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O ambiente educativo e a promoção das relações entre crianças  

RESUMO  
 

  O presente relatório é parte integrante do plano de estudos do Mestrado em 

Educação Pré-Escolar e surge no âmbito da Unidade Curricular de Estágio. O relatório 

descreve e analisa um projeto de intervenção pedagógica supervisionada desenvolvido 

em contexto de jardim-de-infância.  

A temática do projeto sob o título “O ambiente educativo e a promoção das 

relações entre crianças”, surgiu devido à observação de frequentes situações de 

conflito entre pares e visou melhorar as relações entre pares e promover a capacidade 

de resolução de conflitos interpessoais. Este projeto também procurou sensibilizar as 

crianças para os valores sociais da partilha e da cooperação. 

Tendo presente estes objetivos, foram delineadas estratégias de intervenção 

pedagógica que respondessem às dificuldades de relacionamento observadas no 

grupo. Estas estratégias focalizaram-se sobretudo na reorganização do espaço 

pedagógico, na leitura de histórias, na realização de jogos e outras atividades 

envolvendo a cooperação entre pares.  

O projeto contribuiu para mudanças positivas nas relações interpessoais no 

grupo, para a diminuição dos conflitos e para a tomada de consciência de emoções e 

de valores sociais. 

A realização deste projeto permitiu compreender que o conflito interpessoal é 

um fenómeno natural e uma realidade em qualquer contexto educativo. Por isso é 

fundamental que os adultos conheçam e integrem as estratégias de resolução de 

conflitos no quotidiano educativo, apoiem e encorajarem as crianças na resolução de 

problemas interpessoais reconhecendo para tal a importância que o próprio ambiente 

pedagógico tem nestas aprendizagens. 

 

 

Palavras-Chave: Conflito Interpessoal; Desenvolvimento Socio-Emocional; Educação 

Pré-Escolar.  
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The educational environment and the promotion of relationships between 

children 

ABSTRACT  

 

The present report is integrated in the study programme of the Pre-School 

Education Master and it is included in the Internship Curricular Unit. The report 

describes and analyzes a supervised pedagogic interventional project developed in a 

kindergarten context. 

The project’s thematic with the title “The educational environment and the 

promotion of relationships between children” has aroused due to the observation of 

frequent conflict situations between peers and aimed to improve relations and 

promote the ability to resolve interpersonal conflicts. This project also sought to 

sensitize children to the social values of sharing and cooperation. 

Taking into account these goals, strategies for pedagogical intervention were 

designed in order to respond to difficulties of relationships observed in the group. 

These strategies were mainly focused on the reorganization of pedagogical space, 

reading stories, playing games and other activities involving peer cooperation. 

The project contributed to positive changes in interpersonal relationships in the 

group, to reduce conflicts and to create awareness regarding emotions and social 

values. 

The implementation of this project allowed to understand that interpersonal 

conflict is a natural phenomenon and it is a reality in any educational context. For this 

reason is fundamental for adults to know how to integrate conflict’s resolution 

strategies in daily education, supporting and encouraging children to solve 

interpersonal problems by recognizing the importance that the educational 

environment itself has in these learnings. 

 

 

 
Keywords: Interpersonal Conflict; Pre-School Education; Social-emotional 

development.  
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INTRODUÇÃO  
 

 “É nos contextos sociais em que vive, nas relações e interações com outros e 

com o meio que a criança vai construindo referências, que lhe permitem tomar 

consciência da sua identidade e respeitar a dos outros, desenvolver a sua 

autonomia como pessoa e como aprendente, compreender o que está certo e 

errado, o que pode e não pode fazer, os direitos e deveres para consigo e para 

com os outros, valorizar o património social e cultura” (Silva, Marques, Mata & 

Rosa, 2016, p.33).  

 

Em contextos educativos, as crianças pequenas entram muitas vezes em 

conflito devido à disputa de objetos, de espaço, e por vezes de atenção e têm 

dificuldade em compreender que o outro também tem interesses e necessidades 

próprias. De acordo com Post e Hohmann (2011), à medida que as crianças pequenas 

vão ganhando um “sentido de si” começam a ver os objetos como sendo “seus”. 

A criança deve ser entendida como sujeito e agente do próprio processo 

educativo e o conflito como uma oportunidade para desenvolver competências sociais, 

uma vez é considerado: “(…) um processo natural e necessário a toda a sociedade 

humana, uma das forças motivadoras do progresso social e um elemento criativo 

essencial nas relações humanas” (Arenal, 1989, citado por Jares, 2002, p.35). 

Nesta linha de pensamento e no âmbito do Estágio Profissional inserido no 

Mestrado em Educação Pré-Escolar, da Universidade do Minho este relatório 

apresenta o projeto de intervenção pedagógica desenvolvido em contexto de jardim-

de-infância, com o título “O ambiente educativo e a promoção das relações entre 

crianças”. Este projeto teve como principal objetivo melhorar as relações entre pares e 

promover a capacidade de resolução de conflitos interpessoais.  

A escolha desta temática surgiu como resultado das observações das interações 

entre as crianças, sobretudo no tempo de trabalho nas áreas de interesse. No grupo 

eram frequentes situações de conflito entre as crianças principalmente pela posse de 
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materiais. As crianças resolviam estas ocorrências, sobretudo através de estratégias 

impulsivas de agressão ou então solicitando a intervenção dos adultos. A observação 

da interação das crianças durante o tempo de trabalho, permitiu-me perceber que a 

própria organização da sala estava na origem de vários destes episódios. 

Sendo o conflito o desacordo entre duas partes, o desentendimento que daí 

advém pode criar sentimentos de frustração na criança, conduzindo, por vezes, ao 

desenvolvimento de comportamentos desafiadores, como o choro, o bater ou o 

morder. O modo como o conflito é abordado e as estratégias de resolução utilizadas 

podem resultar em situações negativas ou pelo contrário em oportunidades de 

aprendizagem para a criança. 

Tendo como finalidade melhorar as relações entre as crianças foram delineadas 

estratégias de intervenção pedagógica que respondessem às dificuldades observadas. 

Estas estratégias centraram-se na reorganização do espaço pedagógico, na leitura de 

histórias, no tempo de trabalho em pequeno grupo e na realização de jogos entre 

pares. 

 Algumas destas estratégias focalizaram especificamente o desenvolvimento da 

capacidade para (re) conhecer, compreender e responder ao estado emocional do 

outro, a fim de tornar as crianças mais capazes de resolver problemas quotidianos e de 

obter ganhos ao nível da interação social. Os indivíduos emocionalmente 

competentes, que conhecem e são capazes de controlar os seus próprios sentimentos, 

sabem reconhecer e lidar com os sentimentos dos outros, revelam um maior bem-

estar e sucesso nos diversos domínios da vida. (Ramalho, 2015). 

De facto, a intervenção pedagógica desenvolvida focalizou aprendizagens no 

âmbito da formação pessoal e social da criança. O trabalho pedagógico nesta área visa 

desenvolver nas crianças atitudes, disposições e valores que lhes permitam tornarem-

se cidadãos autónomos, conscientes e solidários: “É nos contextos sociais em que vive, 

nas relações e interações com outros e com o meio que a criança vai construindo 

referencias, que lhe permitem tomar consciência da sua identidade e respeitar a dos 

outros, desenvolver a sua autonomia como pessoa e como aprendente, compreender 

o que está certo e errado, o que pode e não pode fazer, os direitos e deveres para 

consigo e para com os outros, valorizar o património social e cultural” (Silva, et al., 

2016, p.33). 
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O presente relatório encontra-se organizado em duas partes. Numa primeira 

parte é apresentado o enquadramento teórico, que por sua vez, se subdivide em dois 

capítulos. O primeiro capítulo trata o tópico do desenvolvimento socio emocional das 

crianças, da competência social destacando a importância do outro e do ambiente 

educativo nesse processo. 

No segundo capítulo, aborda-se a questão do conflito entre pares como 

oportunidade de aprendizagem e o papel do adulto na prevenção e na mediação de 

conflitos. 

A segunda parte do relatório inicia-se com a caraterização do contexto de 

intervenção, o plano geral do projeto e os procedimentos metodológicos utilizados. 

Posteriormente são descritas algumas das estratégias de intervenção pedagógica 

desenvolvidas e a sua análise, um processo fundamental para compreender os efeitos 

da intervenção no grupo de crianças.  

Por último, apresento as considerações finais que remetem essencialmente 

para a um balanço de todo o percurso de aprendizagem profissional. 
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Parte I - Enquadramento teórico  

Capítulo 1 - Desenvolvimento socio emocional da criança 

 

A interação com “o outro” e o desenvolvimento de competências sociais  

 

Os primeiros anos de vida de uma pessoa são primordiais no que toca à 

aquisição de vários tipos de competências. De acordo com Wieder & Greenspan 

(2002), nos primeiros anos de vida as crianças aprendem um conjunto de ideias e 

perceções da vida como parte das relações que vão estabelecendo. Desde o início da 

sua vida, as experiências da criança com as pessoas significativas que a rodeiam 

influenciam a maneira como a criança se vê a si própria e, consequentemente, a 

maneira como interage com as pessoas em diferentes situações. (Hohmann & Weikart, 

1997). 

Segundo Katz & McClellan (1996) “Quase todas as atividades e experiências 

significativas e importantes – vida em família, trabalho e passatempos – incluem ou 

até dependem das relações com os outros” (p.12). À medida que a criança constrói 

relações com os adultos e com os pares desenvolve as suas capacidades sociais. De 

facto: “É nos contextos sociais em que vive, nas relações e interações com os outros e 

com o meio, que a criança vai construindo referências, que lhe permitem tomar 

consciência da sua identidade e respeitar a dos outros, desenvolver a sua autonomia 

como pessoa e como aprendente… compreender o que está certo e errado” (Silva, et 

al., 2016, p.33).   

Segundo Lino (1996) as competências sociais são aprendidas e reforçadas 

principalmente através de processos interativos. A interação entre pares apoia a 

criança na compreensão de comportamentos, que ela mesma pode distinguir como 

positivos ou negativos. Katz & McClellan (1996), afirmam que: “Uma criança aprende a 

ser um «amigo» ou um «mandão» através da sua experiência com outros” (p.19). As 

crianças destas idades procuram ativamente companheiros e associados para 

observar, brincar ao lado de, imitar, falar com e interagir ludicamente, sendo esta a 

forma de construção do seu conhecimento, como também de desenvolvimento das 

suas capacidades. (Hohmann & Weikart, 1997). 
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Os contextos e as interações sociais positivas fornecem às crianças a “energia 

emocional” que lhes permitirá perseguir as suas ideias e intenções noutros contextos e 

a suportar as dificuldades. Segundo Hohmann & Weikart (1997): “A capacidade social 

das crianças pré-escolares, que se encontra em desenvolvimento, bem como a 

capacidade para tomar iniciativas, são também caracterizadas pela intencionalidade, o 

desejo de amizade, e a luta para resolver o conflito entre o “eu” e o “nós”. À medida 

que as crianças de idade pré-escolar ganham experiência no lidar com estas questões, 

evidenciam uma competência social crescente” (pp.571 e 572).  

De acordo com Katz & McClellan (1996) competência social pode ser definida 

como a capacidade de iniciar e manter relações sociais, recíprocas e gratificantes com 

os colegas. Para que a criança desenvolva a sua competência social, precisa de adquirir 

capacidades que a apoiem na interação com os pares, sendo estas o “comunicar, 

discutir, negociar, dar a vez, cooperar, exprimir preferências e razões que estão por 

trás das suas ações, aceitar compromissos e empatizar com os outros” (p.13). Importa 

ainda frisar que “a qualidade da competência social da criança, mesmo no jardim-de-

infância, prognostica competências académicas e sociais em anos posteriores” 

(Pellegrini & Glikman, 1990 citados por Katz & McClellan, 1996, p.12).  

A competência social define-se como a capacidade que os indivíduos têm de 

interagir positivamente com os outros desenvolvendo, assim, relações positivas (Katz 

& McClellan 2006; Devries & Zan, 1998; Ramalho, 2015). De acordo com Oliveira-

Formosinho (1996), embora o significado de competência social da criança varie, ela 

pode ser descrita como a capacidade de permanecer numa variedade de ambientes 

sociais e a capacidade de iniciar e manter relações recíprocas com os seus pares. Os 

domínios dessas competências permitem o desenvolvimento de uma variedade de 

relações sociais positivas. 

Estas relações, construídas nos primeiros anos de vida, influenciam a forma 

como a criança, no futuro, se comportará nos diferentes meios e como se relacionará 

com os demais. “As capacidades crescentes das crianças para comunicar, discutir, 

negociar, dar a vez, cooperar, exprimir preferências e razões que estão por trás das 

suas ações, aceitar compromissos e empatizar com os outros, desempenham um papel 

na interação social” (Katz & McClellan, 1996, p.13). 
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Segundo Katz & McClellan (2006) é essencial que a criança interaja com os 

outros no âmbito de experiências que lhe permitam desenvolver habilidades sociais e 

estabelecer relações positivas e gratificantes, que serão essenciais para a sua saúde 

mental e para o seu bem-estar.  

Em contexto de educação pré-escolar a criança amplia as relações sociais e a 

convivência com os pares o que favorece o desenvolvimento de competências sociais. 

De facto, no jardim-de-infância a criança tem oportunidade de interagir com os seus 

pares e deve poder desenvolver competências sociais e emocionais de respeito, 

empatia, interajuda e resolução de conflitos. No âmbito das interações sociais é 

essencial que as crianças possam aprender a reconhecer e a identificar os seus 

sentimentos e os dos outros e a ser capaz de lidar com eles.   

De acordo com Hohmann & Weikart (1997), um contexto que apoie o 

desenvolvimento de relações sociais positivas promove competências fundamentais 

para o desenvolvimento da identidade pessoal da criança, sendo estas capacidades, 

essenciais para o bem-estar social e emocional da criança. Ao desenvolver um 

sentimento de confiança a criança experimenta novas ações; a conquista da 

autonomia permite à criança levar a cabo as suas escolhas e ações de forma 

independente; a capacidade de iniciativa possibilita iniciar e terminar uma ação, tomar 

decisões, fazer escolhas e agir em conformidade, ao aprender a compreender os seus 

sentimentos e os dos outros, entre outras dimensões, a criança desenvolve a 

capacidade de empatia que facilita o estabelecimento de relações positivas com outras 

crianças; a autoconfiança, ou seja, capacidade de acreditar na sua própria competência 

é também uma conquista essencial do ponto de vista socio emocional. 

O desenvolvimento de competências socio-emocionais contribui para a 

construção de um ambiente social positivo, permitindo que as crianças desenvolvam e 

mantenham relacionamentos saudáveis com os seus pares e os adultos. Para tal é 

necessário criar as condições necessárias para que cada criança possa desenvolver 

competências de compreensão social e de interação com outros, um processo 

complexo, mas indispensável à vida humana.  

As crianças pequenas devem progressivamente aprender a cooperar uma vez 

que: “As experiências com a cooperação oferecem a base e contexto para o 
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desenvolvimento da compreensão interpessoal e da reflexão sobre temas de justiça e 

imparcialidade” (DeVries & Zan, 1998, p.78).  

A brincadeira também é fulcral no que toca ao desenvolvimento da cooperação 

entre pares. É nos respetivos contextos educativos, rodeadas de pares, que a criança 

naturalmente deseja e sente necessidade de brincar com os outros. As crianças, ao 

realizarem brincadeiras conjuntas partilham interesses, objetivos e prazeres e isso 

pode originar conflitos. Mas estas ocorrências constituem desafios à capacidade de 

identificar e coordenar diferentes perspetivas e à competência de resolução de 

problemas com autonomia. A interação estabelecida entre pares promove: “A 

consciência e a diferenciação de si mesmas e dos outros, esquemas de reação social e 

cooperação no pensamento e ação” (DeVries & Zan, 1998, p.61). 

 

Um ambiente educativo favorável ao desenvolvimento social 

 

A relação que o educador estabelece, desde o início, com cada criança é 

essencial e desempenha um papel fulcral na construção de um ambiente, onde cada 

uma se possa sentir segura, valorizada e respeitada pelos adultos e pelos pares. Cabe 

ao educador respeitar as opiniões e ritmos das crianças uma vez que cada criança é 

singular e apresenta uma forma única de comunicar e estabelecer relações com os 

outros. 

De acordo com DeVries & Zan (1998), a criança deve poder ver o adulto como 

um companheiro, alguém de confiança, que dá apoio e com quem pode partilhar os 

seus gostos e intenções. Ele deve ser um adulto de referência, transmitindo segurança, 

bem-estar, respeitando os interesses e as competências das crianças, o que implica 

escutá-las, “dar-lhes voz” e estabelecer com elas uma relação genuína e de respeito 

mútuo. 

A interação estabelecida entre a criança e o educador deve ter em conta a 

linguagem corporal e as expressões faciais. Dado que as crianças mais pequenas 

necessitam de mais apoio a nível físico o adulto deve segurar, abraçar, acarinhar, 

cantar, sorrir, falar calmamente colocar-se ao nível das crianças, estar disponível para 

elas e adequar a sua linguagem verbal e não-verbal.  
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Segundo Portugal (1998): 

 “O educador deve ser alguém que permite o desenvolvimento de relações de 

confiança e de prazer através da atenção, gestos, palavras e atitudes. Deve ser 

alguém que estabeleça limites claros e seguros que permitam à criança sentir-

se protegida de decisões e escolhas para as quais ela ainda não tem suficiente 

maturidade, mas que ao mesmo tempo permitam o desenvolvimento da 

autonomia e autoconfiança sempre que possível. Deve ser alguém verbalmente 

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

linguagem da criança através de interações recíprocas e o seu desenvolvimento 

sócio emocional” (p.198).  

Para que a criança descubra o lado positivo da relação entre pares é necessário 

que domine competências sociais. Assim, cabe ao educador apoiar: “O trabalho entre 

pares e em pequenos grupos, em que as crianças têm oportunidade de confrontarem 

os seus pontos de vista e de colaborarem na resolução de problemas ou dificuldades 

colocadas por uma tarefa comum” (Silva, et al., 2016, p.25). O educador deve 

promover o diálogo e a resolução cooperada dos problemas, uma vez que é 

fundamental que as crianças comecem a lidar e a tentar resolver os seus problemas 

autonomamente. 

O adulto deve promover um ambiente de aprendizagem ativa que encaminhe 

as crianças para o desenvolvimento social e pessoal, sendo importante que ele 

detenha: “Um conhecimento detalhado da forma como o desenvolvimento social se 

processa” (Oliveira-Formosinho, 1996, p.81).  

De modo a favorecer o desenvolvimento de experiências-chave no domínio das 

relações interpessoais o adulto deve proporcionar às crianças: um ambiente rico em 

opções; materiais que favoreçam a brincadeira de tipo colaborativo; espaços e 

atividades para a brincadeira cooperante; estimular as crianças a brincarem juntas; 

possibilitar oportunidades para a brincadeira cooperante no tempo em pequenos 

grupo e ter sempre em mente as características desenvolvimentais das crianças, pois 
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cada uma é singular e única, tendo necessidades e interesses distintos. (Hohmann & 

Weikart, 1997). 

Os adultos devem também: “Definir padrões para a interação na sala de 

atividades, proporcionar experiências que permitam à criança entrar num processo de 

aquisição e fortalecimento de capacidades e entendimentos sociais” (Katz & McClellan, 

1991, citadas por Oliveira-Formosinho, 1996, p.81).  

Nesta linha de pensamento, o estabelecimento de um clima de apoio é 

importante, no sentido em que a criança, assim como o adulto, desempenham: “o 

papel de líderes e de seguidores, professores e aprendizes, oradores e ouvintes” 

(Hohmann & Weikart, 1997, p.77).  

A partilha do poder entre adultos e crianças é essencial e favorece os processos 

de cooperação e entreajuda. O sentido de cooperação, não só incorpora direitos, como 

também obrigações e responsabilidades. A cooperação é importante para o ambiente 

sócio moral, porque reflete respeito pela igualdade de direitos e responsabilidades 

entre adultos e crianças. (DeVries & Zan, 1998). Segundo Piaget (1998) o adulto que 

promove a independência e a autonomia da criança reduz o seu poder desenvolvendo 

uma interação educativa que o leva a esperar e a observar a criança, a escutá-la e a 

dar-lhe espaço na tomada de decisões, na sua concretização e avaliação. O educador 

deve estimular e valorizar as ideias e ações das crianças, proporcionar oportunidades 

que engendrem a necessidade e o desejo de interação entre pares, bem como, apoiar 

a cooperação e a negociação. (DeVries & Zan, 1998).  

Em síntese, é da responsabilidade da equipa educativa a criação de um clima de 

apoio e de confiança, que demanda dos adultos o desenvolvimento de um conjunto de 

estratégias que influenciam a aquisição e a prática de competências sociais pelas 

crianças, passando estas pela organização do ambiente físico de aprendizagem, por 

uma rotina diária previsível mas flexível, por interações autonomizantes e por 

atividades que envolvam as crianças na aprendizagem de competências socio 

emocionais. 
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Capítulo 2- O Conflito Interpessoal   

 

O Conflito entre pares como oportunidade de aprendizagem  

 
Num ambiente educativo de cariz construtivista, onde as crianças interagem e 

brincam livremente é normal a ocorrência de situações de conflito entre pares. Neste 

contexto, o conflito e a sua resolução são vistos como processos fundamentais, no 

sentido em que possibilitam às crianças a construção de determinadas competências 

sociais. Para Piaget (1975/1985, citado por DeVries & Zan, 1998) “O conflito é o fator 

mais influente na aquisição de novas estruturas de conhecimento. Os conflitos podem, 

portanto, ser vistos como uma fonte de progresso no desenvolvimento” (p.91). 

De facto, em idade pré-escolar os conflitos entre pares podem ser uma 

oportunidade para aprender a partilhar materiais e espaços comuns e para 

desenvolver a capacidade de negociação interpessoal. “(…) A negociação faz parte da 

arte de viver, e aprender a negociar pode tornar-se numa importante experiência de 

aprendizagem para as crianças” (Vasconcelos, 1997, p.176). Ao desenvolver 

competências de negociação, as crianças “(…) tornam-se conscientes de que outros 

têm sentimentos, ideias e desejos” (DeVries & Zan,1998, p.90). 

Segundo Hohmann e Weikart (1997): “Praticar a resolução de conflitos num 

clima de apoio possibilita à criança aprender, mais facilmente a acreditar nelas 

próprias enquanto resolutórias de problemas, a confiar nos adultos para as apoiar 

quando necessitam, a serem empáticas e altruístas, e a ter fé nas suas capacidades 

individuais e coletivas para fazerem com que as relações resultem” (p.92). 

“Ao resolver as disputas com os colegas as crianças começam por perceber 

como respeitar as necessidades dos outros, ao mesmo tempo que resolvem as suas. 

Começam também a ver que há frequentemente mais do que uma versão “certa” 

numa disputa, que os sentimentos dos outros são importantes, e que é possível 

resolver conflitos para que ambas as partes fiquem satisfeitas com o resultado. 

(Hohmann & Weikart, 1997, p.615). 

Assim, é essencial que o educador perceba que os conflitos entre pares podem 

ser desafios e oportunidades de desenvolvimento e crie um ambiente de 

aprendizagem favorável a interações e relações positivas. 
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O papel do adulto  

 

Prevenir a ocorrência de conflitos 

 
Como se afirmou anteriormente os conflitos entre pares são ocorrências 

normais em contextos de aprendizagem ativa e constituem para as crianças 

oportunidades de desenvolvimento social. Os profissionais devem encarar estas 

situações de forma serena e recorrer a determinadas estratégias que possibilitem às 

crianças prevenir e resolver estes problemas de forma autónoma.  

Segundo Hohmann & Weikart (1997), o adulto pode utilizar um conjunto de 

estratégias de prevenção de conflitos. Estas estratégias centram-se na organização do 

ambiente físico de aprendizagem, na implementação de uma rotina diária consistente 

e no desenvolvimento de uma relação de apoio entre adultos e crianças, assinalada 

pelo respeito mútuo, onde o adulto procura conhecer cada criança, de modo a 

satisfazer as suas necessidades e interesses.  

A organização do espaço pedagógico por áreas de interesse, com materiais 

suficientes em cada área para que as crianças possam brincar em simultâneo, 

possibilita ao grupo experienciar diversas brincadeiras e criam um ambiente favorável 

a interações positivas. (Hohmann & Weikart, 1997). 

Do mesmo modo, uma rotina diária consistente e previsível, englobando uma 

sequência de acontecimentos que as crianças podem antecipar, seguir e compreender 

liberta-as de sentimentos de insegurança e ansiedade porque elas sabem o que 

esperar ao longo do dia. Esta estrutura: “(…) dá-lhes um grande sentido de controlo 

sobre aquilo que fazem em casa momento do seu dia pré-escolar” (Hohmann & 

Weikart, 1997, p.8). Assim, a atenção das crianças focaliza-se nas suas escolhas e ações 

e nas ações dos seus pares, o que contribui para o desenvolvimento de um 

conhecimento sobre os interesses, necessidades dos outros. 

Segundo Hohmann & Weikart (1997) a rotina diária oferece à criança um 

enquadramento para a aprendizagem pela ação e promove o desenvolvimento da 

iniciativa, da autonomia, da resolução de problemas, da segurança, do controlo 

partilhado e da autoestima, acarretando benefícios tanto para o educador como para 

as crianças.  
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O educador deve também estabelecer limites claros para o comportamento das 

crianças conversando com elas acerca das razões desses limites. Esta estratégia 

fomenta o desenvolvimento de relações positivas, na medida em que a criança molda 

o seu comportamento nas interações com os outros e com os materiais em função de 

regras cujo significado conhece. 

 
 

Utilizar a abordagem de resolução de problemas 

 

 
De acordo com Hohmann & Weikart (1997) quando os conflitos surgem os 

adultos poderão adotar estratégias de mediação seguindo diversos passos a fim de 

apoiar as crianças a resolver essas situações com progressiva autonomia. Esses passos 

são os seguintes: 

1º Passo – Abordar a situação com calma - o educador perante uma situação de 

conflito deve aproximar-se das crianças com calma, manter-se sereno e colocar-se ao 

seu nível de forma a tranquiliza-las, criando um clima estável para uma melhor 

resolução do problema.  

2º Passo – Reconhecer os sentimentos das crianças e recolher informação – o 

educador inicia a conversa tentando perceber o problema, ouvindo ambas as partes, 

respeitando cada criança e tenta descrever os seus sentimentos, verbalizando o que 

observa. Por conseguinte o adulto escuta e valoriza, estando atento aos detalhes 

descritos pelas crianças, mantendo-se imparcial, ou seja, sem tomar partido ou fazer 

juízos de valor.  

3º Passo – Definir o problema de acordo com aquilo que as crianças dizem – o 

educador após ouvir os intervenientes, deve definir e reformular o problema, 

descrevendo assim com uma linguagem clara e simples ambas as perspetivas que 

deram origem ao problema.  

4º Passo – Pedir ideias e soluções – o educador deve primeiramente incentivar, 

encorajando as crianças a falarem do problema para que possam ser elas próprias a 

sugerir algumas propostas/ideias para a resolução do problema. Por ventura o adulto 

deve auxiliar este processo, e estar preparado para dar algumas sugestões, como 

forma de tentar uma melhor resolução para o problema.  
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5º Passo – Repetir a/as solução/ões proposta/as e pedir às crianças que tomem 

decisões – o educador vai verbalizando, e/ou repetindo as sugestões sugeridas pelas 

crianças, e em conjunto definirem a solução mais apropriada, ou seja, a melhor 

solução para a resolução do conflito. É importante que a ideia seja aceite por ambas as 

partes, deixando-as satisfeitas.  

6º Passo – Encorajar as crianças a levaram à prática as suas decisões – o 

educador deve reconhecer, valorizando e comentando o esforço delas no decurso do 

processo, em que se ouviram e respeitaram os sentimentos um do outro, e encoraja a 

realizar a solução acordado por todos os intervenientes.  

7º Passo – Estar preparado para dar apoio no seguimento dos acontecimentos – 

o educador deve durante um determinado período de tempo, continuar atento e por 

perto das crianças, dando-lhes o devido apoio, pois poderá ser necessário a sua 

intervenção e se assim for, devem continuar a procurar uma nova solução para que o 

conflito seja resolvido, e ambas as partes se compreendam. (Hohmann & Weikart, 

1997, pp.617 e 618). 

 O adulto ao estimular as crianças a participar ativamente na resolução dos 

conflitos desafia-as a pensar sobre as suas próprias ações, a colocar-se na posição do 

outro e a reconhecer os seus sentimentos (Katz & McClellan, 1996). O adulto 

acompanha este processo, apoiando a clarificação do problema, a identificação das 

estratégias mais adequadas para a resolução do incidente e a tomada de consciência 

das decisões que podem afetar as partes envolvidas. Ele assume uma postura de 

mediador, dando voz às crianças, para que elas expressem os seus propósitos e 

sentimentos, desafiando-as a escutar e a reconhecer as necessidades e os sentimentos 

do outro.  
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Parte II - Projeto de Intervenção Pedagógica 

Capítulo 3 – Caraterização do Contexto  

 

3.1 A Instituição 

 

O estágio na valência de Jardim-de-Infância realizou-se numa Instituição 

Particular de Solidariedade Social (IPSS) localizada na cidade de Braga.  

A instituição engloba várias valências de atendimento à infância, juventude, 

seniores e famílias. A valência de atendimento à infância integra a creche, o jardim-de-

infância e o centro de atividade e tempos livres  

A instituição disponibiliza determinadas atividades extracurriculares opcionais, 

para as crianças de 3 aos 6anos, designadamente ballet, kids dance, psicomotricidade, 

música, natação, inglês, judo, ténis, futsal e informática.  

As crianças, têm um contacto regular com o meio envolvente através de 

atividades diversificadas tais como passeios e visitas de estudo.  

O trabalho pedagógico da equipa educativa na creche e no jardim-de-infância 

apoia-se no Modelo curricular High/Scope (Hohmann & Weikart, 1997). Este modelo 

assume a aprendizagem ativa participativa como princípio pedagógico central. 

(Hohmann, Weikart & Epstein, 2008).   

 

3.2- O grupo de Crianças  

O grupo de crianças com o qual desenvolvi a minha prática pedagógica era 

constituído por vinte e três crianças, onze do sexo masculino e doze do sexo feminino, 

com três anos de idade. Dezanove crianças já frequentavam a instituição e quatro 

ingressaram pela primeira vez. 

De um modo geral, as crianças eram enérgicas, alegres, curiosas, interessadas, 

revelando disposição para aprender. Tinham uma boa relação com os adultos e 

começavam a desenvolver estratégias de partilha e de colaboração. De um modo geral 

o grupo gostava de participar de forma ativa nas atividades propostas pelos adultos. 

Em grande grupo a maioria comunicava ideias e experiências. No entanto algumas 

crianças mostravam-se mais tímidas e reservadas. 
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No que diz respeito às relações, observavam-se demonstrações de afeto e 

carinho entre pares e com os adultos. Porém, algumas crianças revelavam dificuldades 

nas interações envolvendo-se recorrentemente em situações de conflito com os pares.  

No início do estágio, as preferências das crianças incidiam na área da casa, na 

área das construções e na área da expressão plástica. Também demostravam bastante 

interesse pelas atividades que envolviam a expressão físico-motora.  

 

3.3- O Espaço Pedagógico  

 

Segundo Hohmann & Weikart (1997), a organização do ambiente físico deve 

incluir “componentes básicos da aprendizagem pela ação. Quer isto dizer que deve 

oferecer às crianças oportunidades para tomar decisões sobre o que fazer, materiais 

em abundância que podem usar de diferentes formas, oportunidades para manipular 

livremente os objetos, para descrever o que estão a fazer e o apoio de adultos que 

sabem reconhecer e encorajar as intenções, as reflexões, a resolução de problemas e a 

criatividade das crianças. 

Na sala dos três anos, o espaço estava equipado de modo a proporcionar 

conforto e bem-estar às crianças, mas era relativamente exíguo face ao número de 

crianças do grupo. 

O espaço da sala estava dividido em seis áreas de interesse (ver anexo A): a 

área da casa composta por cozinha e quarto; a área das construções apetrechada com 

legos, carros, blocos de madeira de diversos tamanhos e formas; a área dos jogos 

contendo variados materiais, tais como puzzles, jogos de encaixe e de 

correspondência, jogos de reconhecimento de letras e números; a área da expressão 

plástica equipada com três mesas, um cavalete e diversos materiais para o desenho, a 

pintura, a modelagem, a colagem; a área da biblioteca, um local com uma estante e 

uma mesa, vários livros e revistas e; a área da música, um espaço com vários 

instrumentos musicais, tais como flautas, maracas, xilofone e pandeiretas.  

De um modo geral as áreas de interesse estavam apetrechadas com materiais 

suficientes. As áreas da casa e das construções eram as mais requisitadas e por vezes 

observa-se um grande número de crianças nas mesmas. A divisão clara entre uma área 
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e outra não era muito clara. Estas condições despoletavam com frequência situações 

de conflito entre as crianças pela posse de espaço e de materiais.  

Em certas áreas de interesse, designadamente na área da casa, das construções 

e dos jogos, os materiais não se encontravam etiquetados. Por isso, no tempo de 

arrumar algumas crianças não sabiam onde arrumar o que tinham utilizado e outras 

recusavam-se a arrumar, gerando-se assim alguma confusão.  

O grupo tinha acesso a um espaço exterior onde podia brincar livremente, 

utilizar escorregas, baloiços e diversos brinquedos. Nesse espaço existia ainda um lago 

com algumas tartarugas e peixes, um capoeiro com galinhas, pintainhos, patos e 

pássaros; um espaço com mesas; uma piscina e um campo de futebol. 

 

3.4- A Rotina Diária  

 

A rotina diária segundo Hohmann & Weikart (1997) “… oferece um 

enquadramento comum de apoio às crianças à medida que elas perseguem os seus 

interesses e se envolvem em diversas atividades de resolução de problemas” (p.224).  

A rotina diária das crianças da sala dos três anos incluía momentos 

diversificados; atividades em grande grupo e em pequeno grupo, o ciclo de Planear-

Fazer-Rever, tempo de exterior, rotinas de higiene, de alimentação e de descanso.  

No Acolhimento, os adultos acolhiam as crianças e conversavam com elas sobre 

diversos assuntos. Cantava-se a canção dos bons-dias e procedia-se à marcação das 

presenças Seguia-se o Tempo de Grande Grupo em que a educadora propunha com 

frequência a leitura de histórias e atividades de movimento e música. Durante este 

tempo as crianças também podiam partilhar informações e discutir diversos assuntos, 

resolver problemas, cantar canções, contar histórias e/ ou participar em jogos. 

Finalizado este tempo, seguia-se normalmente o Tempo Exterior, um momento que 

era bastante apreciado pelas crianças. De regresso à sala acontecia o Tempo de 

Trabalho nas áreas, com a duração de trinta a quarenta minutos.  

A rotina da manhã prosseguia com o Tempo de Pequeno Grupo, onde eram 

propostas atividades de exploração de materiais. Seguiam-se as rotinas de higiene-

almoço-higiene. 
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 O período da tarde incluía a sesta, o lanche e o tempo de grande grupo. A 

instituição disponibilizava diversas atividades extracurriculares de psicomotricidade, 

informática, dança, tênis, futsal e inglês. As crianças que não usufruíam dessas 

atividades permaneciam na sala a explorar as áreas e/ou no espaço exterior a brincar 

livremente.   

A sequência de momentos da rotina diária era consistente mas flexível para 

responder aos interesses e às necessidades das crianças. Ao longo do estágio constatei 

que as crianças conheciam a sequência dos momentos da rotina como revelam os 

registos seguintes.  

 “Agora vamos para a casa de banho e depois vamos para a sala.” diz a P. quando vem 

do exterior. 

 “Na hora do almoço M. diz-me “Rita agora estamos a almoçar, depois vamos dormir, e 

a seguir vimos lanchar. Depois vamos brincar mais um bocadinho e depois vem a minha mamã, 

não é?” 

 

 

 

Temática e Objetivos do Projeto 
 

A identificação da temática do projeto decorreu da observação do contexto e 

das interações no seio do grupo. Um dos problemas com que me deparei, após a 

observação do grupo e o diálogo com a senhora educadora foi a elevada frequência de 

situações de conflito entre as crianças. Na maior parte das vezes as crianças recorriam 

a agressões físicas como forma de resolver os problemas entre si que aconteciam 

sobretudo devido à posse de materiais e à ocupação de lugares como se pode 

constatar nos seguintes registos de ocorrências. 

 

“No tempo de exterior M., P. e T. brincam com as pistas dos carros. P. brinca 

com dois carros e coloca um deles na areia. M. pega nele. P. zangado pede o carro a 

M., mas ela não lho dá. T. aproxima-se e pergunta a P. o que é que tem. Ele diz que 

quer o carro que a M. tem, apontando para ela. T. levanta-se dirige-se a M., bate-lhe e 

retira-lhe o carro”  
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 “Ma. está a brincar na área da casa. Abre a primeira gaveta do armário, retira 

de lá um colar e coloca-o ao pescoço. De seguida retira-o e guarda-o de novo na 

gaveta. D. aproxima-se de Ma e procura algo na gaveta. Retira de lá o primeiro colar 

que Ma. usou. Ma. ao ver D. a pegar no colar, vai atrás dele e tenta retirá-lo das mãos 

de D fazendo força. D. começa a chorar. A auxiliar de ação educativa ao aperceber-se 

do que está a acontecer intervêm.” 

 

Durante o tempo de trabalho observava vários conflitos entre as crianças, 

principalmente nas áreas da casa e das construções. Estas duas áreas eram as mais 

requisitadas e por isso observa-se um grande número de crianças nas mesmas. Entre 

uma área e outra não existia uma divisão clara e as crianças entravam em conflito pela 

posse de espaço e de materiais.  

O tempo de arrumar era também um dos momentos em que aconteciam 

problemas. Dado que nalgumas áreas de interesse os materiais não se encontravam 

etiquetados umas crianças não sabiam onde arrumá-los, outras recusam-se a arrumar, 

gerando-se assim alguma confusão.  

Em atividades em grande grupo ocorriam situações de conflito, uma vez que a 

maior parte das crianças ainda não tinha interiorizado algumas regras. Por exemplo, 

todos queriam falar ao mesmo tempo. 

De um modo geral, as crianças necessitavam da intervenção do adulto na 

resolução dos seus problemas, uma vez que não revelavam ainda autonomia para os 

resolver. A estratégia mais frequente utilizada pelos adultos na resolução destes 

incidentes, passava por incentivar a criança a pedir desculpa e /ou dar um abraço/beijo 

ao outro. Raramente, o pedido de desculpa era utilizado por iniciativa das crianças e 

por vezes recusam-se a fazê-lo mesmo a pedido do adulto. De facto, as crianças podem 

aprender algumas expressões associadas a convenções sociais - “desculpa”; “por 

favor”; “obrigado”; “com licença” que favorecem as relações interpessoais. No entanto 

como referem DeVries & Zan (1998) “Embora esses hábitos do comportamento verbal 

possam ser motivados por sentimentos genuínos de gratidão ou arrependimento, eles 

não refletem, necessariamente, sentimentos morais que signifiquem relacionamentos 

baseados na ética” (p.39).  
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De acordo com Hohmann & Weikart (1997) os adultos devem abordar os 

conflitos interpessoais de forma direta, firme e paciente, ajudar a criança a estabelecer 

ligações causa-efeito como parte do processo de resolução destas situações.  

Após a identificação do problema anteriormente referido formulei uma 

questão de partida: Como posso promover nas crianças a competência de resolução 

autónoma de conflitos?  

No seguimento desta questão defini os seguintes objetivos de intervenção 

pedagógica: 

• melhorar a organização do ambiente de aprendizagem;  

• promover o desenvolvimento de competências de resolução autónoma 

de conflitos;  

• melhorar a qualidade da relação entre pares;  

• promover a clarificação de valores sociais.  

Ao longo do desenvolvimento do projeto procurei recolher informação no sentido de 

responder às seguintes questões:  

• Qual a relação entre a competência de resolução de conflitos e outras 

competências sociais?  

• Quais os efeitos da reorganização ambiente educativo nas relações 

entre as crianças?  

 

No âmbito do projeto de intervenção pedagógica, para além dos objetivos 

descritos anteriormente procurei apoiar a resolução de problemas sugeridos durante 

as brincadeiras; estimular a sensibilidade em relação aos sentimentos, interesses e 

necessidades dos outros e favorecer as situações de jogo envolvendo a cooperação. 

Para tal reorganizei o espaço da sala, procedi à leitura de obras que remetiam para 

valores sociais e a identificação de emoções e criei oportunidades de jogo entre pares. 
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Dimensão Investigativa do Projeto  

 

O projeto de intervenção desenvolvido foi sustentado na observação, no 

registo e na documentação das atividades, que informam o planeamento e a avaliação 

da intervenção pedagógica. Estes processos integram um ciclo que se aproxima da 

abordagem de investigação-ação.  

 A investigação-ação pode definir-se como “Um processo reflexivo que 

caracteriza uma investigação numa determinada área problemática cuja prática se 

deseja aperfeiçoar” (McKernan, 1998, citado por Máximo-Esteves, 2008, p.20). Esta 

abordagem envolve: “(…) uma família de atividades que têm em comum a 

identificação de estratégias de ação planeada, as quais são implementadas e depois 

sistematicamente submetidas à observação, à reflexão e à mudança” (Máximo-

Esteves, 2008, p.21). 

A investigação-ação é um recurso essencial para orientar a prática, para lidar 

com os seus desafios e problemas, de forma a aperfeiçoá-la, enriquecendo e 

atualizando também os conhecimentos do professor a nível profissional e pessoal. A 

articulação simultânea da prática e da teoria estão ao serviço da mudança que se 

pretende. (Coutinho, et al., 2009)  

Deste modo, o educador deve desenvolver competências profissionais de 

observação, registo, planificação, documentação e avaliação que, porventura 

representam um ciclo de processos interligados. 

De acordo com o Perfil do Específico de Desempenho do Educador de Infância, 

o educador deve planificar “(…) atividades e projetos adequados às necessidades da 

criança e do grupo e aos objetivos de desenvolvimento da aprendizagem” (Decreto-Lei 

nº241/2001, 30 de agosto).  

Assim sendo, necessita de ter um olhar atento sobre as ações das crianças, 

registar o que observa e posteriormente proceder à sua análise, de maneira a 

compreender os significados desses dados e a organizar planos de ação baseados 

nessas mesmas observações. Registar o que se observa é uma primeira forma de 

reflexão, permitindo ao educador reconstruir e compreender o processo educativo e 

as aprendizagens das crianças. Ou seja, o registo é “auxílio” de memória para evitar a 



21 
 

perda de manifestações significativas das crianças e possibilita, mais tarde, reconstruir 

factos e situações. (Silva, et al., 2016).  

As estratégias de intervenção pedagógica desenvolvidas foram sempre 

planeadas com base numa observação participante e na reflexão sobre as informações 

obtidas, em equipa educativa. De acordo com as Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar a observação permite: “planear propostas que partindo dos 

interesses das crianças, os alarguem e aprofundem” (Silva, et al., 2016, p.11).  

No início do estágio a observação levou-me a identificar uma problemática que 

pensei ser importante melhorar. Neste caso tratou-se de intervir para promover a 

aprendizagem de competências sociais envolvidas na resolução de conflitos 

interpessoais.  

Para além da observação e o recurso a notas de observação, registos de 

incidentes críticos, fotografias e registos áudio, foi necessário também refletir a 

informação recolhida, à luz de leituras sobre o tema do projeto, para melhor entender 

os acontecimentos que observava, as estratégias a desenvolver e a sua 

intencionalidade pedagógica. Por ventura, ao longo do estágio foi fundamental realizar 

de forma sistemática o ciclo de observação – planificação – ação – avaliação/reflexão.  

Sempre procurei desenvolver estratégias de intervenção pedagógica flexíveis e 

“abertas”, de forma a dar resposta ao que as crianças me iam devolvendo e a 

promover o envolvimento ativo das mesmas nas situações de aprendizagem. 
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Descrição e Análise das Estratégias de Intervenção Pedagógica   

 

No decorrer do projeto foram refletidas e planeadas determinadas propostas 

de intervenção pedagógica, de forma a desenvolver os seus objetivos em articulação 

com os interesses das crianças. 

Deste modo, apresentarei algumas das estratégias desenvolvidas, resultantes 

de uma seleção de entre diversas propostas. Esta seleção incidiu nas propostas que 

tiveram um maior impacto nas interações e relações e que envolveram ativamente as 

crianças.   

 

 

• Reorganização do espaço  

 

Nas primeiras semanas de estágio, a proposta de intervenção pedagógica – 

reorganização do espaço – surgiu devido à constatação de que os episódios de conflito 

entre crianças ocorriam sobretudo durante o tempo de trabalho e na hora de arrumar. 

 

 “H. está com um cesto na mão e pede aos colegas para colocarem lá alguns objetos 

(fruta, legumes, etc.) M. pega num objeto do chão e vai guarda-lo na cesta de H. Uma vez com 

mãos no saco H. Começa a tirar de lá alguns objetos dizendo: “Isto não é daqui.” e coloca-os 

dentro de uma outra cesta. H. começa a chorar ao ver que M. continua a tirar da sua cesta que 

objetos e a coloca-los noutra cesta. H. deita a caixa que tinha para o chão. M. continua a 

arrumar, estando com a cesta na mão. H. vai ter com ela, e tenta-lhe tirar a cesta.” 

 

 A equipa educativa percebeu que alguns dos conflitos estavam relacionados 

com a forma como a sala estava organizada. No tempo de trabalho as crianças 

escolhiam sempre as mesmas áreas, principalmente as áreas da casa e das 

construções. (ver anexo B). As outras áreas da sala mais especificamente a área da 

expressão plástica e a área da biblioteca pareciam ser pouco apelativas para as 

crianças.  

O número de crianças, o espaço reduzido e a falta de etiquetagem de materiais 

nas áreas da casa e das construções originavam situações de conflito entre as crianças.  
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Assim, em equipa educativa decidiu-se reorganizar o espaço da sala a fim de 

diversificar as escolhas e atividades das crianças, proporcionar mais bem-estar ao 

grupo e prevenir as situações de conflito. Acreditava que as relações entre pares 

poderiam melhorar através de mudanças no ambiente de aprendizagem. 

Uma primeira intervenção consistiu em retirar algum mobiliário que estava em 

desuso na sala de maneira a criar mais espaço para circular entre áreas, tornando estas 

mais visíveis. Assegurar a visibilidade entre as áreas implica organizar o espaço para 

que, quando uma criança estiver de pé, possa observar os seus colegas em atividades 

noutras áreas, e significa também que os adultos possam rapidamente localizar cada 

criança” (Hohmann & Weikart, 1997, p. 170). 

Recorde-se que a área da casa estava muito próxima da área das construções e 

observavam-se recorrentemente conflitos entre as crianças que aí brincavam. A 

mistura dos materiais originava confrontos pela posse dos mesmos. Assim sendo, 

outra das mudanças introduzidas foi a delimitação mais clara destas duas áreas. 

 A área da biblioteca não era muito explorada pelo grupo. Como estava próxima 

da área da casa, em vez de ser um espaço calmo e tranquilo para a leitura era uma 

área movimentada para onde as crianças levavam os materiais da área da casa e 

expandiam o jogo simbólico. 

 

 

 

Figura 1 – Registo das crianças a brincarem nas áreas livremente.  
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Figura 3 – Registo de uma 
criança a explorar a área da 
biblioteca.  

Como se pode ver na figura 2, as crianças que 

brincavam a área da casa, transportavam materiais para a 

biblioteca, o que por vezes provocava alguns conflitos entre 

as crianças de que é exemplo o registo que se segue. 

A: “Sai daqui C”.  

C: “Não saio.”  

A: “Mas eu quero ver isto e assim não consigo.” (refere-se a um 
livro). C continua sentada com o carrinho da área da casinha na 
área da casa.  

A: “A área da casa é ali. Aqui são os livros.”  

 

 Assim, a biblioteca foi “deslocada” para um local 

sossegado, próximo da área da expressão plástica 

transformando-se num espaço mais calmo e “restrito” apenas 

para as crianças que escolhiam explora-la. De acordo com 

Hohmann & Weikart (1997), é importante que a área da 

biblioteca fique situada numa zona longe das brincadeiras 

vigorosas. 

Na área da biblioteca como se pode ver na figura 3, as crianças para explorar os 

livros tinham de os colocar sobre o seu corpo (pernas). Propus então introduzir nessa 

área uma pequena mesa e alguns bancos para que as crianças pudessem explorar os 

livros de forma mais confortável. 

Com esta reorganização as crianças começaram a escolher com mais frequência 

esta área, sendo este um indicador de que ela se tornou mais apelativa para as 

crianças. Depois da reorganização do espaço, como se pode ver na figura 4, as crianças 

já tinham mais condições para explorar os livros. 

 

 

 

 

Figura 2 – Registo das 
crianças na área da 
biblioteca.  
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Figura 4 – Registo de algumas crianças a explorar a área da biblioteca, após a sua 

reorganização.  

 

 

 

 

 

Como se trata de uma área mais calma, foi ainda necessário distanciá-la o mais 

possível das áreas da casa e das construções, bem como de locais de passagem a fim 

de assegurar o envolvimento das crianças com livros e outros materiais aí existentes.   

Depois da minha intervenção, as áreas da plástica e dos jogos também ficaram 

melhor definidas, mais visíveis. Deste modo, diversificaram-se as escolhas do grupo no 

tempo de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Área da casa  Figura 5 – Área da biblioteca.  

Figura 7 - Área da 
expressão plástica.  

Figura 8 – Área dos jogos. 
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Com uma melhor delimitação das áreas e algum incentivo por parte dos 

adultos, algumas crianças começaram a escolher a área da plástica. No entanto, uma 

boa parte do grupo ainda não se interessava pelas atividades nessa área. Pensei então 

em desenvolver com as crianças tempos de pequeno grupo orientados para a 

exploração de diversos materiais de expressão plástica, estratégia que descreverei 

mais adiante. 

Após a reorganização da sala fui observando e constatando que os conflitos 

pela posse de materiais começavam a diminuir, pois as crianças encontravam-se mais 

dispersas pelas diversas áreas. (ver anexo A).  

Como referi anteriormente os conflitos também aconteciam na hora de 

arrumar. Por isso, convidei o grupo de crianças a realizar com o meu apoio a 

identificação das áreas e a etiquetagem de alguns materiais. Neste processo foram 

utilizadas fotografias dos materiais e das próprias crianças a brincar nas áreas. Deste 

modo as crianças passaram a encontrar e a devolver os materiais com maior 

autonomia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Oliveira-Formosinho (2013) “…organizar quer a sala quer o programa 

de atividades para responder às suas necessidades e interesses, para estimular a 

experimentação e a cooperação, para partilhar o poder, para encontrar formas 

progressivamente mais adequadas de resolução de conflitos interpessoais” (p.95).  

 

 

 

 

Fig. 9 – Etiquetagem da área dos jogos e da área da casa.   



27 
 

• Tempos de pequeno grupo  

 

Nos primeiros meses do ano letivo – meses em que iniciei também o estágio - a 

educadora desenvolvia sobretudo atividades em grande grupo a fim de promover o 

conhecimento mútuo das crianças e a coesão de grupo. O tempo de pequeno grupo 

ainda não integrava a rotina diária. Na verdade, a disposição das áreas na sala e as 

limitações de espaço tornavam difícil a realização destas atividades. 

Tendo refletido sobre estas condições e reconhecendo a importâncias de 

organizar tempos de experimentação diversificada com os objetos, situações e 

acontecimentos (Hohmann & Weikart, 1997; Oliveira-Formosinho, 2013) planifiquei 

várias atividades de pequeno grupo. Estes tempos visavam incentivar as crianças a 

explorar materiais, promover as relações interpessoais, permitindo contatos regulares 

e a comunicação mais próxima entre pares e favorecendo as oportunidades de 

entreajuda, partilha e cooperação.  

Como afirmam Hohmann & Weikart, (1997) “No tempo de pequenos grupos 

em que todos brincam com os mesmos materiais, as crianças frequentemente 

partilham e discutem o que se encontram a fazer, aprendem umas com as outras e 

ajudam-se mutuamente” (p. 370). 

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

et al., 2016) nas atividades em pequeno grupo: “As crianças têm oportunidades de 

confrontarem os seus pontos de vista e de colaborarem na resolução de problemas ou 

dificuldades colocadas por uma tarefa comum, alarga as oportunidades educativas, ao 

favorecer uma aprendizagem cooperada em que a criança se desenvolve e aprende, 

contribuindo para o desenvolvimento e para a aprendizagem das outras” (p.25).  

Nos tempos de pequeno grupo as crianças pintaram o desenho de uma 

castanha pela altura do S. Martinho (figura10) e em cooperação decoraram um boneco 

(figura11), quando na instituição se festejou o Dia do Pijama. As crianças realizaram 

ainda outras atividades de pintura, de modelagem, de recorte e colagem de materiais 

de desperdício (figura12). A etiquetagem dos materiais em algumas áreas da sala 

(figura13) foi outra das atividades realizada em pequeno grupo.  

Com estas atividades, como futura educadora, procurei acima de tudo 

proporcionar tempos em que as crianças pudessem comunicar mais entre si, partilhar 
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Figura 10 - Registo de interação 
das crianças ao colorir a 
castanha.  

Figura 11 - Registo de algumas crianças 
a explorar diversos materiais – colorir 
rolos de papel.  

de ideias e materiais. Apesar de cada um ter o seu material, por vezes desafiei as 

crianças a trabalhar em conjunto para objetivos comuns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades em pequeno grupo de pintura, desenho, modelagem, recorte e 

colagem visaram ainda desenvolver capacidades expressivas e criativas das crianças 

através de experimentações e produções artísticas. Contribuíram ainda para aumentar 

o interesse das crianças pelas atividades na área da expressão plástica 

Os tempos de pequeno grupo favoreceram a exploração de novos materiais, o 

estabelecimento de interações mais regulares entre pares, a partilha de materiais e 

ideias e a cooperação.  

Figura 13 - Registo das crianças a etiquetar os 
materiais.  

Figura 12- Registo das crianças a 
construir o boneco pijama.  
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Figura 14 – Registo da produção 
final da construção do boneco 
pijama realizado pelas crianças.  

Figura 15 - Registo de uma das produções finais 
da exploração livre de materiais.  

Figura 16 - Registo do resultado final da 
etiquetagem dos materiais na área da casa.  

No âmbito das atividades realizadas as crianças evidenciaram comportamentos 

de entreajuda, partilha e cooperação como se pode constatar pelos seguintes registos 

de observação.  

- Na área da plástica, durante a atividade de pintura de caixas de ovos A. diz: “Eu quero 

pintar de azul.” C.: “Está aqui. Pega A.” (existia outro recipiente com a tinta azul, mas C. ao 

ouvir o A. a pedir a cor azul, emprestou o recipiente que estava a usar.)  

 

- C. ao ver que D. está triste, porque M.B. não lhe emprestou um rolo de amassar 

plasticina toma a iniciativa de lhe emprestar um que tinha consigo.  

 

- Na atividade da construção do pijama do boneco - D. deita cola numa das pernas do 

boneco e A.J. cola um tecido no sítio onde o D. ia colar o tecido que tinha na mão. Olham um 

para o outro, riem-se, e D. diz: “Era eu a colar aí, mas agora vou colar aqui. Podes deixar o teu 

tecido.” 

 

- Durante a pintura de rolos de papel, I. diz: “Olha M.B, as minhas mãos estão sujas”. 

M. B.: “Isso não faz mal I. Os pintores também sujam as mãos e só ao fim de pintar é que vão 

lavar as mãos.”. “Mas podes-me ajudar?” pergunta I. que queria virar o rolo para continuar a 

pintar, mas não queria sujar as suas mãos. M. B. responde: “Pega no rolo. Não faz mal sujar as 

mãos. A tinta depois sai da mão, quando fores lavar…. Eu tenho muito que pintar, mas vou-te 

ajudar. Mas só um bocado, depois acabas tu.” 

 

- Durante a exploração de diversos materiais G. ao pegar na sua cola para fazer uma 

colagem diz: “Rita, esta cola não dá, olha.” Eu: “G. vai ali ao armário e pega noutra. Tem lá 

muitas.” Ca. ao ouvir diz: “G. pega na minha, eu não estou a precisar.”  
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• Jogos cooperativos  

 

Os jogos cooperativos foram outra das estratégias de intervenção pedagógica 

que integraram o projeto com a finalidade de promover as relações interpessoais no 

grupo. Através destes jogos pretendi que as crianças desenvolvessem novas 

experiências de interação entre pares 

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

et al., 2016): “Ao jogar com outros, a criança envolve-se numa diversidade de 

interações socias proporcionadas por diferentes formas de organização… que apelam 

não só à cooperação, mas também à oposição” (p. 45).  

Os jogos cooperativos realizados – Jogo da bola com tecido; Jogo da teia; Jogo 

dos mimos; Jogo de pares; entre outros - visaram proporcionar momentos de 

brincadeira promover a cooperação e a entreajuda entre as crianças, fortalecendo 

assim as relações interpessoais no grupo.  

Estas atividades também foram pensadas com o objetivo de promover o 

desenvolvimento físico das crianças. O grupo necessitava deste tipo de atividades, uma 

vez que o espaço da sala era relativamente exíguo para vinte e três crianças.  

As crianças, ao realizarem brincadeiras conjuntas partilham interesses e 

objetivos e isso pode originar inicialmente determinadas situações de conflito. Mas 

estas situações também constituem desafios que as crianças aprendem a resolver com 

progressiva autonomia desenvolvendo a capacidade de coordenar diferentes 

perspetivas. Ao brincarem em conjunto, unidos por um objetivo comum, as crianças 

são estimuladas a perceber como o trabalho em equipa, pode ser divertido.  

O jogo da bola com tecido desafiava as crianças a movimentar em grupo uma 

ampla peça em tecido com buracos, com o objetivo de fazer passar uma bola por esses 

buracos. No jogo da teia, as crianças dispostas em círculo pelo espaço, e à vez, iam 

atirando um novelo de lã, uns aos outros, até formar uma espécie de teia, que unia 

todas as crianças. Por exemplo, no jogo da bola com o tecido, só conseguiam encaixar 

a bola nos respetivos buracos, se trabalhassem em equipa, ou seja, se um determinado 

número de crianças movimentasse o tecido ao mesmo tempo. O jogo da teia levou as 

crianças a tomar consciência de que só era possível formá-la se o novelo de lã passasse 

de mão em mão e unisse todo o grupo. 
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 Ambos os jogos fomentaram a ação conjunta a fim de conseguir objetivos 

comuns. Estes desafios remeteram as crianças para a observação mútua, para a 

coordenação de movimentos e para identificação das melhores estratégias para 

conseguir esses objetivos.  

- No jogo da bola com o tecido C. diz: “G. tens que fazer assim.” (exemplifica com o 
movimento dos braços a abanar o tecido).  

 
- No jogo da teia I. tenta ajudar M. dizendo:” M tens que atirar para outro menino.” 

“Olha atira para mim a lã.”  
 
- No jogo da teia, depois de esta estar formada, M.B. tenta passar por baixo dos 

respetivos fios da lã, rastejando pelo chão. Algumas crianças de forma a ajuda-la levantam os 

braços, fazendo assim subir os fio e facilitando o percurso da colega.  

 

O jogo dos mimos centrava-se na audição de uma canção que sugeria a 

realização de determinadas ações, como por exemplo: dar um abraço a um colego e/ 

ou dar um beijo, tocar numa parte do corpo do seu par.  

No jogo dos pares, era dado a cada criança um papel com um símbolo ou 

desenho. As crianças com os mesmos símbolos deveriam juntar-se e dançar ao som de 

uma música.  

Neste sentido, todos estes os jogos ajudaram as crianças a perceber que para 

alcançarmos determinados objetivos, temos que trabalhar em equipa e que isso pode 

ser muti divertido. O jogo dos mimos e o jogo dos pares também desafiaram as 

crianças a agir de forma colaborativa, a negociar pontos de vista e a partilhar 

sentimentos e emoções.  

- No jogo dos pares H. está a andar pela sala, à procura do seu par (procura uma 

criança que tenha o mesmo símbolo que está desenhado no seu papel) H. pede ao I. para lhe 

mostrar o seu papel. E I. diz: “Não é igual H. Acho que R. tem o papel igual ao teu.”   

 

- No jogo dos mimos, as crianças também fazem sugestões. M.B. diz: “ Agora podemos 

dar um beijo na testa.”  

 

A maioria dos jogos foi realizada no espaço exterior, proporcionando 

momentos lúdico-motores prazerosos, envolvendo a exploração livre do espaço e dos 

materiais, o movimento de todo o corpo e a coordenação de movimentos: “O espaço 
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exterior é igualmente um espaço educativo pelas suas potencialidades e pelas 

oportunidades educativas que pode oferecer…” (Silva, et al., 2016, p. 27).  

Os jogos no exterior proporcionaram oportunidades para expressar livremente 

as emoções, desenvolver a consciência e o domínio do corpo e libertar energias. 

Geralmente favoreciam o retorno à calma e contribuíam para prevenir situações de 

conflito na sala.   

As crianças partilharam emoções, comunicaram através de expressões verbais e 

não-verbais e compreenderam como atividades conjuntas são divertidas. As imagens 

que se seguem evidenciam o envolvimento das crianças durante a realização destes 

jogos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17- Registo do grupo a explorar o jogo da teia.  

Figura 8 - Registo do grupo a explorar o jogo dos 

mimos.  
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• Leitura de Histórias  

 

Uma das propostas de intervenção delineadas e desenvolvidas, de forma a 

responder às necessidades das crianças e aos objetivos do projeto foi a leitura de 

histórias em torno de valores sociais.  

As histórias são um bom recurso para abordar determinados assuntos com as 

crianças, uma vez que permitem estabelecer uma ligação entre o que é abordado e as 

vivências reais das crianças. Segundo Lino (1996): “A passagem da história à 

clarificação de valores é muito natural; as crianças distinguem claramente entre 

comportamentos adequados e desadequados, no âmbito da história, e chegam, em 

algumas ocasiões, a comparar os comportamentos das personagens das histórias com 

situações vividas por elas próprias no jardim-de infância” (p. 95). Assim, a literatura 

infantil pode apoiar o desenvolvimento de competências sociais implicadas na 

resolução de conflitos, constituindo uma estratégia proactiva de falar acerca destes 

incidentes e demonstrar, através das personagens, formas pacíficas e cooperativas de 

os resolver. (Myers, 1994).  

Um outro fator que me levou a usar as histórias como estratégia de intervenção 

teve a ver com o facto de após algumas observações, reparar que as crianças não 

escolhiam nem exploravam muito a área da biblioteca. Deste modo, a leitura de 

histórias visou também incentivar trabalhar o gosto pelos livros e por ouvir ler. Foi 

Figura 19 - Registo do grupo a explorar o jogo da bola com 
o tecido.  
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também minha intenção proporcionar ao grupo oportunidades para descrever objetos, 

acontecimentos e relações, desenvolvendo a comunicação e a linguagem 

Foram as selecionadas as obras literárias – “As mãos não são para bater”, de 

Martine A.; “Desculpa! de Landa, N; e “Como te sentes?”, de Browne A. – O conteúdo 

destas obras remete para valores sociais de partilha, respeito, entreajuda e 

cooperação. São textos com um vocabulário acessível e adequado face à faixa etária 

do grupo, com ilustrações apelativas que cativam a atenção das crianças. 

A obra literária com o título “Desculpa!” foi escolhida com o objetivo de 

explorar com as crianças as situações de conflito resultantes da dificuldade em 

partilhar materiais. Também foi minha intenção estimular a comunicação e a 

expressão das crianças sobre situações menos positivas de interação social 

experimentadas no grupo, desafiando-as a clarificar a importância da relação com os 

outros e de ter atitudes positivas para com eles.  

Esta obra narra a história de dois amigos que entram em disputa pela posse de 

um objeto e as consequências dessa briga para as personagens, revelando motivos, 

sentimentos e modos positivos de resolver o problema. O conteúdo da narrativa 

permite também explorar os estados emocionais dos personagens 

(alegria/tristeza/zanga) associados às situações de briga e de partilha. 

 

Antes da leitura da obra 

Explorando os elementos para textuais:  

A. J: “É a história do urso e do coelho.”  

Eu: O título do livro chama-se “Desculpa!” …Vocês pedem desculpa?  

M.A: “Sim, quando batemos aos amigos sem querer”  

M: “Nos pedimos desculpa.” 

Eu: E quando é que pedem desculpa aos amigos?  

M.B: “Quando magoamos os amigos, e eles ficam tristes.”  

Durante a leitura da obra:  

Eu: “O coelho foi triste para a sua cama… lembram-se do que se passou?  

C: “O urso puxou, puxaram…que rasgou…. Para partilhar”.  
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Depois da leitura da história:  

C “O urso e o coelho rasgaram o objeto brilhante.”  

Eu: “O que eram o urso e o coelho?  

M. B: “Eram amigos”.  

Eu: O que aconteceu na história?  

C: “Eles rasgaram os dois o papel. O amor deles.” “Eles ficaram chateados, não queriam dividir 

o papel brilhante, Rita.” 

M: “Era a imagem deles.”  

C: “Era para partilhar.”  

Eu: “Eles deviam partilhar o objeto, não deviam brigar nem lutar pelo objeto. Deviam brincar os 

dois.”  

C: “Depois o coelho foi para a sua casa e o urso para a sua casa da árvore.”  

Eu: “E como é que eles foram para casa?  

C: “Foram zangados.”  

I: “Não podes roubar os brinquedos às pessoas.”  

C: “O urso estava zangado, o coelho estava zangado e foram para a sua casa.” / Depois eles 

ficaram tristes, e foram para a cama.”  

Eu: “E depois como é que eles fizeram as pazes? Como voltaram a ser amigos?”  

M.A: “Conversaram.” / “Falaram”.  

M.B: “Pediram desculpa. 

M: “Quando nos zangamos com os amigos, também ficamos tristes.”  

Eu: “Vocês gostam de brincar com os amigos ou sozinhos?”  

C: “Com os amigos…é mais divertido.”  

M.B: “Às vezes fico triste com os amigos, mas depois converso e ficamos bem.” 
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A obra “Como te sentes?” remete para a compreensão de emoções e a 

identificação de estratégias de gestão das mesmas. 

  

Explorando os elementos paratextuais da obra: 

Eu: “A história tem como título “Como te sentes” – e vocês como se sentem hoje?”  

C: “O macaco está contente.”  

Eu: “E tu como te sentes?”  

C: “Bem.”  

Eu: “Sentem-se contentes como o macaco (imagem do livro) ou tristes?” 

M: “Estamos contentes.”  

Eu: “Clara estas contente, triste, aborrecida…?”  

C: “Estou agitada.” * 

Eu: “Como será que este macaquinho se sente?  

C “Está feliz, porque está a fazer assim.” (imita e copia a imagem da capa).  

Ao longo da leitura da obra algumas crianças comentam e descrevem o que observam nas 

ilustrações: 

C: “O macaco está triste, porque está na prisão.”   

Eu: “Não é uma prisão, olha bem. É uma janela.” 

(…) 

R: “Ficou muito escuro.”  

Eu: “O macaco depois ficou zangado…”  

R “Zangado, muito zangado.” (imita a imagem, cruzando os braços e fazendo uma expressão 
cerrada.)   

Após a leitura da história:  

Eu: “Como é que o macaco se sentiu primeiro?”  

D: “Zangado” (fazendo a expressão de zangado).  

C: “Sem amigos.../sem nenhum amigo.” (ao ver a imagem do macaco triste).  

M.A. “Sozinho.”  

Eu: “Pois, nós quando nós temos amigos, ficamos tristes não é?”  
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Figura 20 - Registo da exploração do jogo – o cubo das emoções, apos a 
exploração da obra literária “Como te sentes?”, de Bowne, A. 

C: “Sim e ficamos zangados.” 

I e C aproximam-se de mim, para verem melhor o livro e falarem um com o outro sobre o que 

viam. 

 

 

Segundo Ramalho (2015) “As emoções constituem-se como o suporte para 

compreender e responder adequadamente à informação social” (p.22). De facto, as 

emoções determinam o comportamento das pessoas, uma vez que a forma como se 

expressam emocionalmente produz impacto na relação com o outro. Assim, promover 

a competência emocional das crianças significa fomentar a expressão e a identificação 

das emoções, promover competências de gestão emocional e de controle eficaz de 

impulsos.  

Cabe ao adulto promover a capacidade para reconhecer, compreender e 

responder ao estado emocional do outro, tornando a criança mais capaz de resolver 

problemas quotidianos e de obter ganhos ao nível da interação social. Os indivíduos 

emocionalmente competentes, que conhecem e são capazes de controlar os seus 

próprios sentimentos, que sabem reconhecer e lidar com os sentimentos dos outros, 

revelam um maior bem-estar e sucesso nos diversos domínios da vida (Ramalho, 

2015).  

Ao longo destas atividades o grupo mostrou evidentes sinais de envolvimento, 

tais como olhar focado, concentração, energia e linguagem como é demonstrado e 

visível em alguns dos registos fotográficos,  
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Através da leitura de histórias as crianças tiveram oportunidade 

de desenvolver outras experiências de aprendizagem ao nível da 

linguagem e da comunicação descrevendo objetos, acontecimentos e 

relações, ou seja, puderam conhecer, experienciar e partilhar 

individualmente e/ou com os seus pares, diversos momentos 

relacionados com sentimentos, designadamente a partilha de emoções 

– alegria, tristeza entre outras.  

 

 

 

 

 

Com a leitura e exploração destas obras, o grupo nos seus momentos de 

brincadeira livre começou a revelar uma maior autonomia na resolução dos 

problemas, evidenciando mais iniciativa na partilha dos objetos e no envolvimento na 

brincadeira cooperativa. As fotos seguintes são uma amostra de alguns dos 

comportamentos observados. 

 

 

 

 

Figura 21 – Registo de um momento 

de partilha de sentimentos por parte 

de duas crianças. 

Figura 22 - Registo das crianças a brincarem antes das intervenções a exploração das histórias. 
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Optei por usar alguns recursos para a leitura/ contagem das histórias, 

designadamente uma pequena “peça teatral” (figura24), um avental de histórias 

(figura25) e as “caixas de surpresas”. (figura26), a fim de captar mais a atenção e o 

interesse das crianças. Procurei dar continuidade a estas atividades com propostas 

complementares envolvendo a construção de puzzles em grupo, a exploração de 

expressões emocionais com o suporte de espelhos e do “cubo das emoções”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Registo da exploração e 
dramatização da obra “As mãos não são 
para bater”, recorrendo a uma “peça 
teatral”.  

Figura 23 – Registo das crianças a brincarem após a exploração das 

histórias.  

Registo das crianças a brincarem após a exploração das 

histórias.  

 

Figura 25 - Registo da exploração da obra 
“Desculpa! recorrendo a um avental de histórias.  

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os espelhos puderam explorar livremente expressões faciais refletindo 

diferentes emoções (figura27). A criança ao colocar-se frente ao espelho, busca “se 

conhecer”, e neste sentido ao fazer expressões faciais, tais como caretas, a criança 

desenvolve a sua imagem “corporal”, uma vez que observa com mais atenção o seu 

rosto (nariz, boca e olhos). E é, também, por meio do espelho que a criança assume 

diversos papéis, tornando-o um recurso importante para estimular a imaginação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Registo das crianças a explorar o espelho, 
fazendo algumas expressões emocionais.  

Figura 26 - Registo da exploração da história 
“Como te sentes?”, recorrendo às caixas 
“surpresas”.  
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Relativamente ao “cubo das emoções”, esta atividade consistiu num pequeno 

jogo dramático, alusivo às emoções, onde as crianças tinham que lançar o respetivo 

objeto ao ar, e representar a figura da face que ficava virada para cima. Cada face 

apresentava uma emoção: tristeza, alegria, medo e zanga. (figura29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Registo da interação das crianças com os colegas, na exploração do 
espelho.  

Figura 29 - Registo das crianças na exploração do jogo do “cubo das 
emoções.” 
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Análise e Reflexão da Intervenção Pedagógica  
 

O projeto de intervenção pedagógica desenvolvido no âmbito do estágio em 

contexto de jardim-de infância pretendeu promover competências de relacionamento 

interpessoal das crianças e a sua capacidade para resolver conflitos de forma 

autónoma, sem necessitar muito do auxílio do adulto, ou seja, ter cada vez mais 

autonomia para a sua resolução. 

A competência de resolução de conflitos não é ensinada nem aprendida 

automaticamente, mas sim construída e desenvolvidas em contexto educativo, e de 

forma progressiva. Cabe ao adulto apoiar as crianças na clarificação destes problemas, 

estimular as crianças e expressar e a reconhecer os pontos de vista em confronto e a 

identificar estratégias que conduzam à sua resolução. 

Neste sentido, pus em prática um conjunto de estratégias de prevenção de 

conflitos centradas inicialmente na reorganização do espaço pedagógico da sala de 

atividades. A intervenção a este nível passou por uma melhor delimitação de algumas 

áreas, pela separação de áreas calmas e áreas de maior atividade e pela etiquetagem 

de materiais. Ao nível das interações promoveram-se atividades envolvendo o trabalho 

em pares e em pequeno grupo, uma vez que as crianças inicialmente apresentavam 

dificuldades em partilhar materiais e em trabalhar em conjunto.  

Em vários momentos da rotina foi minha intenção apoiar as crianças a partilhar 

materiais e a lidar com os motivos, comportamentos e sentimentos envolvidos nas 

situações de conflito interpessoal. A participação no jogo das crianças nas várias áreas 

da sala favoreceu a diminuição das situações de conflito.  

Procurou-se que todas as propostas de atividades (em tempo de pequeno e de 

grande grupo envolvendo a leitura de histórias, a exploração de materiais, a realização 

de jogos cooperativos, entre outras) fossem ao encontro dos interesses, mas acima de 

tudo, das necessidades dos mais pequenos.  

Por ventura, o trabalho desenvolvido em pequenos grupos mostrou-se 

importante ao desafiar as crianças a resolver problemas, a refletir e a construir 

estratégias para os solucionar.  

A leitura de histórias centradas em valores sociais da partilha e da cooperação 

contribuíram para o enriquecimento do vocabulário das crianças, o desenvolvimento 
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da imaginação e a participação na comunicação “dar e receber”. Também 

possibilitaram o (re) conhecimento de emoções e a sua expressão através de palavras 

e/ou expressões faciais.  

De facto, as histórias podem veicular mensagens importantes, com impacto nas 

crianças Neste caso, a exploração das histórias contribuiu para melhorar as interações 

entre as crianças. Assim, observei mais comportamentos de partilha de materiais, mais 

situações de brincadeira em conjunto, o recurso mais frequente a determinadas 

formas de comunicação verbal (por exemplo, “desculpa”, “por favor”, “ magoaste-

me”) bem como expressões não-verbais (sorriso, abraço e beijo) como formas de 

expressar sentimentos.  

Os jogos cooperativos uma vez aprendidos eram várias vezes solicitados pelas 

crianças no tempo de exterior e mesmo em tempos de transição. Estas experiências 

sensibilizaram as crianças para a importância da brincadeira conjunta e da cooperação.  

Assim sendo, o trabalho desenvolvido teve efeitos positivos, pelo facto de as 

crianças procurarem dialogar e interagir mais com os seus pares, partilharem ideias e 

produções, mostrarem-se mais atentos às ações do outro, reconhecendo o valor que 

tinha a atividade e a comunicação em grupo.   

No decorrer das estratégias de intervenção, e de determinados momentos da 

rotina, embora surgissem ainda alguns conflitos no que respeita à partilha de objetos, 

as crianças foram-se tornando progressivamente mais capazes de ouvir e respeitar as 

opiniões dos pares, de reconhecer os sentimentos do outro e de alterar 

comportamentos como revelam os registos de observação que se seguem: 

- No autocarro quando vou desapertar o cinto M. B diz-me: “Rita, a H veio o caminho 

todo a bater-me aqui no braço.” Eu: “E tu que fizeste? Não lhe disseste para ela não fazer isso? 

M. B: Sim, disse, mas ela não parava. Mas eu não lhe bati. Só lhe dizia para não me bater.”  

 

- I. está sentado junto de C e esta puxa-lhe a camisola. I diz-lhe: “C, estás-me a chatear, 

vou sair da tua beira.” Depois descola-se para outro sítio na roda.  

 

- M. B está a chorar e M. A. dirige-se a ela e diz: Desculpa! Depois dá-lhe um abraço e 

um beijinho. M. B limpa a cara com as mãos e para de chorar. Entretanto esta vem em minha 

direção e diz: “Olha a M magoou-me.” Eu: “E tu que fizeste? M. B: “Nada. Ela pediu-me 

desculpa. Disse que foi sem querer.”  
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 - T. e D. estão a brincar juntos, na área das construções. D sem querer dá com o 

carrinho na cara de T. T começa a chorar. D. diz: “Desculpa T. foi sem querer.” T. vai ter com 

um adulto. D diz: “Rita eu já lhe pedi desculpa, mas ele não me dá um abraço.” 

 

 Os registos de observação revelam que as crianças começam a desenvolver 

estratégias positivas para resolver problemas interpessoais e são mais capazes de 

reconhecer motivos e sentimentos próprios e dos pares.  

Ao longo do projeto as crianças participaram ativamente na realização das 

atividades, dando sugestões e mostraram-se motivadas e empenhadas. O trabalho 

desenvolvido em equipa, ajudou a conhecer melhor o grupo e a planificar propostas 

adequadas ao mesmo.   

Por último, as atividades desenvolvidas possibilitaram a articulação da área da 

formação pessoal e social com outras áreas de conteúdo, mais especificamente com a 

área da expressão e comunicação no que diz respeito à exploração de histórias, ao 

desenvolver e estimular a linguagem e vocabulário das crianças; a realização de jogos 

permitiu por sua vez desenvolver o domínio da expressão física – movimento corporal, 

bem como o jogo (dramático e simbólico). Estas atividades também se articularam 

com o domínio das artes visuais, mais especificamente nos tempos de pequeno grupo.  

Cabe ao educador abordar as áreas de conteúdo forma globalizante e 

integrada, através de propostas pedagógicas alicerçadas nas iniciativas, interesses e 

curiosidades das crianças: “(…)projetos de aprendizagem progressivamente mais 

complexos (…) ao integrarem diferentes áreas de desenvolvimento e de aprendizagem 

e ao mobilizarem diversas formas de saber, promovem a construção de alicerces para 

uma aprendizagem ao longo da vida” (Silva, et al., 2016, p.11).  
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Considerações Finais 
 

O projeto de intervenção pedagógica desenvolvido no âmbito do estágio em 

contexto de jardim-de-infância pretendeu promover as relações entre as crianças, 

desenvolvendo também a sua autonomia quanto à resolução de conflitos 

interpessoais, tendo em atenção a melhoria do ambiente educativo.   

Foram desenvolvidas diversas estratégias de intervenção que visaram dar 

resposta às necessidades e interesses identificados no grupo, sendo que realço ainda a 

importância de criar um ambiente pedagógico que facilite a construção de relações 

positivas entre pares, o papel do adulto como mediador nas situações de conflito entre 

crianças e a necessidade de promover nas crianças a autonomia estimulando a sua 

participação ativa na definição das regras que regulam a interação e a convivência com 

os outros. 

O desenvolvimento deste projeto foi uma experiência especialmente desafiante 

tanto a nível profissional como a nível pessoal, uma vez que se tratou da primeira fase 

de uma longa caminhada de aprendizagem e crescimento na profissão. Assim sendo, o 

planeamento do plano de intervenção, numa primeira etapa do estágio, exigiu a 

aprendizagem em contexto real de determinadas competências de uma observação do 

contexto e do grupo de crianças.  

No decurso do estágio, o apoio da supervisora, da educadora cooperante e da 

auxiliar da ação educativa ajudou a sentir-me mais segura e confiante. O trabalho em 

equipa permitiu um conhecimento sobre cada criança, a partilha de situações da prática e a 

sua reflexão conjunta. 

Todo este percurso implicou não só cruzar a observação, a ação e a reflexão 

bem também a realização sistemática de leituras sobre a temática  

Sendo esta temática desafiante na sua complexidade, é fundamental a 

construção de conhecimento sobre as dimensões pedagógicas com ela relacionadas 

nomeadamente que a organização do espaço físico, a rotina diária e as relações 

interpessoais.  

As estratégias de prevenção e de resolução de conflitos foram o foco desta 

intervenção, sendo que estas estratégias envolveram a adoção dos seis passos 

propostos pelo modelo curricular High-Scope e a planificação de atividades 
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educacionais, mais propriamente, a reorganização do espaço da sala; a leitura de 

histórias, colocando em evidência valores sociais; e o desenvolvimento de atividades 

que cooperação e de partilha entre as crianças, como os jogos e o trabalho em 

pequeno grupo, uma vez que o propósito era proporcionar oportunidades para 

tomarem decisões em conjunto, dividirem responsabilidades, partilharem objetos e 

ideias.   

Entendo que ser educador de infância implica estar preparado para os desafios 

que as crianças nos lançam todos os dias, pois elas dão-nos as pistas para as apoiarmos 

a irem mais longe. Um educador de infância de referência deve procurar saber sempre 

mais e mais, pois só assim é que conseguirá acompanhar os desafios das crianças que 

são muito competentes e que exigem cada vez mais a atenção cuidada do adulto, tal 

como pude verificar no estágio.  

Considero fundamental aprender a olhar a criança como um sujeito ativo 

competente, a respeitar o tempo das crianças, os interesses e pistas que nos vão 

fornecendo.  

Durante o estágio penso ter sido capaz de estabelecer uma ligação entre a 

teoria e a prática mobilizando conhecimentos e capacidades adquiridas ao longo a 

formação para a sua contextualização no terreno da prática. 

Efetivamente todo este processo – estágio - se revelou uma mais-valia para o 

meu desenvolvimento enquanto aluna estagiária e futura profissional da educação de 

infância, bem como para o meu crescimento a nível pessoal. Toda a prática pedagógica 

foi essencial para que me tornasse mais segura, confiante, ativa e autónoma, para que 

experienciasse o que é realmente a profissão de educadora e, com o apoio das 

profissionais, com quem contactei, conseguir ultrapassar obstáculos e alcançar 

objetivos. Várias vezes experienciei dúvida, receio, insegurança e ansiedade, mas 

consegui ultrapassar esses obstáculos com muito trabalho individual e alguns apoios. 

Estou satisfeita e com vontade de continuar esta caminhada, sabendo que cresci e 

aprendi muito, mas com a certeza que ainda tenho muito que aprender, uma vez que 

quando se faz aquilo que se gosta, todo o caminho faz-se caminhando.   
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Anexos 

 

Anexo A – Planta da sala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30 – Planta da sala antes da reorganização do espaço. 
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Figura 31 – Planta da sala após a reorganização 

do espaço.  
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Legenda:  

 Porta                                             A - Área da música  

  Armário                                        B- Área da casa 

Placard/Quadros                            C- Área da biblioteca  

 Mesas                                          D- Área dos jogos 

Cadeiras/Bancos                            E- Área da expressão plástica  

Sofá                                               F- Área das construções  

 Estantes                                        G- Espaço para o acolhimento/tempo de grande grupo  
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Anexo B -  Registo das escolhas das crianças  

 

Observador: Ana Rita (Estagiária) Data: 20/11/2018  

Tempo de observação: 09:45h – 10:15H; 11:05h – 11:30h 

 

Tabela 1 

 

Observador: Ana Rita (Estagiária) Data: 22/11/2018  

Tempo de observação: 11:10h – 11:35h 

 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 

Construções Al 
T 

     

Jogos Mi      

Plástica D      

Casinha M. A.      
Tabela 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 

Construções R 
I 

      

Jogos S 
Is 
 

 
 
I 

   
 
R 

  

Casa M  
M. B. 

   
 
I 
R 
 

  
 
 
  
Is 

 

Plástica       I 
M 
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Anexo C – Rotina Diária  

 

Figura 32 – Rotina diária da sala dos três anos 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hora Momento 

07h45 – 09h00 
 

09h00 – 09h30 
 

09h30 – 09h45 
 

09h45 – 10h00 
 

10h00 – 10h30 
 
           10h30 – 10h40 
 

10h40 – 11h15 
 

10h15 – 11h20 
 

11h20 – 11h30 
 

11h30 – 11h55 
 

11h55 – 12h00 
 

12h00 – 13h00 
 

13h00 – 13h15 
 

13h15 – 15h00 
 

15h00 – 15h15 
 

15h15 – 15h30 
 

15h30 – 16h00 
 

16h - 17h30 
 

18h 
 

19h00 

Receção das crianças 
 
Acolhimento/quadro das mensagens/planear o dia 
 
Grande Grupo 
 
Reforço matinal 
 
Recreio 
 
Trabalho nas áreas: planear 
 
Trabalho nas áreas: fazer 
 
Arrumar 
 
Trabalho nas áreas: rever 
 
Pequeno Grupo 
 
Higiene  
 
Almoço 
 
Higiene  
 
Relaxamento/ Hora de descanso 
 
Higiene 
 
Grande Grupo – Hora do Conto 
 
Lanche 
 
Prolongamento (Parque ou Salão) e atividades extracurriculares 
 
Reforço da Tarde 
 
Encerramento do Jardim-de-infância 
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Anexo D – Obras Literárias 

Figura 33 – “As mãos não são para 
bater.”, de Martine A.  

Figura 34 – “Desculpa!”, de 
Landa, N. 

Figura 35 – “Como te sentes?”, 
de Browne, A.   
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