conceptual de que 

se partir carece, por vezes, de ser reexaminado, aprofundado, ampliado 

em função dos dados empíricos obtidos, tal não significa que se possa 

partir às «cegas». É a existência de um plano ou projeto de investigação 

suficientemente detalhado, que assegura que os dados suscitados pelo 

investigador através, por exemplo, de entrevistas semidiretivas, sejam 
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relevantes e que a respetivas análise de conteúdo esteja, por essa via, 

facilitada. 

 

3.5. Questões Éticas de Investigação 

 

A condução de um trabalho de investigação não é delimitado por regras 

universais, antes por decisões individuais do investigador. Este deve questionar-se, a 

cada momento, se o trabalho a desenvolver/desenvolvido se rege por orientações e 

condutas que nunca prejudiquem a instituição e/ou aqueles que neste trabalho 

participam. 

A autorização da instituição é fator obrigatório, porém é ainda fundamental que 

o investigador respeite alguns princípios éticos de modo a garantir os direitos daqueles 

que participam voluntariamente no trabalho de investigação. Assim, deve-se informar 

os participantes sobre todos os aspetos da investigação, designadamente o direito de 

conhecimento pleno, ou de informação completa sobre o estudo, sobre a natureza, 

sobre o fim e a duração da investigação para a qual é solicitada a participação da 

pessoa, assim como os métodos utilizados. Para tal, a honestidade nas relações com os 

participantes é sublinhada pela aceitação de participação ou não na investigação, ou 

seja, atribuir-lhes o direito de decidir por si se participa ou não, sem coação, 

assegurando o direito de negar-se livremente à colaboração. Ficará, neste acordo 

tácito, a responsabilidade, pelo investigador, do direito à intimidade dos participantes, 

assim como a proteção dos mesmos de quaisquer danos ou prejuízos que possam 

decorrer do resultado dos dados, informando-os dos resultados da investigação. A 

informação deve, ainda, ser confidencial e anónima, ou seja, os dados pessoais não 

podem ser divulgados ou partilhados sem autorização expressa do sujeito, garantindo, 

desta forma, que os resultados são apresentados de forma a nenhum dos participantes 

no estudo possa ser reconhecido. 

Na fase final, procederemos à apresentação pública desta dissertação de 

investigação, fazendo uma rigorosa explicitação das fontes utilizadas, assim como 

demonstrando uma autêntica e fidedigna redação dos resultados recolhidos, não 

permitindo o enviesamento dos mesmos. 
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3.6. Limitações do Método 

 

Tal como qualquer investigação, este estudo também encontrou as suas 

limitações e dificuldades, nomeadamente a incompatibilidade de horários para a 

realização da investigação. O horário de trabalho da investigadora coincidia com o 

horário letivo, tendo sido necessário aplicar o método de recolha de dados (entrevistas) 

fora do período de aulas. Para além disso, sentiu-se alguma dificuldade em definir as 

fronteiras do caso de forma clara e precisa, com o intuito de conferir foco e direção à 

investigação. O facto de a investigadora estar pessoalmente envolvida no estudo 

implicou esforços de minimização da sua presença, para que o estudo não fosse 

afetado por enviesamentos de interpretação. 

 Relativamente a este aspecto, Bogdan & Biklen (1994) mencionam que a 

presença do investigador é tanto menos intrusiva quanto maior for o número de 

indivíduos, sendo este o caso desta investigação. No entanto, os autores explicam que 

mesmo em contexto de turma, o facto de o investigador ser o segundo adulto presente 

irá modificar as relações existentes, sendo difícil a sua presença não ser considerada 

estranha. 

 Na presente situação, sendo a investigadora docente no estabelecimento de 

ensino alvo da investigação, as educadoras e docentes conheciam-na, apesar de não ter 

existido contacto direto com as mesmas, em situações anteriores ao estudo. Por 

conseguinte, a investigadora poderia ser considerada como um elemento exterior ao 

contexto natural de sala de aula, pelo que a sua aproximação foi efetuada com 

prudência. 

Outras das limitações de um estudo de caso baseia-se na questão da validade. 

Graue e Walsh (2003) salientam que esta é uma preocupação que assenta no facto 

deste tipo de estudos recorrer mais à descrição narrativa, do que à descrição da 

medição. Neste sentido, o investigador só pode aumentar a credibilidade das 

interpretações que faz, recorrendo a confirmações necessárias e à triangulação. Por 

outras palavras, é necessário confrontar os dados recolhidos de diferentes fontes e 

aplicar estratégias diversificadas. Neste capítulo, teremos a oportunidade de verificar 

que esta foi uma preocupação atendida neste estudo, uma vez que se procedeu a uma 

combinação de diferentes técnicas de recolha de dados. Importa ainda debruçarmo-nos 
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brevemente sobre a generalidade de um estudo de caso. Tal como vários autores 

indicam, a generalização de um estudo de caso é teórica, ao contrário da generalização 

científica de uma investigação qualitativa. Todavia, o estudo de caso é caracterizado e 

justificado pela sua singularidade e pelo facto de ser irrepetível, o que não significa 

que não tenha aspetos comuns com outros casos (Graue & Walsh, 2003). 
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CAPÍTULO IV – DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

 

Neste capítulo iremos apresentar os resultados obtidos ao longo deste estudo no 

que concerne à entrevista aplicada às Educadoras e aos Docentes de 1º Ciclo da Escola 

privada, de Braga, analisar cada uma das planificações semanais e demonstrar, através 

do dossiê individual da criança, a forma como se organiza o trabalho desenvolvido 

através do método “Ensinar é Investigar”. 

Deste modo, este capítulo retratará, de forma fiel, as perspetivas docentes acerca 

da metodologia “Ensinar é Investigar” aplicada na referida Escola privada do concelho 

de Braga, assim como a perceção que as educadoras e os professores do 1º ciclo 

possuem acerca desta temática. 

 

4.1. Entrevistas 

 

 A análise da entrevista pressupõe que o investigador sintetize o seu conteúdo, 

relacionando-o com os objetivos que pretende comprovar. Assim, foi nossa ambição 

proceder à análise das mesmas, iniciando este estudo pelas considerações das 

Educadoras da Instituição. 

 

Quadro 1. – Qual considera ser o papel da Educadora na sociedade atual? 

E1 

“uma formadora… um agente essencial na formação integral das crianças, o papel é altamente 

notório no desenvolvimento das competências, não apenas competências académicas, mas 

competências sociais é um papel de alta relevância.” 

“…não há questões de validade específicas da análise 

de conteúdo. Como em qualquer outro procedimento 

de investigação, também neste o investigador deve 

assegurar-se e deve assegurar os seus leitores de que 

mediu o que pretendia medir.” 

Vala, 1986, p.116 
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E2 “…considero um papel muito importante…” 

E3 

“um papel importantíssimo, pois ajuda no crescimento académico das crianças e na sua formação 

humana. É um papel fundamental, porque, com as idades que trabalhamos, temos que ter sempre um 

papel afetivo com as crianças e ao mesmo tempo de muita responsabilidade, porque é, com a nossa 

ajuda, que as crianças vão tomar o gosto pela escola e pela vontade de aprender, ao mesmo tempo.” 

 

Na perspetiva das entrevistadas, o papel da Educadora é crucial na formação da 

criança, uma vez que é no ensino Pré-Escolar que se incrementa o progresso das 

diversas competências a adquirir no futuro. 

 

Quadro 2. – O que considera mais relevante na prática pedagógica enquanto Educadora de Infância? 

E1 

“…há vários fatores a ter em conta, a postura da educadora na sala de atividades, a forma como se 

relaciona com a criança, com o grupo e com cada criança e com o grupo, a forma como valoriza os 

progressos das crianças, a forma como incentiva as crianças a participar na vida do grupo, na própria 

organização das atividades, no fundo, o ambiente que cria ou que considera importante criar ela e o 

grupo para que as aprendizagens se processem sem um bom suporte afetivo, sem um bom clima de 

afetos dentro da sala de atividades, sem as crianças se sentirem bem seguras, estimuladas, com uma 

boa auto-estima, a aprendizagem jamais se poderá realizar, 

E2 “…considero a parte lúdica, a interação com as crianças, a parte lúdica e pedagógica.” 

E3 

“, considero que seja a afetividade como sendo o motor de todo o processo ensino-aprendizagem. 

Acho que um bom relacionamento afetivo entre a Educadora e a criança constitui o ponto fulcral 

para que se estabeleça um clima propício e essencial, para que o processo de aprendizagem seja da 

forma desejada. Também o reconhecimento e o reforço positivo dos progressos das crianças estão 

sempre presentes favorecendo, na construção da autoestima e na confiança das crianças. No fundo, 

saber cativar as crianças e mante-las sempre interessadas e motivadas.” 

 

Na ótica das participantes, a prática pedagógica deve obrigatoriamente compor-se 

da interação criança/adulto, enquadrando-se num clima propício e essencial ao 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, através do reforço positivo que 

desenvolverá, na criança, a autoestima e a confiança para a realização das atividades. 

 

Quadro 3. – Que tipo de metodologia de inovação curricular é possível na Educação Pré-Escolar? 

E1 
“…todas as metodologias estão corretas, desde que a educadora se identifique com elas, desde que 

consiga com o grupo, adaptá-la ao grupo das crianças com quem trabalha…” 

E2 “…neste momento, é preciso mudar as práticas, mudar de estratégias para haver uma inovação.” 

E3 
“,qualquer uma é possível, pois desde que a metodologia utilizada seja trabalhada de uma forma 

segura e flexível, todas são possíveis para tornar numa metodologia facilitadora da aprendizagem.” 
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A possibilidade de haver inovação curricular no Educação Pré-Escolar reflete-se 

na identificação, no conhecimento e flexibilidade que cada educadora consegue 

imprimir na sua prática. 

 

Quadro 4. – O que considera ser necessário para que uma metodologia de inovação curricular tenha 

sucesso na Educação Pré-Escolar? 

E1 
“…para que a metodologia tenha sucesso a educadora tem que a saber implementar, tem que se que 

identificar com ela e tem que a conseguir transpor para o grupo.” 

E2 
“…ir ao encontro e partir sempre dos interesses e necessidades e vivências das crianças e 

respeitando as características individuais as crianças.” 

E3 

“…que a Educadora tenha um conhecimento sobre a metodologia de inovação que vai aplicar, 

depois sentir-se segura sobre o trabalho que vai realizar com as crianças. (…) Claro que para esta 

metodologia ter sucesso temos que procurar o equilíbrio entre a afetividade e a exigência do 

trabalho, valorizando as crianças nos seus sucessos e mantendo sempre a motivação para a 

realização das tarefas.” 

 

O conhecimento da metodologia com a qual se trabalha é fundamental para que 

a mesma acarrete sucesso na faixa etária em questão. Assim, e segundo as 

participantes, as atividades a desenvolver e previamente planificadas devem ir ao 

encontro dos interesses, necessidades e vivências que cada criança traz para o seu 

contexto escolar, pois só assim o sucesso se tornará possível. 

 

Quadro 5. – O que se exige de uma Educadora numa prática pedagógica de mudança? 

E1 

“…exigem uma grande capacidade de atenção ao grupo, a cada criança, de compreensão, uma 

grande capacidade de resposta imediata às solicitações das crianças, um rentabilizar todo brincar das 

crianças, tudo, tudo o que as crianças trazem para o colégio todas as alegrias, as vivências, que 

partilham com o grupo, rentabilizá-las, transportá-las para aquisição de novas aprendizagens, alargar 

aprofundar o que as crianças trazem, transpor para o grupo e desenvolver a partir da prática 

pedagógica.” 

E2 “…a parte lúdica e a interação afetiva com as crianças.” 

E3 

“…saber ajustar as práticas de forma a enriquecer o ambiente e todas as experiências que levam à 

aprendizagem. (…) … ter um papel atento na forma como usamos e promovemos estratégias e 

atividades que levem a esse sucesso, tendo em conta o ritmo do grupo e do ritmo de cada criança em 

particular que sejam atividades que favoreçam a criatividade, iniciativa, autonomia e respeito. (…) 

A forma como nos envolvemos também se reflete na forma de trabalhar.” 

 

 A mudança exige que o conhecimento da metodologia a implementar seja 

aprofundado, logo as intervenientes, neste processo, foram unânimes em considerar 
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que a criatividade permite transportar a criança para a aquisição de novas e inovadoras 

aprendizagens, enriquecendo o ambiente em que as mesmas se encontram inseridas. 

 Para além disso, torna-se fundamental que as estratégias e as atividades sejam 

diversificadas, indo ao encontro das características e interesses das crianças. 

  

Quadro 6. – Considera a orientação da prática pedagógica de mudança dos professores do 1º Ciclo um 

processo importante para o sucesso da aprendizagem da criança? 

E1 

“…com o apoio, com a orientação dos professores, acabamos por levar as dúvidas, as dificuldades, 

os sucessos das crianças, também e é uma segurança muito maior, na medida que, são pessoas com 

outra experiência, no ciclo já mais avançado, outro tipo de competências que, de certa forma, 

aqueles receios que possamos ter, de não estar agir da forma mais correta, acabam por se diluir, na 

medida em que somos ouvidos, em que se reflete sobre aquilo que fizemos e aquilo que, 

posteriormente, poderemos fazer.” 

E2 

“…considero importante. (…)na medida também em que fazem uma análise, refletem sobre aquilo 

que as crianças correspondem ou, então, também propõem, propõem caminhos diferentes, modos 

diferentes, não é, e estratégias futuras para que funcione.” 

E3 

“…sem dúvida que a orientação dos professores do 1º ciclo semanalmente é fundamental e muito 

importante. Estas reuniões são necessárias para nos acompanhar e apoiar na realização de todo o 

trabalho que realizamos com as nossas crianças na sala de atividades. Eles dão-nos apoio, 

essencialmente, nos domínios da linguagem e no da matemática, mas com esta articulação e a ajuda 

permite-nos realizar o nosso trabalho de forma mais segura e seguir o ritmo das crianças. ” 

 

 Sendo os professores do 1º Ciclo agentes ativos no desenvolvimento de 

competências nos mais diversos domínios, consideraram as educadoras que a 

articulação e a interação entre os pares se justifica no sentido da organização da 

planificação, mas também na reflexão das práticas implementadas, avaliando, deste 

modo, o decorrer de todo o trabalho. 

 

Quadro 7. – A comunicação aos Encarregados de Educação sobre a implementação da metodologia 

“Ensinar é Investigar” decorre de uma reunião prévia aos 5 anos. Considera que o processo 

comunicativo que resulta desta reunião é elucidativo? 

E1 
“…eu acho que se torna elucidativo à medida que o processo vai avançando e que os encarregados 

de educação vão observando,…” 

E2 

“Eu não acho que seja muito elucidativo para os pais, acho que os pais se vão apercebendo ao longo 

do ano e conforme as crianças se vão desenvolvendo e eles podem observar, constatar isso, como o 

trabalho desenvolvido com as crianças levam para casa…” 

E3 
“Eu acho que sim, pois na reunião nós procuramos ser elucidativas e claras quando explicamos a 

metodologia aos pais temos sempre demonstrado segurança, isto é explicado, o que é o método 
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“Ensinar é Investigar”, em que consiste e como se vai desenvolver.” 

 

 O primeiro impacto da explicitação da metodologia “Ensinar é Investigar” 

torna-se ambíguo, os pais entendem, numa primeira instância, o funcionamento da 

metodologia, todavia, só, posteriormente e ao longo do desenvolvimento e 

acompanhamento da mesma, sentem a segurança de um trabalho distinto. 

 

Quadro 8. – Qual a reação dos Encarregados de Educação à prática pedagógica implementada aos 5 

anos e referida anteriormente? 

E1 

“…, mostraram-se muito muito apreensivos (…)os pais foram-se apercebendo que, naturalmente, as 

aprendizagens se iam fazendo sem grande esforço, sem grande sacrifício, por parte das crianças e 

sem violentar as crianças, tudo acontecia de forma natural e as crianças sempre gostam das tarefas 

que lhes eram apresentadas, sempre de uma forma lúdica e sempre tendo por base qualquer desenho 

que as crianças trazem, qualquer conversa, qualquer relato, partíamos daí para fazer a exploração 

dos conceitos que pretendíamos observar.” 

E2 

“…reagem bem, de forma que também parte de nós educadoras, também temos que alertar, para os 

pais, que estão também é um método de descoberta, de investigação, em que a criança vai 

construindo o seu próprio conhecimento…” 

E3 

“…nota-se que eles ficam apreensivos, demonstrando algum receio e preocupação mas depois à 

medida que tudo é explicado vão modificando. Também, depois, através de alguns diálogos 

ocasionais com os pais, começam a envolver-se e a perceber o trabalho realizado e também quando 

observam a alegria e o interesse dos filhos na descoberta das primeiras palavras, palavras escritas, e 

na descoberta da novidade todos os dias…” 

 

Sob o olhar das entrevistadas os Encarregados de Educação adotam perspetivas 

distintas, apreensão e compreensão, visto que, embora a metodologia seja inovadora, 

demonstram confiança no trabalho a desenvolver, desvanecendo-se a preocupação e 

receio iniciais. 

 

Quadro 9 – Considera a inovação da prática pedagógica um contributo válido no processo de ensino-

aprendizagem? 

E1 

“…as crianças estão felizes, sentem-se felizes, veem a atividade de escrita, este ano, tenho um grupo 

de 4 anos, uma atividade divertida, rápida, porque tento que as primeiras experiências sejam 

experiências que a criança tenha sucesso porque acho que é importante que elas sintam que são 

capazes, que é uma atividade rápida, fácil, que não demora assim tanto tempo, que não custa assim 

muito…” 

E2 
“…acho importante porque as crianças são levadas num processo de exploração, de exploração de 

investigação … que fazem de forma natural e espontânea, levá-las para o mundo emergente da 
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escrita e da leitura, e também, porque também acaba depois todo este trabalho, este processo 

também acaba por haver uma interação com todas as outras áreas de conteúdo a desenvolver.” 

E3 

“Esta prática de inovação implementada promove desde cedo o sucesso. Claro que com esta 

implementação há necessidade de uma planificação flexível, bem pensada e que as atividades 

promovam a aquisição e a sistematização dos conteúdos. As crianças aprendem a conviver, a 

relacionar-se com os outros e favorece o desenvolvimento das competências, como o respeito pelas 

suas ideias, o poder de argumentação. Considero este contributo válido no processo de ensino-

aprendizagem, porque torna a aprendizagem de uma forma divertida…” 

 

 Ainda que o processo de ensino-aprendizagem se paute por metodologias 

diversas, a inovação da prática pedagógica torna-se, segundo as intervenientes, um 

contributo válido, na medida em que a partir de uma planificação flexível, as crianças 

são levadas a descobrir novos conhecimentos, de forma espontânea, observando, na 

escrita e na leitura, experiências válidas para o seu desenvolvimento. 

 

Quadro 10 – Como caracteriza a metodologia “Ensinar é Investigar”? 

E1 

“…uma metodologia … lúdica …, porque se parte de um jogo, de uma brincadeira, de uma história, 

de uma canção, de um teatro, não deixa de ser, ou não deixa de ser atividades, que as crianças já 

faziam, no dia a dia, com outro objetivo, assim o nosso objetivo é um, a criança faz um jogo, uma 

brincadeira, no fundo, acaba por ter um início sempre lúdico e, depois, vem a parte mais séria, 

digamos assim, mas que a criança, muitas vezes,  nem se apercebe que essa parte está a ser 

realizada, porque faz as coisas tão imbuída naquele espírito do brincar, que acaba por nem se 

aperceber muito que está a realizar uma aprendizagem.” 

E2 
“…um método construtivista, descoberta de investigação em que as crianças vão adquirindo os 

conceitos de uma forma ativa e experimental.” 

E3 

“…é uma metodologia inovadora, criativa e de descoberta. (…) é um processo do desenvolvimento 

da investigação (…). É um método que promove, nas crianças, a criatividade, iniciativa, curiosidade 

e confiança em si mesma, também desenvolve o pensamento, recorrendo sempre a atividades bem 

estruturadas que levem aquisição e sistematização dos conteúdos como já foi dito e de forma lúdica 

e manipulativa.” 

 

A metodologia “Ensinar é Investigar” desenvolve-se através de atividades que 

conduzem à perceção escrita e numérica da criança. Deste modo, as Educadoras, para 

além de considerarem ser uma metodologia inovadora e criativa, destacam que a 

mesma se manifesta através da descoberta, não evidenciando o rigor que se pressupõe 

na aprendizagem deste tipo de conteúdos. 
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 De seguida, procedemos à análise das entrevistas dos professores do 1.º Ciclo 

de acordo com a explicitação de cada interveniente, na abordagem da metodologia 

“Ensinar é Investigar”. 

 

Quadro 11. – O que considera mais relevante na prática pedagógica enquanto Professor/a do 1.º Ciclo? 

E4 

“…há um aspeto que é muito importante para mim que tem a ver com o envolvimento, com a 

capacidade do professor cativar as crianças e as crianças cativarem também o professor, a forma 

como nós nos relacionamos.” 

E5 
“…cativar as crianças e tê-las, considera-las minhas e poder trabalhar com elas de acordo com as 

suas necessidades,…” 

E6 

“…a predisposição para aprendizagem dos alunos, a sua motivação para a leitura e escrita, a 

matemática e tudo que rodeia a criança e é importante esta predisposição porque se não houver esta 

predisposição para a aprendizagem o aluno não vai aprender com tanto significado e as 

aprendizagens não vou ser tão enriquecedoras e significativas para ele.” 

 

 Os entrevistados consideraram que é fundamental, na prática pedagógica, a 

motivação e o envolvimento dos alunos no que concerne à aprendizagem, pois, 

segundo os mesmos, é condição crucial para atingirem o sucesso escolar. 

 

Quadro 12 – Pensa que os pais já conhecem suficientemente a metodologia “Ensinar é Investigar” de 

inovação curricular? 

E4 

“Eu acho que não (…) Porque é uma forma de trabalhar que não é semelhante àquela que 

aprenderam, faz com que, no início, fiquem expectantes, até mais expectantes que os meninos, mas 

depois à medida que se vão envolvendo, vão percebendo a mecânica começam já a envolver-se 

dentro do trabalho e a envolvência dos pais… (…) quando começam a ver que há um trabalho em 

torno das frases, há um desdobrar das frases, o partir das frases a utilizar, utilizar as diferentes 

palavras das frases para compor novas frases e começam a perceber que em torno daquelas palavras 

se faz o trabalho. Aí já começa depois também a perceber que aquilo é um jogo e começam também 

a jogar com os filhos mas até lá há sempre um caminho que é preciso desmistificar.” 

E5 

“Não, minimamente, muito pouco ou quase nada. (…) comecei com a metodologia em 1990, num 

período, ainda, de experimentação do projeto, portanto aderimos, fui convidada e aderi e o meu 

percurso de professora já era bastante longo, metade do percurso tinha sido com a metodologia 

analítica /sintética, e, depois, conheci o “Ensinar é investigar” e apaixonei-me pelo ensinar é 

investigar, porque íamos fazendo o trabalho, ao mesmo tempo, tínhamos apoio de uma 

coordenadora púnhamos ali as nossas dúvidas ninguém estava a criticar ninguém, porque aquilo não 

era o nosso trabalho era o trabalho dos nossos alunos e portanto havia sempre a sugestão do colega 

do lado, do outro e fomos nós enriquecendo e naquela altura havia uma necessidade muito grande de 

mudar,…” 

E6 “…não eu acho que se conhecesse mais, se tivessem outra perspetiva da metodologia e as suas 
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principais vantagens acho que seria mais benéfico para todos, acho que alguns ainda desconhecem 

os benefícios deste metodologia que é realmente uma pena, porque se houvesse mais divulgação 

acerca da metodologia, os próprios pais iriam aceitar de outra forma, não é, abordagem da leitura e 

escrita e que acaba por ser uma forma mais informal e mesmo para os pais seria muito mais, se 

calhar, não ficariam tão preocupados com o ensino da leitura e escrita numa fase mais precoce.” 

 

 Ao longo desta questão, denotamos uma concordância dos docentes 

relativamente ao conhecimento da metodologia “Ensinar é Investigar” por parte dos 

Encarregados de Educação, visto que se sentem expectantes, numa fase inicial, mas, 

depois, identificam os benefícios acerca da mesma, pois entendem que esta forma de 

ensino se processa através de um jogo, logo de modo informal. 

 

Quadro 13 – Considera a orientação da prática pedagógica de mudança às Educadoras um processo 

importante para o sucesso de aprendizagem do aluno? 

E4 

“Eu considero que é um processo muito importante, (…) falar num processo que se alicerça em 

jogos lúdicos, em cantilenas, lengalengas, histórias, que são, por assim dizer, constructos do dia a 

dia da criança, são património, que nós temos, património tradicional oral, muito nessa base e 

património também ao nível do jogo, os miúdos acabam por se envolver muito nestas tarefas e acho 

que, ao nível do pré-escolar, quando as crianças fazem esse trabalho, é um trabalho rico, ao nível da 

vivência quotidiana do pré-escolar, que, no fundo, orienta e canaliza as crianças, já para uma 

aprendizagem, vamos chamar já não é só uma aprendizagem emergente, mas sim começa-se a criar 

a consciência do que é aprender a ler e do que é escrever e há uma correspondência muito própria 

entre a leitura e a escrita e eles criam logo uma conceção correta do que é ler e escrever e essa 

relação que é estabelecida e, por isso, no pré-escolar, eu considero que é muito benéfico para os 

meninos fazerem essa abordagem através do método ensinar é investigar. Porquê? Porque os 

meninos vão efetivamente pegar na parte da vivência do pré-escolar, do currículo do pré-escolar e 

vão criar uma ponte já com o primeiro ciclo que lhes vai facilitar a parte da transição e da 

continuidade escolar.” 

E5 

“…acho que é importante, (…) porque nós não vamos ensinar nada às educadoras, nós vamos gerir 

um processo e é só isso que podemos fazer e, porque os alunos são vossos, têm características 

específicas, …” 

E6 
“Claro que sim, esta orientação da prática pedagógica acaba por ser importante e ser um processo 

relevante para o processo da aprendizagem dos alunos…” 

 

 As opiniões tornaram-se unânimes, nesta questão, pois revelaram que a 

articulação e a orientação do trabalho na educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo, na 

implementação da metodologia “Ensinar é Investigar” é integrada no desenvolvimento 

das atividades realizadas pelas educadoras. Todo este processo é auxiliado, mas não 
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dinamizado por outro docente, cada educadora gere a sua prática pedagógica de 

acordo com o grupo e respeitando os interesses e o ritmo de trabalho de cada um. 

 

Quadro 14 – Considera a inovação da prática pedagógica um contributo válido no processo de ensino-

aprendizagem? 

E4 

“Eu considero um processo válido para a parte do ensino-aprendizagem, porque os alunos acabam 

por ganhar muito, (…) A forma como eles se envolvem com este método faz com que as crianças, 

depois, se sintam mais motivadas, adquiram, logo, muito mais rapidamente, uma noção do que é ler 

e escrever, porque trabalham logo com frases, não estão a trabalhar com letras, um p não existe, mas 

a palavra pá já existe, a sílaba também continua a ser um bocadinho abstrata, mas se eu disser a 

silaba té, existe um té. Se eu disser a palavra mãos, a palavra mãos existe, a criança faz uma 

associação entre uma palavra e um objeto que está à sua frente ou uma parte do corpo que está à sua 

frente, por isso, para a criança é concreto, e é importante essa parte da concretização ao nível do pré-

escolar, a criança ganha muito com isso.” 

E5 
“Eu considero, acho que sim, e cada vez mais, (…) eles acham que nós estamos numa brincadeira 

constante e  (…)  nós conseguimos chamá-los e tê-los como nossos.” 

E6 

“Sim, sem dúvida. (…) … porque, através desta, desta metodologia, deste processo, os alunos 

acabam por estar mais motivados, a construção do conhecimento é feito de outra forma, há uma 

predisposição para a aprendizagem de forma diferente, é o próprio aluno que quer mais e mais, quer 

conhecer mais, é a iniciativa dele, porque ele se sente integrado na aprendizagem, como um 

elemento importante, e não apenas algo que é imposto … é uma construção coletiva da 

aprendizagem,…” 

 

 Cada interveniente considerou que o contributo no processo de ensino-

aprendizagem é construtivo e frutífero, no sentido em que o aluno procede à 

descoberta da sua própria aprendizagem, construindo-a de acordo com a motivação 

porque se sente parte integrante de todo o processo. A inovação da prática pedagógica 

contribui para a construção da aprendizagem, logo o envolvimento nas atividades 

propostas, quer de caráter lúdico ou orientado, fazem parte integrante do alicerçar das 

aprendizagens de cada criança, pois parte-se da exposição do objeto concreto para a 

associação do mesmo à palavra. 

 

Quadro 15 – Considera uma metodologia facilitadora do processo de ensino-aprendizagem o facto de os 

alunos, na transição para o 1º Ciclo, terem desenvolvido competências anteriormente exclusivas do 1.º 

Ciclo? 

E4 

“…isso é uma questão que poderia ser discutida sob muitos prismas. (…) eu acho que se ganha 

muito. (…) Porque ao nível do pré-escolar, um dos grandes legados do pré-escolar, isto, 

historicamente, ao nível do pré-escolar para o primeiro ciclo, toda a gente dizia, os meninos vêm 
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muito bem preparados, isto tem a ver com a consciência fonológica, o trabalho da consciência 

fonológica, e ao falar deste método, nós centramo-nos muitas vezes, … na parte da abordagem da 

leitura e da escrita mas o método “ Ensinar é Investigar” também transcende um bocadinho isso, 

passa também para a parte da matemática, para a área do conhecimento do mundo, porque podemos 

pagar nas frases e relacionar todas as áreas curriculares, (…) Ao trabalhar-se deste modo, eu acho 

que ainda se ganha mais. Porquê? Porque pegando na frase, partindo a frase em palavras, pegando 

nas palavras, partindo a palavra em sílabas e fazendo, depois, essa cadeia descendente até 

chegarmos à letra, vamos continuar a trabalhar a parte da consciência fonológica tal como 

trabalhávamos, ou seja, o trabalho do pré-escolar, vamos dizer mais tradicional, … ao nível da 

abordagem que se faz da leitura e da escrita, continua a ser feito,…” 

E5 
“…considero que sim. (…) é uma mais-valia para o primeiro ciclo, primeiro, há muitos conceitos 

que já foram construídos e que nós vamos dar continuidade se não temos que começar de novo..” 

E6 

“…eu acho que sim, (…)os alunos com esta metodologia acabam por ir aprendendo, brincando 

através do jogo e acaba por ser uma aprendizagem informal e quando assim é quando chegam ao 

primeiro ciclo trazem uma bagagem, (…) se este processo for feito realmente ao nível do jogo, da 

brincadeira, de um jogo orientado, didático sim, …, só vai facilitar,…” 

 

 Segundo os entrevistados, esta metodologia é facilitadora do processo ensino-

aprendizagem, quando desenvolvida na educação Pré-Escolar, pois torna-se 

facilitadora da aquisição de novos conteúdos, assegurando a continuidade do trabalho 

previamente desenvolvido. 

 

Quadro 16 – Como caracteriza a metodologia “Ensinar é Investigar”? 

E4 

“…esta base do jogo, esta base de envolver os meninos no trabalho, ganha-se muito, porque, o 

primeiro ano é um ano muito gratificante para o professor mas muito extenuante. Pegando nesta 

forma de trabalhar muito própria, eu acho que depois os meninos ganham muito, a forma como eles 

se envolvem perante o trabalho, a forma como eles se motivam, a forma como eles podem até 

cooperar, fazendo trabalho de grupo, porque há meninos que, às vezes têm mais dificuldades e 

outros conseguem, em conjunto, ler, ajudar aquele menino que não consegue identificar determinada 

palavra, ou que não consegue construir uma palavra que está no quadro silábico, eles podem 

cooperar e podem ganhar muito com isso e o primeiro ano ganha mesmo muito com isso em relação 

a este tipo de trabalho. 

E5 “…super ativa … que da prazer ao professor.” 

E6 

“…é uma metodologia que cativa, que envolve os alunos, … onde eles se sentem um elemento 

integrante na aprendizagem, … onde os alunos participam na construção do seu conhecimento, não 

é algo imposto, dado, não é, parte-se de um jogo para depois os alunos, a partir do jogo, construírem 

as próprias frases, eles depois veem escrito aquilo que vivenciaram, porque o vivenciar antes de 

dizerem é importante, ver, vivenciar para depois escrever para primeiro falar ou a representação oral 

para a representação escrita, … e depois para a própria análise das frases, … o aluno sente-se 

envolvido nesta aprendizagem quando há envolvimento há uma motivação, uma motivação 
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diferente, … que é realmente benéfica…” 

 

No término da realização das entrevistas, as intervenientes demonstraram 

interesse no conhecimento dos resultados deste estudo, facto justificado pela 

importância que os mesmos atribuíram na concretização dos objetivos traçados pela 

investigadora. 

 

4.2. Documentos 

 

4.2.1. Planificações Semanais de Atividades 

 

No âmbito do desenvolvimento das competências da criança, definem-se, na 

Educação Pré-Escolar, três áreas de conteúdo emanadas pelas OCEPE. Assim, estas 

áreas abrangem a Formação Pessoal e Social, a Área da Expressão e Comunicação, 

nos domínios da expressão motora, da expressão dramática, da expressão plástica, da 

expressão musical, da linguagem oral e da abordagem à escrita e da matemática, e a 

Área de Conhecimento do Mundo. 

Estas competências estão na base do desenvolvimento da Planificação que cada 

Educadora regista semanalmente para que as atividades planificadas se tornem 

transversais às competências a desenvolver. 

Assim, em reunião semanal, as Educadores do Pré-Escolar, baseadas no Plano 

de Atividades da Escola privada, de Braga, e as necessidades e interesses do grupo de 

crianças, procedem à descrição das competências por áreas de conteúdo a desenvolver 

ao longo de uma semana, bem como à planificação das atividades e recursos a utilizar 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Planificação da semana de 7 a 11 de setembro 

 

Áreas conteúdo 

 

 

Competências 

 

Atividades 

 

Recursos 

 

Formação Pessoal e Social 
6 3 ----- 

E
xp

r

es
sã

o 
e 

C
om

un
ic

Expressão Motora 

 
4 2 3 
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Expressão Dramática 

 
3 1 1 

Expressão Plástica 

 
4 4 3 

Expressão Musical 

 
2 2 2 

Domínio da Linguagem e 

Abordagem à escrita 

 

14 13 4 

Domínio da Matemática 

 
9 8 5 

Área do Conhecimento do Mundo 

 
3 1 1 

Avaliação 1 

 

Deste modo, ao nível da Formação Pessoal e Social, é fundamental que a 

criança, no acolhimento do início do ano letivo (semana de 7 a 11 de setembro), 

compreenda, juntamente com a educadora, as regras de funcionamento da sala e que, 

também conjuntamente com a mesma, elaborem a planificação das atividades a 

desenvolver ao longo da semana. No decorrer destas atividades, desenvolvem-se 

competências que orientam a criança no término das tarefas no tempo proposto, de 

forma autónoma e por iniciativa do mesmo, para que se sinta parte integrante na 

planificação de projetos a desenvolver. Deve, ainda, demonstrar comportamentos de 

apoio e interajuda, demonstrando atitudes positivas perante o fracasso ou qualquer 

dificuldade. 

Ao nível da Expressão e Comunicação, domínio da expressão motora, as 

atividades desenvolvidas regem-se por uma sessão de movimentos, com arcos e bolas, 

e contorno de formas geométricas, com blocos lógicos. A criança deve, neste domínio, 

movimentar-se livremente no espaço, parando a um sinal prévio, assim como deve 

executar uma série de três movimentos consecutivos. Ao nível da motricidade fina, 

solicita-se à criança a coordenação de movimentos com precisão. No domínio da 

expressão dramática, o jogo de faz de conta nas áreas de trabalho, com roupas e 

acessórios, desenvolve, na criança, situações espontâneas de comunicação verbal e não 

verbal a partir da representação de papéis. No domínio da expressão plástica, com 

papel, lápis de cor e/ou marcadores, registam-se graficamente histórias, representam-

se iconicamente algumas frases e desenham-se algumas formas geométricas. Neste 
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domínio é importante que a criança registe graficamente o que observa, desenhando 

com pormenores e representando os elementos ordenados no espaço, utilizando cores 

diversas. No domínio da expressão musical, a criança deve demonstrar capacidade 

para ouvir e cantar canções, transmitidos através de leitor de CD, de modo a que 

aprecie a sonoridade das mesmas. No domínio da Linguagem Oral e Abordagem à 

Escrita, desenvolvem-se, nesta semana, com livros, papel, lápis e imagens, atividades 

diversas, nomeadamente resposta a questões, relato de acontecimentos, de vivências e 

de descobertas, reconto de histórias, leitura e construção coletiva de histórias e de 

poesia, assim como exploração das mesmas, execução de jogos usando palavras 

escritas, observação e interpretação de imagens, segmentação de palavras, leitura de 

sílabas, contagem de letras nas palavras, detetar rimas, assim como datar e escrever o 

nome em letra manuscrita. Qualquer destas atividades tem como principal objetivo a 

expressão da criança por iniciava própria. No domínio da Matemática, trabalha-se a 

decomposição do número cinco e as formas geométricas, assim como a resolução de 

problemas, utilizando o ábaco, blocos lógicos, quadro e fichas de trabalho, para que a 

criança estabeleça relações com os objetos e quantifique conjuntos. 

Na área de Conhecimento do Mundo, desenvolveu-se a avaliação diagnóstico, 

através de uma ficha de trabalho, onde a criança revela o seu conhecimento 

relativamente à sua data de nascimento, agregado familiar e identificação do nome dos 

pais, assim como justifica a escolha dos amigos em sala. 

No término da semana, a educadora procede à avaliação das atividade 

planificadas, de modo a aferir o cumprimento das mesmas, assim como o desempenho 

e o envolvimento do grupo de crianças. 

 

Tabela 5 – Planificação da semana de 14 a 18 de setembro 

 

Áreas conteúdo 

 

 

Competências 

 

Atividades 

 

Recursos 

 

Formação Pessoal e Social 
6 3 ----- 

Á
re

a 
da

 

E
xp

re
ss

ão
 e

 

C
om

un
ic

aç
ã

o  

Expressão Motora 

 
3 2 1 

Expressão Dramática 

 
3 1 1 
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Expressão Plástica 

 
5 3 4 

Expressão Musical 

 
2 3 2 

Domínio da Linguagem e 

Abordagem à escrita 

 

10 11 5 

Domínio da Matemática 

 
8 4 5 

Área do Conhecimento do Mundo 

 
6 3 3 

Avaliação 1 

 

Na semana de 14 a 18 de setembro, a planificação do Ensino Pré-Escolar, ao 

nível da Formação Pessoal e Social, avaliou as atividades da semana precedente, 

desenvolveu conversas e debates de assuntos temáticos, assim como planificou outras 

atividades, com vista ao desenvolvimento das competências que orientam a criança no 

término das tarefas no tempo proposto, de forma autónoma e iniciativa do mesmo, 

para que se sinta parte integrante na planificação de projetos a desenvolver. Deve, 

ainda, demonstrar comportamentos de apoio e interajuda, demonstrando atitudes 

positivas perante o fracasso ou qualquer dificuldade, aliado à curiosidade perante os 

diversos temas. 

Ao nível da Expressão e Comunicação, domínio da expressão motora, as 

atividades desenvolvidas regem-se por uma sessão de movimentos, com objetos da 

sala, e o jogo da cabra-cega. A criança deve, neste domínio, coordenar 

simultaneamente membros superiores e inferiores, executar movimentos mantendo o 

equilíbrio, assim como utilizar os sentidos do tato e da visão na identificação de 

objetos. No domínio da expressão dramática, o jogo de faz de conta nas áreas de 

trabalho, com roupas e acessórios da área do faz de conta, permite desenvolver, na 

criança, situações espontâneas de comunicação verbal e não verbal a partir da 

representação de papéis, assim como a utilização de acessórios para caracterizar as 

personagens. No domínio da expressão plástica, com papel, lápis de cor e/ou 

marcadores e tintas e pincéis, faz-se a representação icónica de frases, com desenho 

livre e modelagem das palavras da frase estudada. Neste domínio é importante que a 

criança registe graficamente o que observa e vivência, desenhando livremente 
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pormenores, assim como deve representar iconicamente algumas frases, modelando as 

palavras da frase estudada. No domínio da expressão musical, a criança deve 

demonstrar capacidade para ouvir e cantar canções, transmitidos através de leitor de 

CD, de modo a que explore a significação da canção e identifique os batimentos 

rítmicos. No domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, desenvolvem-se, 

nesta semana, com livros, papel, lápis de carvão, imagens e fichas de trabalho, 

atividades diversas, nomeadamente resposta a questões, relato de acontecimentos, de 

vivências e de descobertas, reconto de histórias, apresentação da primeira frase do 

método “Ensinar é Investigar”, leitura e interpretação da frase, contagem das palavras 

na frase, ordenação das mesmas, leitura de sílabas, leitura de histórias em prosa e 

poesia, redação da data e do nome completo em letra manuscrita e cópia do plano do 

dia. Qualquer destas atividades tem como principal objetivo a expressão da criança por 

iniciava própria, relatando acontecimentos vividos. No âmbito do desenvolvimento 

das atividades que se inserem no método desenvolvido da Escola privada do concelho 

de Braga, dita a planificação que a criança deve reconhecer algumas frases e palavras, 

saber onde inicia e termina a mesma, identificar marcas frásicas como a letra 

maiúscula no início da frase e o ponto final no término da mesma, segmentar frases, 

reconhecer algumas palavras escritas, assim como ler o que escreveu. No domínio da 

Matemática, trabalha-se a decomposição dos números dois, três, quatro e cinco, 

formam-se conjuntos atendendo a critérios dados, realizam-se contagens, assim como 

a resolução de problemas, utilizando material da sala, quadro, papel, lápis e fichas de 

trabalho. 

Na área de Conhecimento do Mundo, desenvolveu-se uma conversa com as 

crianças acerca dos cinco sentidos, visualizou-se um pequeno filme e realizaram-se 

jogos. Para a realização destas atividades utilizaram-se como recursos o computador 

para projeção de diapositivos e respetivo projetor, assim como vários objetos da sala. 

Assim, a criança identifica as principais funções dos cinco sentidos, identifica, ainda, 

objetos através do tato, identifica e distingue sons de ruídos, distingue doce e salgado e 

alguns odores. 

No término da semana, a educadora procede à avaliação das atividade 

planificadas, de modo a aferir o cumprimento das mesmas, assim como o desempenho 
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e o envolvimento do grupo de crianças, que se mostrou, ao longo desta semana, 

recetiva, tendo reagido de forma positiva. 

  

Tabela 6 - Planificação da semana de 21 a 25 de setembro 

 

Áreas conteúdo 

 

 

Competências 

 

Atividades 

 

Recursos 

 

Formação Pessoal e Social 
8 3 ----- 
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Expressão Motora 

 
3 1 ----- 

Expressão Dramática 

 
3 1 1 

Expressão Plástica 

 
4 4 4 

Expressão Musical 

 
2 1 2 

Domínio da Linguagem e 

Abordagem à escrita 

 

13 14 5 

Domínio da Matemática 

 
10 8 5 

Área do Conhecimento do Mundo 

 
4 2 3 

Avaliação 1 

 

 

Na semana de 21 a 25 de setembro, a planificação do Ensino Pré-Escolar, ao 

nível da Formação Pessoal e Social, avaliou as atividades da semana precedente, 

desenvolveu conversas e debates de assuntos temáticos, assim como planificou outras 

atividades. O longo desta semana, desenvolveu-se, ainda, a avaliação das atividades da 

semana. A criança, ao nível do desenvolvimento de competências, deve terminar as 

tarefas no tempo proposto, realizar, de forma autónoma as tarefas propostas, revelar 

iniciativa na realização das tarefas, participar na planificação de planos e projetos, 

confiar nas suas capacidades, demonstrar comportamentos de apoio e interajuda, 

demonstrar atitude positiva perante o fracasso ou dificuldade e revelar curiosidade 

perante a exploração de temas. 
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Ao nível da Expressão e Comunicação, domínio da expressão motora, as 

atividades desenvolvidas regem-se por uma sessão de movimentos, onde a 

coordenação simultânea dos membros superiores e inferiores, execução de 

movimentos mantendo o equilíbrio e a movimentação segundo instruções de 

esquerda/direita, atrás/à frente e em cima/em baixo são competências a adquirir pela 

criança. No domínio da expressão dramática, o jogo de faz de conta nas áreas de 

trabalho, com roupas e acessórios da área do faz de conta, permite criar, na criança, 

situações espontâneas de comunicação verbal e não verbal a partir da representação de 

papéis, assim como a utilização de acessórios para caracterizar as personagens. No 

domínio da expressão plástica, de novo com papel, lápis de cor e/ou marcadores e 

tintas e pincéis, faz-se a representação icónica de frases, assim como registar 

graficamente o movimento icónico de translação e rotação, desenhar livremente e 

pintar o tema, o Outono. Neste domínio é importante que a criança registe 

graficamente o que observa e vivencia, desenhando livremente pormenores, assim 

como deve representar em desenho e pintura a estação do ano, o outono. No domínio 

da expressão musical, a criança deve revelar aprendizagem e exploração de uma 

canção de outono, transmitida através de leitor de CD, de modo a que cante e 

interprete em mímica a canção. No domínio da Linguagem Oral e Abordagem à 

Escrita, desenvolvem-se, nesta semana, com livros, papel, lápis de carvão, imagens e 

fichas de trabalho, atividades diversas, nomeadamente resposta a questões, relato de 

acontecimentos, de vivências e de descobertas, comentário de uma imagem, reconto de 

histórias, execução de jogos usando palavras escritas, leitura de sílabas, escrita e 

leitura de ditongos, contagem de palavras em frases, leitura de histórias em prosa e 

poesia, construção de uma poesia de outono, de uma frase alusiva e enumeração de 

palavras relacionadas com a época, finalizando com a redação da data e nome 

completo em letra manuscrita, assim como a cópia do plano diário, que se tornara já 

uma rotina nas atividades das crianças. No domínio da Matemática, trabalha-se a 

formação de conjuntos atendendo a critérios dados, a cópia de imagens em papel 

ponteado, assim como de figuras geométricas em papel quadriculado, a realização de 

contagens, a decomposição do número cinco, a realização de uma ficha de trabalho, 

onde são representados elementos do “ditado” em cima/em baixo, à esquerda/à direita, 

a resolução de problemas e, para finalizar, o desenho ditado. Neste domínio, 
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pressupõe-se que cada criança deva formar conjuntos atendendo a uma ou duas 

características, reproduza figuras em papel pontado, copie figuras geométricas em 

papel quadriculado, represente elementos de acordo com o solicitado, realize 

contagens em sentido crescente, decrescente e ordenado, realize estimativas de uma 

dada quantidade, componha e decomponha os números dois, três, quatro e cinco, 

assim como a representação dos mesmos, resolva problemas envolvendo subtração e 

adição, utilizando esta última no sentido de associar e completar. 

Na área de Conhecimento do Mundo, desenvolveu-se uma conversa com as 

crianças acerca da interligação das mudanças climatéricas e a sua influência na 

natureza: animais e plantas e apresentaram-se, em projetor através de diapositivos, 

movimentos de rotação e translação. Assim, a criança identifica as principais 

características do outono, reconhece as mudanças ocorridas na natureza, descreve o 

movimento de rotação e associa-o ao dia/noite e descreve o movimento e translação e 

associa-o às estações do ano. 

No término da semana, a educadora procede à avaliação das atividades 

planificadas, de modo a aferir que cada criança se vai adaptando, progressivamente, à 

nova rotina, verificando que as atividades propostas às crianças se têm mostrado 

eficazes, tendo as mesmas revelado interesse, envolvendo-se nas diferentes tarefas, 

ainda que em ritmos de trabalho distintos. Também, nesta semana, deu-se início à 

realização dos testes diagnósticos. 

 

Tabela 7 – Planificação da semana de 28 de setembro a 2 de outubro 

 

Áreas conteúdo 

 

 

Competências 

 

Atividades 

 

Recursos 

 

Formação Pessoal e Social 
6 3 ----- 
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Expressão Motora 

 
6 1 1 

Expressão Dramática 

 
3 2 1 

Expressão Plástica 

 
5 4 5 

Expressão Musical 

 
4 7 4 
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Domínio da Linguagem e 

Abordagem à escrita 

 

10 11 5 

Domínio da Matemática 

 
9 5 6 

Área do Conhecimento do Mundo 

 
2 3 4 

Avaliação 1 

 

Na semana de 28 de setembro a 2 de outubro, a planificação do Ensino Pré-

Escolar, ao nível da Formação Pessoal e Social, avaliou as atividades da semana 

precedente, desenvolveu conversas e debates de assuntos temáticos, assim como 

planificou outras atividades. O longo desta semana, desenvolveu-se, ainda, a avaliação 

das atividades da semana. A criança, ao nível do desenvolvimento de competências, 

deve terminar as tarefas no tempo proposto, realizar, de forma autónoma as tarefas 

propostas, revelar iniciativa na realização das tarefas, participar na planificação de 

planos e projetos, confiar nas suas capacidades, demonstrar comportamentos de apoio 

e interajuda, demonstrar atitude positiva perante o fracasso ou dificuldade e revelar 

curiosidade perante a exploração de temas. 

Ao nível da Expressão e Comunicação, domínio da expressão motora, as 

atividades desenvolvidas regem-se por uma sessão de movimentos, onde a 

coordenação simultânea dos membros superiores e inferiores, execução de 

movimentos mantendo o equilíbrio e a movimentação segundo instruções de 

esquerda/direita, atrás/à frente e em cima/em baixo são competências a adquirir pela 

criança. No domínio da expressão dramática, o jogo de faz de conta nas áreas de 

trabalho, com roupas e acessórios da área do faz de conta, permite criar, na criança, 

situações espontâneas de comunicação verbal e não verbal a partir da representação de 

papéis, assim como a utilização de acessórios para caracterizar as personagens. No 

domínio da expressão plástica, de novo com papel, lápis de cor e/ou marcadores e 

tintas e pincéis, faz-se a representação icónica de frases, assim como o desenho livre, 

modelagem e pintura, de modo a que se fortaleçam competências no âmbito do registo 

gráfico, pormenorizado, das vivências da criança e a modelagem de alguns ditongos. 

No domínio da expressão musical, a criança deve perceber o significado do Dia 

Internacional da Música. Nesse sentido, a Educadora apresenta diapositivos 
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relacionados com o significado da música, a sua funcionalidade, a constituição e 

importância de uma orquestra. Posteriormente, desenvolvem-se atividades 

relacionadas com os batimentos rítmicos, exploração de uma canção, audição de 

vários estilos musicais e experimentação livre de alguns instrumentos, a fim de que as 

competências expandidas se vertam na memorização da letra da canção auscultada, 

assim como a identificação de alguns instrumentos, agrupando-os em famílias: cordas, 

sopro e precursão. No domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, 

desenvolvem-se, nesta semana, com livros, papel, lápis de carvão, imagens e fichas de 

trabalho, a resposta a questões, o relato de acontecimentos, vivências e descobertas, o 

reconto de histórias, a formação dos ditongos “oi”, “ou” e “ei”, a apresentação da 

segunda frase (“Nós tapamos os olhos”), a formação de frases com palavras 

conhecidas, a leitura e cópia de pequenas frases, a leitura de histórias em prosa e 

poesia, a escrita da data e o nome completo em letra manuscrita, a cópia do plano do 

dia, a representação dos números por extenso. Estas atividades pressupõem o 

desenrolar das competências deste domínio, designadamente exprimir-se por iniciativa 

própria, relatar acontecimentos vividos, reconhecer as vogais e os ditongos, copias a 

nova frase, construir novas frases com palavras conhecidas, recontar histórias e 

participar na construção de uma história coletiva, acrescentando a aferição de 

competências anteriormente planificadas. No domínio da Matemática, inicia-se a 

utilização da simbologia “+” e “-“, utiliza-se a reta numérica para representar 

operações de soma e subtração, realizam-se contagens, decompõem-se os números 

2,3,4, e 5 e resolvem-se problemas. Neste domínio, pressupõe-se que cada criança 

deva apresentar cálculos, utilizar a reta numéricas, associar número a quantidade, 

realizar contagens em sentido crescente, decrescente e ordenada, realizar estimativas 

de uma dada quantidade, compor, decompor e representar números, resolver prolemas 

envolvendo adição e copiar figuras em papel quadriculado. 

Na área de Conhecimento do Mundo, desenvolveu-se um diálogo com as 

crianças acerca do ciclo do milho, da desfolhada e observou-se e descreveram-se 

alguns frutos de outono. Estas atividades têm como principal objetivo proporcionar à 

criança a compreensão do processo do crescimento do milho e identificar, utilizando 

os sentidos, alguns frutos do outono. 
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No termo da semana, a educadora procede à avaliação das atividade 

planificadas, verificando se a mesma é cumprida, se a introdução da segunda frase foi 

aferida, se as crianças constroem, escrevem e leem pequenas frases com palavras 

conhecidas, denotando-se, ainda eu a principal dificuldade se relaciona com o domínio 

da matemática, no que respeita a operações com lacunas, logo delineia-se a 

necessidade de continuar a diversificar estratégias para que as principais dificuldades 

sejam ultrapassadas. 

Após a análise das diversas planificações semanais, optamos por analisar uma 

planificação de cada período letivo, de modo a demonstrar a evolução do trabalho 

alcançado e das atividades que vão sendo realizadas. 

 

Tabela 8 - Planificação da semana de 22 a 26 de fevereiro 

 

Áreas conteúdo 

 

 

Competências 

 

Atividades 

 

Recursos 

 

Formação Pessoal e Social 
6 3 ----- 
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Expressão Motora 

 
4 2 1 

Expressão Dramática 

 
5 2 1 

Expressão Plástica 

 
4 3 4 

Expressão Musical 

 
2 2 2 

Domínio da Linguagem e 

Abordagem à escrita 

 

10 8 5 

Domínio da Matemática 

 
12 13 7 

Área do Conhecimento do Mundo 

 
2 3 4 

Avaliação 1 

 

 

Na semana de 22 a 26 de fevereiro, a planificação consta do desenvolvimento, 

ao nível da Formação Pessoal e Social, avaliou as atividades da semana anterior, 

desenvolveu conversas e debates de assuntos temáticos, assim como planificou outras 
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atividades. O longo desta semana, desenvolveram-se as competências a seguir 

elencadas, em que a criança deve terminar as tarefas no tempo proposto, propor ideias 

para a realização de novas atividades, assim como aceitar algumas frustrações e 

insucessos, participar na planificação de planos e projetos coletivos e cooperar com os 

colegas. 

Ao nível da Expressão e Comunicação, domínio da expressão motora, as 

atividades desenvolvidas regem-se por uma sessão de movimentos e a dinamização do 

jogo tradicional “O lencinho vai na mão”, utilizando como único recurso um lenço, 

pressupondo-se, assim, a coordenação simultânea dos membros superiores e inferiores, 

assim como criar o recriar movimentos locomotores e não locomotores a partir de 

estruturas rítmicas, executando movimentos em sintonia com os colegas, tendo em 

conta a atenção, rapidez e persistência. No domínio da expressão dramática, o jogo de 

faz de conta nas áreas de trabalho, com roupas e acessórios da área do faz de conta, 

permite criar, na criança, situações espontâneas de comunicação verbal e não verbal a 

partir da representação dramática de uma história, assim como a utilização de 

acessórios da área do faz de conta, tendo por principal objetivo o desenvolvimentos 

das competências de representação de partes de uma história, coordenação da sua ação 

com os colegas e adequação do tom de voz ao texto apresentado. No domínio da 

expressão plástica, de novo com papel, lápis de cor, cola e pincéis e papéis de cores 

variadas, faz-se a representação icónica de frases e textos construídos, assim como o 

desenho livre, recorte e colagem livre, de modo a que se fortaleçam competências no 

âmbito do registo icónico de algumas frases, incluindo muitos pormenores e o recorte, 

a criatividade e o sentido estético nas representações de cada criança. No domínio da 

expressão musical, a criança deve auscultar canções, e variados batimentos rítmicos 

(improvisar e reproduzir), utilizando-se os recursos a leitor de CD e o respetivo CD, 

para que a criança seja capaz de cantar canções e acompanhar o ritmo de outras. No 

domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, uma vez que já se exploraram 

quatro frases do método “Ensinar é Investigar”, esta semana será dedicada à 

apresentação e orientação do significado da frase “ Nós jogamos ao lencinho”. Neste 

sentido, e visto que o jogo do lencinho foi o ponto de partida para a exploração da 

frase, torna-se crucial que, neste domínio, surja um diálogo em grupo da vivência para 

redigir a frase a explorar. Na sequência desta atividade, organizam-se palavras para 
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formar frases, constroem-se, copiam-se e leem-se quadros silábicos, constroem-se, 

ainda, outras frases a partir de palavras dadas, copiam-se frases escritas em letra de 

imprensa, preenchem-se espaços vazios com palavras do texto e segmentam-se 

palavras, escrevendo as respetivas sílabas. No desenrolar destas atividades são 

utilizados livros, papel, lápis de carvão, imagens e fichas de trabalho, a fim de que a 

criança partilhe informação oral, utilizando frases corretas, leia, construa e copie 

quadros silábicos, palavras com sílabas e pequenas frases sem apoio visual, escreva 

frases simples, respeitando a estrutura sintática, copie pequenos textos, compreenda e 

responda a questões acerca do mesmo, segmente, escrevendo as sílabas, que compõem 

as palavras, reconheça e identifique e copie algumas frases em letra de imprensa, 

completando, deste modo, as competências a adquirir neste domínio. No domínio da 

Matemática, inicia-se a utilização da simbologia “+” e “-“ para representar 

numericamente a resolução de problemas, realizam-se contagens, quantificação de 

agrupamentos, composição e decomposição dos números até seis, completar “+1” e “-

1”, aplicar os sinais maior, menos e igual, formar conjuntos, combinar três cores, 

utilizar noções linha e coluna, aplicar conceitos par e ímpar e utilizar tabelas e gráficos 

para apresentação de cálculos. Para o desenvolvimento das respetivas atividades 

recorre-se a material disponibilizado na sala, quadro, papel, lápis, fichas de trabalho, 

reta e tabela numérica. As competências a desenvolver, com estas atividades, 

destacam-se na apresentação de cálculos, utilizando a simbologia “+” e “-“, associação 

de número a quantidade, composição de decomposição de números até seis, resolução 

de problemas envolvendo relações numéricas, comparação e ordenação de números, 

formação de conjuntos, compreensão das tabelas de dupla entrada, leitura de 

quantidades em gráficos e tabelas, relaciona numericamente em ordem crescente e 

decrescente, utilizando a simbologia maior, menor e igual, utilização correta das 

noções de linha e coluna, diferenciação de número par e ímpar, formação de pares e 

quantificação de agrupamentos. 

Na área de Conhecimento do Mundo, desenvolveu-se um diálogo com as 

crianças sobre a importância das cores, realização de algumas experiências com 

misturas de cores, identificação dos nomes de algumas cores. Estas atividades têm 

como principal objetivo proporcionar à criança o conhecimento das cores primárias, 
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sabendo que a combinação das cores primárias formam as cores secundárias, com 

recurso a livros, imagens, projetor e tintas e água. 

No termo da semana, a educadora procede à avaliação das atividade 

planificadas, verificando se a mesma é cumprida, diversificando a tipologia de 

trabalhos apresentados, a fim de perceber se as crianças aferiram as aprendizagens, 

percebendo se aquelas que apresentam dificuldades também possuem a possibilidade 

de evolução. 

 

Tabela 9 - Planificação da semana de 11 a 15 de abril 

 

Áreas conteúdo 

 

 

Competências 

 

Atividades 

 

Recursos 

 

Formação Pessoal e Social 
5 4 ----- 
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Expressão Motora 

 
2 1 ----- 

Expressão Dramática 

 
4 2 1 

Expressão Plástica 

 
3 3 7 

Expressão Musical 

 
2 2 2 

Domínio da Linguagem e 

Abordagem à escrita 

 

8 9 5 

Domínio da Matemática 

 
5 5 6 

Área do Conhecimento do Mundo 

 
2 3 ----- 

Avaliação 1 

 

Na semana de 11 a 15 de abril, ao nível da Formação Pessoal e Social, a 

planificação elaborada visa conversas e debates em grupo e de diversos assuntos, 

assim como planificou algumas atividades e avaliou as desenvolvidas na semana. 

Aferiu-se, ao nível das competências, o término das tarefas no tempo proposto, 

verificando a tolerância e a compreensão da criança para com os colegas, assim como 
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a elaboração de um plano com descrição detalhada, executa trabalhos em grupo e ouve 

e respeita a opinião do outro. 

Ao nível da Expressão e Comunicação, domínio da expressão motora, as 

atividades desenvolvidas regem-se por uma sessão de movimento, sem a utilização de 

qualquer recurso, pressupondo-se que a criança realiza ações motoras seguindo as 

regras estabelecidas (correr, saltar, marchar, gatinhar, rolas, dançar, andar para trás) e 

coopera com os outros em tarefas comuns. No domínio da expressão dramática, o jogo 

de faz de conta nas áreas de trabalho, com roupas e acessórios da área do faz de conta, 

e apresentação e dramatização da história “O coelhinho branco”, tendo por principal 

objetivo o desenvolvimentos das competências de exploração de diferentes formas e 

atitudes corporais, utilização de mímica para representar atitudes, gestos ou ações e 

participação com os colegas no jogo simbólico. No domínio da expressão plástica, de 

novo com papel, lápis de cor, marcadores, tesoura, papel Eva, cola e espátula, precede-

se ao desenho livre, regista-se graficamente as diferentes atividades da semana da 

leitura e confeciona-se um marcador de livros, a fim de se fortalecerem competências 

no âmbito da organização das representações gráficas, da criatividade e representação 

das vivências. No domínio da expressão musical, desenvolvem-se atividades de 

aprendizagem e exploração de uma canção, assim como acompanhamento de canções 

e lengalengas musicadas com batimentos de palmas, utilizando-se os recursos a leitor 

de CD e o respetivo CD, para que a criança seja capaz de cantar canções, 

movimentando-se de acordo com os ritmos ouvidos. No domínio da Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita, explorou-se, nesta semana, a sexta frase “ O coelhinho branco 

foi à horta”, procedeu-se, ainda, ao diálogo em grupo, exploração de histórias, registo 

oral de vivências, jogos associativos de palavras, leitura de imagens, escrita das frases 

exploradas sem apoio visual, leitura coletiva de algumas frases e realização de 

algumas fichas de trabalho, utilizando-se, para estas atividades, livros, papel, lápis de 

carvão, imagens e fichas de trabalho. Verificou-se se cada criança atingiu as 

competências propostas. A saber, reconta histórias seguindo uma sequência lógica, 

descreve acontecimentos vivenciados com pormenores, completa e amplia frases, 

descreve imagens com pormenores, associa palavras, lê algumas frases, escreve frases 

simples respeitando a estrutura sintática e escreve/copia pequenos textos. No domínio 

da Matemática, faz-se a leitura de gráficos, ordena-se e escreve-se números por ordem 
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crescente, constroem-se desafios matemáticos e sua resolução, resolvem-se problemas 

com representação numérica e fichas de trabalho com utilização de tabela de dupla 

entrada, utilizando-se material da sala, quadro, papel, lápis, fichas de trabalho e tabela 

numérica, de modo a que a criança desenvolva os conceitos de quantificar objetos 

iguais, ordenar números por ordem crescente, colocar questões matemáticas, 

representar operações de soma e subtração na reta numérica e resolve problemas 

envolvendo relações numéricas. 

Na área de Conhecimento do Mundo, desenvolveu-se um diálogo com as 

crianças sobre a importância da leitura, visto que se vivencia, na Escola privada do 

concelho de Braga, a semana da leitura, tendo como convidados um encontro com um 

escritor, ilustrador, atriz, contador de histórias e uma banda musical, apresentaram-se e 

construíram-se, ainda, histórias com diferentes suportes, de modo a que as crianças 

identificassem algumas vantagens da leitura e algumas profissões, nomeadamente 

escritor, ilustrador, atriz e contador de histórias. 

Por fim, a educadora procede à avaliação das atividades planificadas, 

salientado que a rotina semanal foi alterada devido à realização da Semana da Leitura. 

Logo, as atividades centraram-se na apresentação de histórias, aferindo que as crianças 

participaram de forma ativa e manifesta, visto que se pretendia alargar, aprofundar e 

diversificar as formas de apresentação de histórias.  

 

 

4.2.2. Dossiê da criança 

 

Ao longo do ano letivo, cada criança organiza todo o trabalho desenvolvido 

num dossiê que a acompanhará até à transição para o ano subsequente. 

Deste modo, e fundamental perceber-se que este documento é construído no 

dia a dia da criança, na sala de atividade e com a orientação da Educadora que a 

acompanha. Na verdade, o início do ano é pautado pela organização da capa com o 

autorretrato da criança e uma página introdutória com o registo gráfico de escolha 

livre. Tais elementos servirão para que a criança construa e reflita acerca do seu 

trabalho. 
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A dinâmica da construção deste documento é orientada pela Educadora em 

comum com as crianças. Logo, no início do dia, em grande grupo, após o acolhimento, 

as crianças dirigem-se para as mesas de trabalho e em pequenos grupos são incitados a 

redigirem o nome completo, a localidade e a data. Sequencialmente, a Educadora 

interage com as crianças no sentido de as motivar a responder à questão que servirá de 

base para o sumário do dia “O que vamos fazer hoje?”. Perante a interrogação, as 

crianças debatem o trabalho a desenvolver, nomeadamente “escrever”, “desenhar” e 

“brincar”. É importante salientar que, embora a planificação da Educadora esteja 

previamente elaborada, todo o trabalho a desenvolver vai de encontro às necessidades 

e aos interesses das crianças, todavia as mesmas já estão familiarizadas com a rotina 

de trabalho diária. Assim, a componente da escrita é concluída com a redação de uma 

frase inventada por cada criança ou pelo grupo. Esta frase será escrita no quadro da 

sala e copiada por cada criança, fazendo, de seguida, a representação icónica da 

mesma (Figura 1). 

A intencionalidade deste trabalho pressupõe que a criança se familiarize com a 

escrita e o ritmo de trabalho, visto que a introdução às frases do método “Ensinar é 

Investigar” deverão decorrer a partir do final do mês de setembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No final de cada período, é feita uma avaliação qualitativa de modo a aferir a 

aquisição de conteúdos de cada criança, com a realização de uma ficha escrita de 

Figura 1 – Redação de uma frase inventada por cada criança ou pelo grupo. 
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avaliação. Também neste momento são realizadas atividades alusivas à época 

natalícia. Todos estes elementos constam do dossiê individual da criança (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No início do segundo período, as frases tornam-se mais complexas e as 

crianças desenvolvem maior autonomia, quer na escrita, quer na leitura, pois, através 

do quadro silábico que foram construindo na sala de atividades, a consolidação de 

conteúdos é realçada por cada uma. Aqui, o método “Ensinar é Investigar” torna-se 

mais presente, pois as crianças refletem entusiasmo na descoberta de palavras novas e 

na construção de novas frases, utilizando os vocábulos aprendidos e apreendidos, 

tendo contribuído, para tal evolução, a oralidade e análise constantes em sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As crianças vão progredindo à medida a que o ano letivo decorre, sabendo que 

estas competências do domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita são cruciais 

para o seu desenvolvimento. Porém, a prática pedagógica pressupõe, ainda, o 

Figura 2 – Trabalhos realizados pelas crianças (5anos). 
 

Figura 3 – Trabalhos realizados pelas crianças (5 anos) 
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desenvolvimento de atividades do domínio da Matemática, refletindo-se estas também 

no dossiê individual do aluno (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A representação icónica das frases é também um procedimento fundamental na 

aquisição dos conteúdos, por conseguinte cada página do dossiê é ilustrada de acordo 

com a frase estudada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Desenvolvimento de atividades do domínio da Matemática. 
se escolhe o local, se marca a entrevista e se esboçam os primeiros 

Figura 5 – Trabalhos realizados pelas crianças (5 anos) 
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No término do ano letivo, cada criança deverá ter o seu dossiê completo com 

os registos dos trabalhos realizados, finalizando o seu documento com uma 

representação gráfica da festa de finalistas da qual fez parte (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Representação gráfica da festa de finalistas. 



86 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O crescente reconhecimento da importância que assume a motivação 

educacional na relação educadora-criança conduz à necessidade de alterações 

curriculares, tomada de consciência e de um conhecimento efetivo por parte daqueles 

que veiculam o processo de ensino-aprendizagem. 

A introdução da prática pedagógica com vista à inovação curricular altera a 

representação conservadora que sustem o sistema de ensino tradicional no âmbito da 

Educação Pré-Escolar. Para trás fica a figura da educadora construída segundo uma 

imagem de alguém que cuida e brinca que, a todo o momento, se mostra aos 

encarregados de educação numa perspetiva cuja principal função é assumir o papel de 

progenitor na sua ausência. A figuração construída segundo a ideologia de Ensino Pré-

Escolar ajudou bastante na formação da imagem da educadora como uma espécie de 

cuidadora, isto é, alguém com dotes e dons excecionais sem que necessitasse de 

cumprir qualquer processo de planificação pedagógica e curricular que orientasse o 

desenvolvimento da sua prática. Mas essa figuração fazia parte mais do imaginário da 

sociedade e menos das suas competências profissionais, nomeadamente, na arte de 

ensinar as mais diversas áreas. Atualmente, perceber o trabalho intrínseco da 

educadora é, também, estar inserido no meio em que a mesma se move, é uma 

preocupação que o Encarregado de Educação não descuida, facto corroborado através 

da publicação do Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de Agosto, cujo perfil do Educador 

de Infância tem por “ base a dimensão de desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem”, sendo que “A formação do educador de infância pode, igualmente, 

capacitar para o desenvolvimento de outras funções educativas” (2001, p.3). 

Assim, à educadora é exigida uma postura assertiva, direccionada e flexível, 

objetivada, mas, ao mesmo tempo, de partilha. Há vários propósitos na sua forma de 

explorar conhecimentos, que se regem pelas OCEPE e através das quais se 

fundamenta o trabalho prático diário. Sequencialmente, cabe à Educadora de Infância 

objetivar a sua intervenção profissional, exigindo-se que reflita sobre as conceções e 

os valores subjacentes às finalidades da sua prática, o papel profissional, a imagem de 

criança, o que valoriza nas crianças, o que sabem e o que fazem e no modo como 

aprendem. Esta intencionalidade permite atribuir sentido à sua ação. Ter um propósito, 
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saber o porquê do que faz e o que pretende alcançar. Logo, na rotina diária existem 

momentos que são dedicados e planificados pela educadora (atividades de pequeno e 

grande grupo) e momentos da iniciativa das crianças (planear, fazer e rever): 

 No Tempo de Acolhimento, é o período das boas-vindas, as crianças 

partilham experiências pessoais e conversa-se sobre os planos para o dia: quais as 

atividades que se vão desenvolver e a estruturação do trabalho e tarefas diárias;  

 O Tempo de Pequeno Grupo é destinado à exploração de materiais e à 

resolução de problemas numa atividade planificada com um objetivo particular, 

mediante as necessidades e interesses individuais e de grupo. As crianças são 

encorajadas a fazer escolhas, a tomar decisões e a colaborar com pequenos grupos de 

colegas;  

 No Tempo de Grande Grupo organizam-se atividades música e 

movimento, jogos de linguagem e dramatizações de histórias e acontecimentos. É um 

momento privilegiado para o desenvolvimento de competências no domínio da 

linguagem;  

 A Hora do Conto é inteiramente dedicada às histórias e tem como 

objetivo promover o gosto pela leitura e saber ouvir, desenvolvendo competências 

estruturantes para a linguagem oral e escrita;  

  No Tempo de Planear, Fazer e Rever cada criança decide o que vai 

fazer e partilha as ideias com o grupo. Executa o seu plano de trabalho e, 

posteriormente, partilha e discute aquilo que fez. 

Tais procedimentos leva o Encarregado de Educação a valorizar a Educadora 

pelo tempo de dedicação à sua criança, por isso que na sala de atividades se estabelece 

uma compreensão mútua que, em momento algum, é questionada pelos pais. 

Através da metodologia “Ensinar é Investigar”, os pais conhecem e valorizam 

o processo de inovação curricular implementado na Escola privada em estudo. 

Todavia, e tal como abordado ao longo da dissertação, no Capítulo IV, torna-se 

pertinente aferir que esta metodologia apresenta-se ambígua numa primeira 

abordagem, uma vez que não é comummente aceite a inovação sem que esteja 

previamente comprovado o seu sucesso. Tradicionalmente, a apreensão torna-se 

evidente por se tratar de uma mudança no processo de ensino-aprendizagem, sendo 

que o papel da Educadora deve veicular o progresso das competências que cada 
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criança adquire. Porém, a reticência inicial por parte dos Encarregados de Educação 

atenua-se no momento em que percebem que a Educadora de Infância se identifica, 

mostrando conhecimento da metodologia e flexibilidade na implementação da prática 

pedagógica. Todo o trabalho prévio é minuciosamente planificado, ainda que possam 

surgir alterações de acordo com o ritmo e com a motivação do grupo das crianças. O 

método pedagógico “Ensinar é Investigar”, é desenvolvido nos grupos etários de cinco 

anos. Contudo, a consecução deste modelo é possível pela existência de um plano de 

intervenção educativa devidamente estruturado e articulado com os grupos etários dos 

anos anteriores. A abordagem do método é planificada e desenvolvida com o 

acompanhamento e a monitorização de dois professores do primeiro ciclo, em reuniões 

semanais de articulação e de reflexão dialógica.   

Efetivamente, o presente estudo mostra que existe a possibilidade de inovação 

curricular no processo de ensino-aprendizagem e que o mesmo se torna exequível, 

desde que esta se manifeste através da descoberta e haja espontaneidade no 

desenvolvimento das experiências válidas. Este método de caráter construtivo e 

dialético, de descoberta e investigação, leva a criança à construção do seu próprio 

conhecimento pelo que esta, ao ser orientada num processo de exploração de 

experiências, vai desenvolvendo naturalmente um percurso de aprendizagem 

emergente da leitura e escrita. Assim, partindo de jogos, lengalengas, cantilenas e 

histórias, as crianças são levadas a refletir sobre as vivências e a sistematizá-las, de um 

modo intencional e orientado, resultando deste processo uma abordagem integradora, 

integral e plena do desenvolvimento da linguagem oral e abordagem à escrita, da 

matemática, do conhecimento do mundo e do domínio das expressões.  

Após análise dos resultados, é perceptível que o envolvimento das crianças nas 

atividades propostas torna-se a fundamento de todo o carácter motivacional das 

aprendizagens que cada criança adquire na respectiva faixa etária. Assim, acreditamos 

que a metodologia “Ensinar é Investigar” é responsável pela aquisição de novos 

conteúdos, contribuindo para que o trabalho previamente desenvolvido possa ter 

continuidade nos anos subsequentes.  

Segundo a bibliografia consultada, os nossos resultados vão globalmente ao 

encontro do esperado. No entanto, destaca-se uma situação pontual mais relevante, que 

pode ser explicada pelo facto de os Encarregados de Educação se sentirem 
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expectantes, numa fase primária, porém, após perceção do desenvolvimento de todo o 

processo, reconhecem, no mesmo, a informalidade da prática pedagógica, processada 

através de uma componente lúdica. 

Para finalizar este estudo, compreendemos que o mesmo poderia ser 

complementado com a aplicação de questionários a alguns atores da Escola privada do 

concelho de Braga, por exemplo, os Coordenadores de Departamento curricular ou aos 

Encarregados de Educação, considerados como “informantes privilegiados”, que nos 

ajudariam enriquecer esta pesquisa. Assim, a presente investigação não esgota todas as 

possibilidades de pesquisa em função desta problemática. Outras serão possíveis 

aplicando, eventualmente, o mesmo modelo noutro contexto, ou aprofundando a 

análise através do recurso à triangulação de informação obtida por outras técnicas de 

recolha e análise de dados. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Guião da Entrevista às Educadoras de Infância e aos 

Professores do 1º Ciclo 

 

 

Aproveito a oportunidade para agradecer a sua disponibilidade e ouvir a sua 

opinião que será determinante para os resultados deste estudo. Para tal proponho 

autorização para a gravação áudio da entrevista. Tendo em conta que todas as 

respostas dadas serão anónimas e após a sua transcrição enviarei para o email de forma 

a tomar conhecimento e poder retificar caso sinta que seja pertinente. 

Neste momento encontro-me a escrever a dissertação sobre uma experiência de 

inovação curricular ao nível da planificação e das práticas na educação pré-escolar. A 

presente entrevista visa a recolha de dados empíricos sobre a perspetiva das 

Educadoras de Infância e dos Professores/as do 1º Ciclo de modo a que se consiga 

aferir a realidade do quotidiano, na implementação de uma metodologia de Inovação 

Curricular. 

Assim, é nossa pretensão perceber como é organizado o dia a dia na sala de 

atividades/ sala de aula, tendo por base uma planificação que veicula a sua prática pela 

diferença. 

Para que este trabalho seja concretizável, pareceu-nos crucial traçar objetivos 

gerais que servirão de fio condutor desta entrevista. 

 

Objetivos gerais da investigação:  

 Identificar aspetos inovadores na metodologia curricular “ Ensinar é 

Investigar”; 

 Conhecer as perceção das educadoras e dos professores/as do 1º Ciclo face à 

metodologia “Ensinar é Investigar”; 

 Analisar a experiência de articulação curricular entre o pré-escolar e do 1º 

ciclo; 

 Caracterizar e identificar o impacto desta metodologia no processo de ensino-

aprendizagem; 
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Entrevista Pré- Escolar 

Objetivos 

Específicos 

Questões Observações 

Entender o perfil 

do Educador de 

Infância no 

quotidiano. 

 

11. Qual considera ser o papel da 

educadora na sociedade atual? 

 

12. O que considera mais relevante 

na prática pedagógica enquanto 

educadora de infância? 

 

 

Conhecer as 

diversas práticas 

dos modelos 

curriculares. 

 

13. Que tipo de metodologia de 

inovação curricular é possível na 

Educação Pré- Escolar? 

14. O que considera ser necessário 

para que uma metodologia de 

inovação curricular tenha sucesso 

na Educação Pré-Escolar? 

 

 

Perceber que uma 

prática 

pedagógica de 

mudança exige 

trabalho conjunto 

com o ciclo 

subsequente. 

 

15. O que se exige da educadora 

numa prática pedagógica de 

mudança? 

 

16. Considera a orientação da 

prática pedagógica de mudança dos 

professores do 1º Ciclo um 

processo importante para o sucesso 

de aprendizagem da criança? 

 

 

 

 

 

 

Se sim, porquê. 

Se não, porquê. 

Entender que a 

comunicação 

entre Educador de 

17. A comunicação aos 

Encarregados de Educação sobre a 

implementação da metodologia 

Se sim, porquê. 

Se não, porquê. 
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Infância e 

Encarregado(s) de 

Educação deve 

pautar-se por um 

processo 

comunicativo 

bilateral. 

 

“Ensinar é Investigar” decorre 

numa reunião prévia aos 5 anos. 

Considera que o processo 

comunicativo que resulta desta 

reunião é elucidativo? 

 

18. Qual a reação dos 

Encarregados de Educação à 

prática pedagógica implementada 

aos 5 anos e referida 

anteriormente? 

 

Perceber que 

flexibilidade da 

prática 

pedagógica 

contribui para 

implementar 

diferentes 

perspetivas do 

processo ensino-

aprendizagem. 

 

19. Considera a inovação da 

prática pedagógica um contributo 

válido no processo de ensino-

aprendizagem? 

20. Como caracteriza a 

metodologia “Ensinar é 

Investigar”? 

 

Se sim, porquê. 

Se não, porquê. 

Compreender a 

importância que o 

entrevistado 

atribui ao tema da 

própria entrevista. 

3. O que pensa acerca dos objetivos 

traçados para este estudo? 

4. Deseja conhecer os resultados 

deste estudo? 

 

 

 

Entrevista a Professor/a do 1º Ciclo 

Objetivos 

específicos 

Questões Observações 
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Refletir acerca do 

perfil do 

professor do 1º 

ciclo na 

atualidade. 

9. O que considera mais relevante na 

prática pedagógica enquanto 

professor/a do 1º Ciclo? 

 

 

Perceber a 

motivação dos 

Encarregados de 

Educação na 

perceção da 

implementação 

desta 

metodologia. 

10. Pensa que os pais já conhecem 

suficientemente a metodologia 

“Ensinar é Investigar” de inovação 

curricular?  

 

Se sim, porquê. 

Se não, porquê. 

 

Perceber que uma 

prática 

pedagógica de 

mudança exige 

trabalho conjunto 

com as 

educadoras. 

 

11. Considera a orientação da 

prática pedagógica de mudança às 

educadoras um processo 

importante para o sucesso de 

aprendizagem do aluno? 

 

Se sim, porquê. 

Se não, porquê. 

 

 

 

Perceber que 

flexibilidade da 

prática 

pedagógica 

contribui para 

implementar 

diferentes 

perspetivas do 

processo ensino-

12. Considera a inovação da 

prática pedagógica um contributo 

válido no processo de ensino-

aprendizagem? 

 

13. Considera uma metodologia 

facilitadora do processo de ensino-

aprendizagem o facto de os alunos, 

na transição para o 1º Ciclo, terem 

desenvolvido competências 

anteriormente exclusivas do 1º 

Se sim, porquê. 

Se não, porquê. 

 

 

 

 

Se sim, porquê. 

Se não, porquê. 
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aprendizagem. 

 

Ciclo? 

14. Como caracteriza a 

metodologia “Ensinar é 

Investigar”? 

 

 

 

 

Compreender a 

importância que o 

entrevistado 

atribui ao tema da 

própria entrevista. 

15. O que pensa acerca dos 

objetivos traçados para este 

estudo? 

16. Deseja conhecer os resultados 

deste estudo? 
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Anexo 2 – Planificações  

 

 

 

 

 

Áreas de Conteúdo Competências Atividades Recursos 

 F
or

m
aç

ão
 P

es
so

al
 e

 

So
ci

al
 

 Termina as tarefas no tempo proposto 

 Realiza, de forma autónoma, as tarefas propostas 

 Revela iniciativa na realização das tarefas 

 Participa na planificação de projetos 

 Demonstra comportamentos de apoio e interajuda 

 Demonstra atitude positiva perante o fracasso ou dificuldade 

  Elaboração das regras de funcionamento da sala 

 Planificação de atividades 

 Avaliação das atividades da semana 

 

 

Á
re

a 
de

 E
xp

re
ss

ão
 e

 

C
om

un
ic

aç
ão

 

 

Expressão 

motora 

 Corre  parando a um sinal dado 

 Executa uma série de 3 movimentos consecutivos 

 Movimenta-se livremente no espaço 

 Coordena movimentos com precisão 

  Sessão de movimento 

 Contorno de formas geométricas 

 Arcos 

 Bola 

 Blocos lógicos 

 

Expressão 

dramática 

 Cria situações espontâneas de comunicação verbal e não verbal 

 Representa papéis 

 Utiliza acessórios para caraterizar personagens 

  Jogos de faz de conta nas áreas de trabalho 

 

 Roupas e acessórios da área do faz 

de conta 

 

   PLANIFICAÇÃO SEMANAL DE ATIVIDADES  
                

    DATA:  
    TURMA: 5 Anos 
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Expressão 

plástica 

 Regista graficamente o que observa 

 Desenha com muitos pormenores 

 Representa os elementos ordenados no espaço 

 Utiliza várias cores   

 Registar graficamente histórias 

 Desenhar livremente 

 Representar icónicamente algumas frases 

 Desenho/composição com formas geométricas 

 

 Papel   

 Lápis de cor 

 Marcadores  

 

 

Expressão 

musical 

 Canta canções 

 Escuta  e aprecia as músicas que ouve 

  Cantar canções 

 Audição de canções 

 

 Cd 

 Leitor de Cd 

  

 

 

Domínio da 

Linguagem 

Oral e 

Abordagem à 

Escrita 

 Exprime-se por iniciativa própria 

 Relata acontecimentos vividos ou imaginados 

 Descreve uma imagem 

 Exprime-se quando solicitado 

 Memoriza frases 

 Reconhece globalmente algumas palavras escritas 

 Segmenta silabicamente palavras 

 Conta letras nas palavras 

 Constrói frases a partir de uma palavra dada 

 Identifica palavras com a mesma terminação 

 Reconta histórias 

 Copia o seu nome completo e a data  em letra manuscrita 

 

 

  Responder  a perguntas   

 Relatar acontecimentos, vivências e descobertas 

 Recontar histórias 

Construção de uma história colectiva 

 Construção de uma poesia 

 Exploração de uma poesia 

 Execução de jogos usando palavras escritas 

 Observação e interpretação de imagens 

 Segmentar palavras 

 Leitura de sílabas 

 Contagem de letras nas palavras 

 Detetar em imagens as palavras que rimam 

 Leitura de histórias em prosa e poesia 

 Escrever a data e o nome completo em letra 

manuscrita 

 Livros 

 Papel  

 Lápis de carvão 

 Imagens 
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Domínio da 

Matemática 

 Identifica e nomeia figuras geométricas 

 Forma conjuntos atendendo a 1 e 2 propriedades dos blocos lógicos 

 Estabelece relações entre os objetos 

 Quantifica conjuntos 

 Realiza contagens em sentido crescente, decrescente e ordenada 

 Classifica e ordena de acordo com um dado critério 

 Realiza estimativas de uma dada quantidade 

 Resolve problemas envolvendo adição e subtração com números até 

5 

 Associa o nº à quantidade que representa 

 Manipular/construir utilizando os blocos lógicos 

 Identificação das propriedades dos blocos lógicos: 

cores, formas, tamanhos, espessuras 

 Identificar figuras geométricas em diferentes objetos 

 Formar conjuntos com diferentes quantidades 

 Contar os objetos de cada conjunto 

 Realização de contagens 

 Decomposição do número 5 

 Resolução de problemas 

 Material da sala 

 Ábaco 

 Blocos lógicos 

 Quadro 

 Fichas de trabalho 

 

Á
re

a 
de

 

C
on

he
ci

m
en

to
 

do
 M

un
do

 

 Sabe a sua data de nascimento 

 Identifica o seu agregado familiar e identifica o nome dos pais 

 Identifica os seus amigos e justifica a sua escolha 

 Atividade: Realização de uma ficha de trabalho.  Ficha de trabalho 

AVALIAÇÃO: desenvolveram-se as atividades planificadas. Durante a sessão demovimento, fez-se a exploração das noções de : interior/exterior e fronteira, recorrendo ao material utilizado: arcos. 

Gradualmente grupo vai tendo um desempenho mais rápido. 
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Áreas de Conteúdo Competências Atividades Recursos 

 F
or

m
aç

ão
 P

es
so

al
 

e 
So

ci
al

 

 Termina as tarefas no tempo proposto 

 É tolerante e compreensivo com os colegas 

 Faz um plano de trabalho com descrição detalhada 

 Executa trabalhos em grupo 

 Ouve e respeita a opinião do outro 

  Conversas em grupo 

 Debate de assuntos  

 Planificação de algumas actividades a realizar 

 Avaliação das actividades da semana 

 

 

Á
re

a 
de

 E
xp

re
ss

ão
 e

 

C
om

un
ic

aç
ão

 

 

Expressão 

motora 

 Realiza acções motoras seguindo as regras estabelecidas: 

correr, saltar, marchar, gatinhar, rolar, dançar, andar para trás 

 Coopera com os outros em tarefas comuns 

 

  Sessão de movimento 

 

 

 

 

 

Expressão 

dramática 

 Explora diferentes formas e  atitudes corporais 

 Utiliza a mímica para representar atitudes, gestos ou acções 

 Participa com os colegas no jogo simbólico 

 Coopera com os outros 

 Jogos de faz de conta nas áreas de trabalho 

 Apresentação/dramatização da história: “O coelhinho 

branco” 

 Roupas e acessórios da área do faz 

de conta 

 

   PLANIFICAÇÃO SEMANAL DE ATIVIDADES  
                                                                DATA:  

    TURMA: 5 Anos 
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Expressão 

plástica 

 Organiza as representações gráficas no espaço disponível 

 É criativo 

 Representa o que vivenciou 

 

 Desenho livre 

 Registo gráfico das diferentes actividades da Semana da 

Leitura 

 Confecção de um marcador de livros 

 

 

 Papel   

 Lápis de cor 

 Marcadores  

 Tesoura 

 Papel Eva 

 Cola 

 espátula 

 

 

Expressão 

musical 

 Canta canções 

 Movimenta-se de acordo com os ritmos ouvidos 

  Aprendizagem e exploração de uma canção  

 Acompanhamento de canções e lengalengas musicadas 

com batimentos de palmas 

 

 

 Cd 

 Leitor de Cd 

 

 

 

Domínio da 

Linguagem 

Oral e 

Abordagem à 

Escrita 

 Reconta histórias seguindo uma sequência lógica 

 Descreve acontecimentos vivenciados com pormenores 

 Completa e amplia frases 

 Descreve imagens com pormenores 

 Associa palavras 

 Lê algumas frases 

 Escreve frases simples respeitando a estrutura sintática 

 Escreve/copia pequenos textos 

 

  Diálogos em grupo 

 Exploração de histórias 

 Registar oralmente o que vivenciou 

 Jogo associativo de palavras 

 Leitura de imagens 

 Exploração da 6ª frase: “O coelhinho branco foi à horta” 

 Escrever as 6 frases sem apoio visual 

 Leitura colectiva de algumas frases 

 Realização de fichas de trabalho 

 Livros 

 Papel  

 Lápis de carvão 

 Imagens 

 Fichas de trabalho 
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Domínio da 

Matemática 

 Quantifica objectos iguais 

 Ordena números por ordem crescente 

 Coloca questões matemáticas 

 Representa operações de soma e subtração na reta numérica 

 Resolve problemas envolvendo relações numéricas 

 

 Leitura de gráficos 

 Ordenar/escrever números por  ordem crescente 

 Construção de desafios matemáticos e sua resolução 

 Resolução de problemas, com representação numérica 

 Ficha de trabalho: utilização da tabela de dupla entrada 

 

 Material da sala 

 Quadro 

 Papel 

 lápis 

 Fichas de trabalho 

 Tabela numérica 

 

Á
re

a 
de

 

C
on

he
ci

m
en

to
 d

o 

M
un

do
 

 Identifica algumas vantagens da leitura 

 Identifica algumas profissões: escritor, ilustrador, atriz, contador 

de histórias 

 Diálogo com as crianças: importância da leitura 

 Vivência da Semana da leitura: encontro com 

escritor/ilustrador, atriz, contador de histórias e banda 

musical 

 Apresentação/construção de histórias com diferentes 

suportes 

 

AVALIAÇÃO: realizaram-se as atividades planificadas. A rotina semanal foi alterada devido à vivência da Semana da Leitura. As actividades centraram-se na apresentação de histórias com recurso a 

técnicas diferentes: dramatização, conto, construção, conto cantado, histórias musicadas. As crianças participaram de forma ativa em todas as atividades realizadas. O interesse manifestado foi grande dada 

a abrangência das propostas apresentadas. Pretendeu-se alargar, aprofundar e diversificar as formas de apresentar histórias.  
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Áreas de Conteúdo Competências Atividades Recursos 

 F
or

m
aç

ão
 P

es
so

al
 e

 S
oc

ia
l  Termina as tarefas no tempo proposto 

 Propõe ideias para a realização de novas atividades 

 Aceita algumas frustrações e insucessos 

 Participa na planificação de planos e projectos coletivos 

 Coopera com os colegas 

 Avalia, apreciando criticamente os seus comportamentos, 

ações e trabalhos 

  Conversas/debates de assuntos temáticos 

 Planificação de atividades 

 Avaliação das atividades da semana 

 

 

Á
re

a 
de

 E
xp

re
ss

ão
 e

 

C
om

un
ic

aç
ão

 

 

Expressão 

motora 

 Cria e recria movimentos  locomotores e não locomotores a 

partir de estruturas rítmicas (mexer a cabeça, o pé, as mãos…) 

 Coordena movimentos a nível de membros superiores e 

inferiores 

 Executa movimentos em sintonia com os colegas 

 Executa uma série de movimentos com atenção, rapidez e 

persistência 

  Sessão de movimento 

 Jogo: “O lencinho vai na mão” 

 

 

 lenços 

 

 

   PLANIFICAÇÃO SEMANAL DE ATIVIDADES  
            DATA: 22 a 26/02/2016 

    TURMA: 5 Anos 
                                                                                                                             

 



114 

 

Expressão 

dramática 

 Representa partes de uma história 

 Coordena a sua acção com a dos colegas 

 Adequa o tom de voz ao texto apresentado 

 Cria situações espontâneas de comunicação verbal e não verbal 

 Utiliza acessórios para caraterizar personagens 

 

 Representação dramática de uma história 

 Jogos de faz de conta nas áreas de trabalho 

 

 Roupas e acessórios da área do faz 

de conta 

 

 

Expressão 

plástica 

 Regista iconicamente algumas frases  

 Inclui  muitos pormenores nos elementos representados 

 Recorta com facilidade 

 Revela criatividade e sentido estético nas suas representações 

 Representação icónica de frases e textos construídas 

 Desenhar livremente 

 Recorte e colagem livre 

 

 

 Papel   

 Lápis de cor 

 Papeis de várias cores 

 Cola e pincéis 

Expressão 

musical 

 Canta canções 

 Acompanha o ritmo de algumas canções 

 

  Audição de canções 

 Batimentos rítmicos: improvisar e reproduzir 

 Cd 

 Leitor de Cd 

 

 

 

Domínio da 

Linguagem 

Oral e 

Abordagem à 

Escrita 

 Partilha informação oralmente, utilizando frases corretas 

 Lê, constrói e  copia quadros silábicos 

 Lê e constrói palavras com as sílabas do quadro silábico 

 Escreve palavras e pequenas frases sem apoio visual 

 Escreve frases simples respeitando a estrutura sintática 

 Escreve/copia pequenos textos 

 Compreende o texto que lê e responde a questões  

 Segmenta, escrevendo as sílabas que compõem as palavras 

 Reconhece/identifica e copia algumas frases em  letra de 

imprensa 

 Enumera palavras para a construção do campo semântico 

  Diálogos em grupo 

 Organiza palavras para formar frases 

 Construir, copiar e ler quadros silábicos 

 Construção e escrita de frases  a partir de palavras dadas 

 Apresentação e exploração da 5ª frase: “Nós jogámos ao 

lencinho” 

 Copiar frases escritas em letra de imprensa (palavras das 

duas 1ªs frases) 

 Preencher espaços vazios com palavras do texto 

 Segmentar palavras, escrevendo as sílabas 

 

 Livros 

 Papel  

 Lápis de carvão 

 Imagens 

 Fichas de trabalho 
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Domínio da 

Matemática 

 Apresenta cálculos, utilizando a simbologia “+” e “-“ 

 Associa número a quantidade 

 Compõe e decompõe dos números até 7 

 Resolve problemas envolvendo relações numéricas 

 Compara e ordena números 

 Forma conjuntos 

 Compreende e completa tabelas de dupla entrada 

 Faz leitura de quantidades em gráficos e trabelas 

 Estabelece relações numéricas em ordem crescente e decrescente, 

utilizando a simbologia “ >, <,  e =” 

 Utiliza correctamente as noções de linha e coluna 

 Diferencia número par/ímpar 

 Forma pares e quantifica os agrupamentos 

 Utilização da simbologia “+” e “-“ para representar 

numericamente resolução de problemas 

 Realização de contagens 

 Quantificação de agrupamentos 

 Composição e decomposição dos números até 6 

 Resolução de problemas, com representação numérica 

 Completar: “+1”, “-1” 

 Aplicação dos sinais: “maior” , “menor” e igual 

 Formação de conjuntos 

 Ficha de trabalho: utilização da tabela de dupla entrada 

 Utilização de tabelas e gráficos para apresentação de 

cálculos 

 Combinação de 3 cores  

 Utilização das noções.: linha e coluna 

 Aplicação dos conceitos: “Par/ímpar” 

 Material da sala 

 Quadro 

 Papel 

 lápis 

 Fichas de trabalho 

 Reta numérica 

 Tabela numérica 

 

Á
re

a 
de

 

C
on

he
ci

m
en

to
 d

o 

M
un

do
 

 Conhece as cores primárias 

 Combina cores, formando outras cores 

 Diálogo com as crianças sobre a importância das cores 

 Realização de algumas experiências com misturas de 

cores 

 Escrever o nome de algumas cores 

 Livros 

 Imagens  

 Projetor 

 Tintas e água 

 

 

AVALIAÇÃO: Cumpriu-se a planificação efetuada.  Diversificando a tipologia de trabalhos apresentados, as crianças consolidam melhor as aprendizagens e, ao mesmo tempo, permite que as crianças que 

apresentam maiores dificuldades tenham a possibilidade de evoluir um pouco mais. 
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