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O ENRIQUECIMENTO DAS ÁREAS PEDAGÓGICAS COM MATERIAIS NATURAIS EM 

CONTEXTO DE JARDIM-DE-INFÂNCIA 

 

RESUMO 
 

O presente relatório surge no âmbito da Unidade Curricular Estágio e tem como principal 

objetivo descrever, refletir e analisar o Projeto de Intervenção Pedagógica realizado no contexto de 

jardim-de-infância. O Projeto de Intervenção foi desenvolvido com um grupo de vinte e quatro 

crianças com quatro anos de idade e a problemática do mesmo, emergiu da realização de diversas 

observações realizadas nos momentos de exploração das áreas da sala. Deste modo, o presente 

relatório tem como principal objetivo relatar de forma reflexiva, de que modo o enriquecimento das 

áreas pedagógicas com materiais naturais e reciclados favorece um ambiente educativo rico e 

estimulante, bem como o seu impacto no desenvolvimento, escolhas e aprendizagens das 

crianças. 

A investigação desenvolvida assume uma abordagem de natureza qualitativa com recurso 

a uma abordagem da investigação-ação. A partir do enriquecimento de algumas áreas pedagógicas 

e da respetiva recolha e análise dos dados associados a esta dinâmica, foi possível aferir a 

importância da introdução de materiais naturais e reciclados na sala de atividades.  

 O relatório descreve a intervenção pedagógica desenvolvida ao longo deste período, bem 

como um processo de desenvolvimento profissional, espelhando as aprendizagens construídas ao 

longo da formação académica e a partir das experiências vividas no contexto de jardim-de-infância.  

Palavras-chave: Educação Pré-escolar; Enriquecimento das áreas; Escolhas; Materiais naturais; 

Recursos materiais. 
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THE ENRICHMENT OF PEDAGOGICAL AREAS WITH NATURAL MATERIALS IN THE  

CONTEXT OF KINDERGARDEN 

ABSTRACT 

 

 The following report is part of the Internship Curricular Unit and has as main objective 

to describe, reflect and analyze the Pedagogical Intervention Project inserted in the context of 

kindergarden. This Intervention Project was developed with a group of twenty-four children aged 

four years, and the theme of the same emerged from the realization of several observations that 

happened in the moments of exploration in the classroom. The main purpose of this report is to 

demonstrate how the enrichment of pedagogical areas with natural and recycled materials favors 

a rich and stimulating an educational environment, this also affects the development of choices 

and learning of the same. 

 The developed research takes a qualitative approach using action- research. From the 

enrichment of some areas and the respective collection and analysis of the data associated with 

this dynamic, it was possible to gauge the importance of natural and recycled materials in the 

activity, which should correspond to the interests and needs of the children. 

  The report describes the research developed throughout this period, as well as a 

professional training process, reflecting the learning acquired through the academic training and 

from the experiences lived in the context of kindergarten. 

Keywords: Choices; Enrichment of areas; Material resources; Natural materials; Pre-school 
education 
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INTRODUÇÃO 
 

 O presente relatório de estágio surgiu no âmbito da Unidade Curricular Estágio do Mestrado em 

Educação Pré-escolar na Universidade do Minho. A prática pedagógica realizou-se de setembro 2018 a 

fevereiro de 2019, em contexto de jardim-de-infância numa instituição (IPSS) na área urbana de Braga. 

A observação cuidada das crianças, do contexto e o diálogo com a educadora tornou possível desenhar 

um Projeto de Intervenção Pedagógica para o referido grupo de crianças. 

Silva, Marques, Mata & Rosa afirmam que “compreender a criança no seu contexto implica que o/a 

educador/a selecione e utilize diferentes formas e meios de observação e registo, que lhe permitam 

“ver” a criança sob vários ângulos e situar essa “visão” no desenvolvimento do seu processo de 

aprendizagem. A organização, análise e interpretação dessas diversas formas de registo constitui-se 

como um processo de documentação pedagógica, que apoia a reflexão e fundamenta o planeamento e 

a avaliação” (2016, p.14). Concordando com esta ideia e numa fase inicial, a observação foi muito 

marcante para o esboço do Projeto de Intervenção e delineando de certa forma toda a minha prática. 

 As observações realizadas nas primeiras semanas de estágio permitiram verificar que as crianças 

manifestavam um grande interesse por materiais naturais, mas na maior parte das vezes este tipo de 

materiais não se encontrava disponível para exploração. Como refere Zabalza (1998) “uma sala de 

Educação Infantil deve ser, antes de mais nada, um cenário muito estimulante, capaz de facilitar e sugerir 

múltiplas possibilidades de ação. Deve conter materiais de todos os tipos e condições, comerciais e 

construídos, alguns mais formais e relacionados com atividades académicas e outros provenientes da 

vida real, de alta qualidade ou descartáveis, de todas as formas, tamanhos” (p. 53).  

 A observação das crianças e do contexto sustentou o desenvolvimento de um projeto de 

intervenção de forma a dar resposta aos interesses das crianças, utilizando por base a abordagem da 

investigação-ação, procurando de forma sistemática implementar o ciclo observação, planificação, ação 

e reflexão sobre toda ação pedagógica desenvolvida. 

 O presente relatório está dividido em cinco capítulos apresentados e devidamente estruturados. 

O primeiro capítulo apresenta uma descrição do contexto onde se desenvolveu a prática: a instituição 

(jardim-de-infância, e meio envolvente) e a organização do ambiente educativo da sala (a sala de 

atividades e o grupo de crianças). 

 O segundo capítulo aborda o tópico do desenvolvimento e aprendizagem das crianças pela ação, 

a organização dos espaços e materiais e a sua relação e por último o papel do educador como apoiante 

e encorajador.  
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 O terceiro capítulo aborda a metodologia de investigação utilizada e a forma de resposta aos 

objetivos do Projeto de Intervenção Pedagógica. 

 Assim, no quarto capítulo e de forma sucinta, descreve-se a intervenção pedagógica, que engloba 

formas da utilização do espaço, contacto, exploração e versatilidade de materiais, enriquecimento de 

certas áreas e uma avaliação da intervenção realizada. 

 Por último, surge o quinto capítulo do relatório, que apresenta uma reflexão e avaliação sobre o 

projeto no desenvolvimento pessoal e profissional, baseado nos resultados obtidos na Intervenção 

Pedagógica. 
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CAPÍTULO 1- CARATERIZAÇÃO GERAL DO CONTEXTO DE AÇÃO 

PEDAGÓGICA 
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1. A Instituição 
 

1.1. O Meio envolvente do Jardim de Infância  
 

 A instituição educativa onde decorreu a presente Intervenção Pedagógica, situa-se na área 

urbana de Braga e carateriza-se por uma Instituição Particular de Solidariedade Social, constituída por 

diferentes respostas sociais, Infância, Creche, Jardim-de-infância, Centro de atividades e tempos livres, 

Juventude, Centro de acolhimento temporário, Apoio a crianças em risco, Projeto T3TRIS, Seniores, Apoio 

domiciliário, Centro de dia, Centro de noite/Centro de acolhimento a terapias ocupacional, Famílias, 

Serviço de atendimento e acompanhamento social, Contrato local de desenvolvimento social, Cantina 

social, Programa operacional de apoio às pessoas mais carenciadas, Gabinete de apoio social de 

emergência, Pavilhão social. 

 O jardim-de-infância e uma sala de creche de crianças de dois anos no piso superior, estão 

localizados num local distinto das outras respostas sociais, possuindo uma vasta área envolvente de 

espaço exterior que inclui relvados, vegetação, jardins, caixa de areia, água, campo de jogos, animais 

diversos, piscinas e equipamentos exteriores-parque infantil. 

As imediações da instituição são caraterizadas pela existência de uma vasta zona urbanizada destinada 

ao alojamento da população, sem grande presença de comércio local e somente alguns transportes 

públicos. Esta instituição destaca-se pela boa acessibilidade para as famílias ao deslocarem-se ao jardim-

de-infância, pois nas imediações predomina pouco tráfego. 

 

1.1.2- Contexto socioeducativo do Jardim Infância  
 

A Instituição em questão é uma instituição particular de solidariedade social, sob a forma de 

associação, sem fins lucrativos, que pretende dar respostas às necessidades educativas locais, 

adequando-as à comunidade envolvente e assegurando-lhes a qualidade de intervenção. 

 Nesta visão, tem como objetivo dar respostas educativas e diversificadas e garantir uma 

prestação de serviços de qualidade a todos os agentes educativos envolvidos (crianças, famílias, equipas, 

comunidade educativa e parceiros) através de um ambiente estimulante e integrador com respeito pelos 
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seus direitos e deveres, projetando um espaço onde o papel da criança se torne mais ativo e autónomo 

na construção da sua própria aprendizagem. 

  No espaço da esfera institucional do jardim-de-infância não existem lugares sociais 

proibidos (exceto a copa), as crianças circulam e exploram livremente por todos os espaços interiores e 

exteriores. 

 

1.1.3- Organização do ambiente educativo da sala 

   1.1.3.1 - A Sala de atividades 

  

O Projeto de Intervenção Pedagógica realizou-se na “Sala dos 4 anos” que se situa no piso 0 do 

jardim-de-infância como as restantes salas da valência. O hall, espaço físico que serve de apoio e entrada 

na instituição, carateriza-se por ser um espaço pouco amplo pois funciona como vestiário para todas as 

salas. A sala tem uma dimensão reduzida e o acesso um pouco difícil pois na entrada possui degraus 

para um nível inferior, sendo a porta de medidas pouco normalizadas. O interior da sala possui alguns 

móveis e materiais que acabam por ser demasiados em função do espaço disponível. 

 As áreas da sala de atividades são várias, no entanto de dimensões reduzidas devido ao espaço 

total da sala. Na entrada tem uma área de construções que é polivalente, servindo de espaço para o 

acolhimento, planeamento e grande grupo. Depois tem a área da cozinha e quarto, de seguida a 

biblioteca, área da escrita, jogos diversos e depois a área da expressão plástica que inclui estantes para 

apoio ao material e para arquivo dos trabalhos realizados pelas crianças ao longo do período.  

 A sala das crianças de quatro anos também é uma sala que serve de apoio às outras salas de 

três e cinco anos, quer seja no acolhimento da parte da manhã ou na partida no fim da tarde, todas as 

áreas da sala são exploradas pelas crianças das salas da valência.   

 Para além das crianças escolherem todas as áreas, observava-se uma maior frequência nas 

áreas da cozinha e quarto, área da expressão plástica, área das construções e na área dos jogos. De 

seguida serão descritos por área os materiais que apetrechavam as mesmas. 

 A área da casa composta pela cozinha e pelo quarto, possuí móveis de madeira desde cama, 

mesa, cadeiras armário, baú, bonecas, roupas, acessórios de faz-de-conta, loiças, talheres, comida de 

plástico, eletrodomésticos, estes materiais encontram-se nos locais adequados e etiquetados. 

 A área das construções possui um único armário de madeira para todos os materiais como 

carrinhos, camiões, animais diversos, blocos variados em plástico, pistas. Fora do armário existe dois 

blocos de gavetas com legos de encaixe em diferentes tamanhos e ainda um recipiente pequeno de 
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plástico com algumas tábuas de madeira já danificadas, não colocando as crianças em perigo de se 

magoarem, mas desgastadas pelo uso. Todos estes materiais encontram-se de fácil acesso para as 

crianças e devidamente etiquetados. 

 Junto às mesas de atividades temos a área de expressão plástica que possui um armário de 

suporte ao material utilizado na mesma, como pincéis, tintas diversas, papel de vários tipos, marcadores 

e lápis de cor, tesouras, colas entre outros todos ao acesso das crianças. 

 Por último temos a área dos jogos, que também tem um armário com todo o material etiquetado 

desde puzzles, jogos de cartão e madeira, enfiamentos, jogos de encaixe, jogos de equilíbrio. 

No entanto, torna-se relevante mencionar que os materiais descritos e que apetrecham as referidas áreas 

de interesse são essencialmente de plástico, comprados e manufaturados. Após observação e diálogo 

com a educadora cooperante, foi identificada a pertinência de se realizar uma intervenção pedagógica 

ao nível dos materiais existentes em sala, com o objetivo de diversificar o tipo de materiais e enriquecer 

com novos materiais, nomeadamente com materiais naturais e reciclados. 

 

1.1.4- O grupo de crianças 
 

 O grupo de crianças que acompanhei nesta etapa, é composto por vinte e quatro crianças com 

quatro anos de idade, sendo treze do sexo masculino e onze do sexo feminino.  

 O percurso institucional deste grupo de crianças é regular, a maior parte já veio da valência de 

creche, transitou para a educadora cooperante aos três anos e mantendo-se o mesmo grupo, até à 

atualidade. 

 Ao longo das semanas de observação foi possível verificar que o grupo se caracteriza, de uma 

forma geral por ser autónomo, muito participativo e interventivo, realiza as tarefas diárias e rotinas com 

muita independência e resolvem alguns problemas que surgem nos diversos momentos do dia. No 

entanto algumas crianças ainda demonstram dificuldades nas decisões, negociações e cooperação com 

os outros.  

 De um modo geral as crianças do grupo distinguem as interações positivas das negativas, ainda 

que algumas crianças evidenciam dificuldades ao nível do controle dos impulsos, da resolução de 

conflitos e de lidar com a frustração. 

Assim que o jogo finalizou as crianças fizeram os mais diversos comentários. 

G: “Ganhamos não ganhamos M. J., acabamos primeiro.” 

B: “A equipa vermelha ganhou agora, mas primeiro foi a equipa amarela não foi.” 
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Eu: “Sim… sim, uns ganham umas vezes depois ganham outros, mas todos jogaram muito bem 

segundo as regras do jogo.” 

M: “Apanhamos as bolas muito depressa não foi?” 

A: “É e ninguém fez batota pois não.”   

Eu: “Pois no jogo não se deve fazer batota, pois não estamos a sinceros para com os colegas.” 

M: “Pois é, e ninguém chorou pois não M. J.?” 

Eu: “Claro que não, quando perdemos é só um resultado do jogo pois temos depois muitas 

oportunidades em outros jogos para ganhar.” 

(Excerto da reflexão semanal de 15 a 18 de janeiro 2019) 

 O clima de interação e de liberdade de expressão está muito presente na sala de atividades, 

havendo muito companheirismo e interajuda das crianças, mas também a disputa por alguns objetos 

que em alguns casos resulta em conflito, que é superado pelo apoio do adulto sempre que a crianças a 

ele recorre, para ajudar e tentar gerir o problema, restabelecendo o conforto, com as diversas 

demonstrações de carinho apoio e confiança. 

  Neste período de observação participativa, foi possível manter diversos diálogos com a 

educadora cooperante e com as crianças, conseguindo construir algum conhecimento sobre as 

caraterísticas de cada criança, os interesses dominantes, as suas potencialidades, situações mais 

específicas e de maior relevância. Inicialmente algumas das minhas participações foram no subdomínio 

da música (canções e lengalengas) onde as crianças corresponderam e demostraram um constante 

interesse, uma vez que “a abordagem à Música no jardim-de-infância dá continuidade às emoções e 

afetos vividos nestas experiências, contribuindo para o prazer e bem-estar da criança” (Silva et al., 2016, 

p.54). Este interesse resulta segundo a educadora cooperante de uma área menos explorada por ela.  

 No entanto ao logo das semanas iniciais, foi possível observar outros interesses manifestados 

pelas crianças, como o tempo do recreio e dentro da sala de atividades a preferência por algumas áreas, 

a de expressão plástica, área das construções, área dos jogos e área da casa. As crianças nestas áreas 

demonstram um enorme interesse em descobrir, explorar e manipular os mais diversos materiais. 
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2.1- O Desenvolvimento e a aprendizagem das crianças em ação 

 

  Como resultado das diversas observações e respeitando as intenções da equipa 

educativa, pretendi dar seguimento ao trabalho realizado e desenvolvido pela mesma, reverenciando o 

projeto de sala, o plano de atividades e ao projeto educativo da instituição. Para melhor definir e avaliar 

a ação desenvolvida, optei por considerar os fundamentos e princípios educativos definidos por Silva et 

al. (2016) nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar. Tanto estes princípios como os 

dois pontos do capítulo que se seguem, permitiram uma observação cuidada de todo o processo 

vivenciado e à da intervenção pedagógica efetuada.  

 No documento acima referido, surge em primeiro lugar o fundamento do Desenvolvimento e 

aprendizagem como vertentes indissociáveis no processo de evolução da criança (p.8). Tomando como 

visão a criança como um ser único, considerei este princípio na minha intervenção como uma presença 

constante, não sendo possível desagregar estas duas vertentes: o desenvolvimento e a aprendizagem. 

Foi possível também vivenciar diversas situações no jardim-de-infância, como por exemplo o vestir 

sozinho o casaco, apertar e pendurar o mesmo no bengaleiro executando este processo de uma forma 

autónoma. No decorrer deste processo, foram observados e analisados alguns momentos de 

desenvolvimento e de aprendizagem de uma forma integrada e articulada, pois as crianças mantinham 

uma constante interação com os adultos da sala e com as restantes crianças do jardim-de-infância. 

Segundo Folque (2012), citando Wells & Chaxton) “os membros mais novos e menos experientes da 

sociedade são iniciados em atividades que requerem determinadas aptidões, conhecimentos, maneiras 

de conhecer, atitudes e valores” (pp.65-66). Segundo a teoria socio construtivista/vygotskiana e 

concordando com o princípio em que este se baseia, Folque (2012) defende como já antes referido, que 

a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças têm como base a interação social, pares e/ou 

adultos/as com mais experiência, favorecendo a apropriação de capacidades parciais e de novos 

conhecimentos. Na minha intervenção e de forma a assumir uma atitude estimulante e incentivadora, 

adotei diversas vezes esta forma de estar pedagógica auxiliando apenas nos diversos movimentos e 

encontrando novas estratégias para que as crianças executassem as mais diversas tarefas. 

 Como segundo princípio e presente em toda a intervenção pedagógica, surge o Reconhecimento 

da criança como sujeito e agente do processo educativo (p.9), reconhecendo e respeitando as 

capacidades das crianças e todas as suas realizações. Perante este principio, o adulto desempenha e 

assume um papel de mediador/a, modelador/a e potenciador/a, pois considera-se que as crianças são 

competentes e autónomas no seu processo de desenvolvimento e aprendizagem, “o que significa partir 
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das suas experiências e valorizar os seus saberes e competências únicas, de modo a que possa 

desenvolver todas as suas potencialidades” (Silva et al.,2016, p.9). No decorrer da intervenção 

pedagógica, houve momentos em que a planificação também foi realizada com as crianças para assim 

concluir este princípio aqui defendido, atribuindo que as crianças têm capacidade para demonstrar o que 

querem realizar e aprender e como o desejam fazer. Sendo assim, a defesa da livre participação das 

crianças, atribuindo a continuidade de lhes dar poder de decisão e iniciativa e voz para nas diversas 

situações exporem as suas opiniões, intenções e sugestões, vem adquirindo importância como refere a 

Convenção sobre os Direitos das Crianças (UNICEF, 1989). 

 O terceiro fundamento exposto honra a Exigência de resposta a todas as crianças (p.9). Foi assim 

baseado neste princípio que nas diversas atividades propostas e desenvolvidas, houve uma constante 

preocupação em adaptar face às capacidades e características de cada criança, facilitando realmente a 

aproximação a todas elas e potencializando as suas aprendizagens. De outra forma, corria-se o risco de 

agir perante um grupo uniforme e homogéneo, onde a caraterística de seres únicos fosse posta de parte 

e as aprendizagens não se teriam desenvolvido de uma forma tão impactante. Possibilitar a todas as 

crianças o seu direito a uma educação de qualidade e que lhes possibilite aprender e desenvolver, é 

fundamental desenvolver práticas adaptadas a cada criança e por sua vez diferenciadas. 

 Por último, emerge o princípio da Construção articulada do saber (p.10). Ao longo das 

planificações realizadas na intervenção pedagógica, este princípio foi tido em conta, pois o mesmo propõe 

a aprendizagem integrada das áreas de conteúdo e de todas as dimensões de desenvolvimento e 

aprendizagem. Neste princípio Silva et al. (2016) referem a importância do brincar como atividade 

articuladora das dimensões da aprendizagem e do desenvolvimento, conseguindo assim obter as 

potencialidades das crianças na sua integralidade. A perspetiva socio construtivista com o 

estabelecimento de relações entre os pares e a constante aprendizagem concomitante, surge mais uma 

vez, colocando o adulto/a com um papel de apoio no seu desenvolvimento e aprendizagem. Folque 

(2012) ainda refere que este apoio incrementa a metacognição, privilegiada pelas experiências 

potenciadas, assim como pelas interações estabelecidas entre criança/criança e criança/adulto. 

 No desenrolar da intervenção pedagógica, tentei proporcionar às crianças oportunidades para se 

desenvolver e aprender de uma forma integrada, onde o descobrir, explorar e brincar tiveram grande 

importância para promover e potencializar as aprendizagens significativas. 
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2.1.2. A organização do espaço e materiais  

 

 Um dos indicadores de qualidade da educação infantil é a organização dos espaços pedagógicos 

(Zabalza, 2001). A criança é visivelmente beneficiada por esta organização espacial, pois como refere 

Silva et al. (2016) “os espaços de educação pré-escolar podem ser diversos, mas o tipo de equipamento, 

os materiais existentes e a sua organização condicionam o modo como esses espaços e materiais são 

utilizados enquanto recursos para o desenvolvimento das aprendizagens” (p.26). 

 Para o pleno desenvolvimento da criança este indicador de qualidade deve ser levado em conta, 

onde alguns critérios devem ser respeitados para o surgimento de um espaço de qualidade. Alguns 

critérios como acessibilidade, segurança, flexibilidade e um espaço que evoque o prazer sensorial são 

básicos para a qualidade (Martin, 2008).  

 A criança na sua vida mantem uma relação determinante com o ambiente que a rodeia, como 

resultado da sua experiência e ação no espaço ela é a co construtora do seu próprio conhecimento. 

Através da sua ação e experiência natural no espaço, a criança explora os diversos materiais e torna-se 

singular na descoberta de novos significados. 

 Oliveira-Formosinho & Formosinho (2011) referem que “um dos maiores desafios perante os 

quais nos colocou a pedagogia da infância provém de se ter mostrado que a construção do conhecimento 

pela criança necessita de um contexto social e pedagógico que sustente, promova, facilite e celebre a 

participação, isto é, de um contexto que participe na construção da participação” (p.27), pois segundo 

os mesmos autores a organização de um ambiente educativo promotor do direito à participação deve ter 

em conta as diferentes dimensões da pedagogia: os espaços pedagógicos, os materiais, as interações, 

a organização do tempo e do espaço, a organização dos grupos, a observação, planificação e avaliação, 

os projetos e atividades que promovem a construção das aprendizagens. 

 O objetivo da Pedagogia-em-Participação é o de construir um contexto que promova a 

participação da criança, um contexto educativo que promova e facilite a construção de conhecimento e 

a colaboração na aprendizagem. Ainda segundo Oliveira-Formosinho & Formosinho (2011) “os objetivos 

das pedagogias participativas são os do envolvimento na experiência e a construção da aprendizagem 

na experiência contínua e interativa. A imagem da criança é a de um ser com competência e atividade” 

(p.15). 

 Ressalvando a devida importância os mesmos autores corroboram a criação de espaços e 

tempos pedagógicos onde a ética das relações e interações permite desenvolver atividades e projetos 

que, porque valorizam a experiência, os saberes e as culturas das crianças em diálogo como os saberes 
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e as culturas dos adultos, permitem às crianças viver, conhecer, significar, criar (Oliveira-Formosinho & 

Formosinho,2011, p.19). 

 O locus de ação e experimentação é o espaço com as suas diversas áreas, onde as crianças 

agem, interagem, recriam conjuntos de atividades da vida quotidiana e comunicam as suas 

aprendizagens (Dewey,2002; Zabalza, 1998). As crianças utilizando os diversos recursos do meio 

envolvente, quer de sala de atividades quer do contacto com o meio natural, tornam-se instigadores de 

novas descobertas, visto que os diferentes espaços proporcionam diversas experiências e possibilidades 

de expandir o conhecimento. 

 Na prática, o espaço é visto como uma forma de estimular e intensificar as aprendizagens da 

criança, assim como refere Piaget (s.d., citado por Kramer, 1999) preconiza, “o desenvolvimento [da 

criança] resulta de combinações entre aquilo que o organismo traz e as circunstâncias oferecidas pelo 

meio” (p. 29), porque num ambiente de aprendizagem pela ação as crianças “tomam decisões baseados 

nos seus próprios interesses e dúvidas, e depois têm tempo para seguir os seus próprios planos, estão 

intensamente envolvidas com as pessoas e os materiais e partilham livremente as suas ideias, 

descobertas e observações” (Hohmann & Weikart, 2011, p.35). 

 No jardim-de-infância, segundo Hohmann & Weikart (2011), o planeamento e equipamento dos 

espaços são fundamentais para que se favoreça a aprendizagem ativa da criança. Para se efetivar e 

realizar esta aprendizagem é necessário que nestes espaços sejam incluídos objetos e materiais que 

estimulem as capacidades exploratórias e criativas das crianças (pp. 160-161).  

A criança é vista com a imagem de um ator ativo e competente-, pois segundo Hohmann & 

Weikart (2011) “as crianças são agentes ativos que constroem o seu próprio conhecimento do mundo 

enquanto transformam as suas ideias e interações em sequências lógicas e intuitivas de pensamento e 

ação” (p.22) pois através dos seus anseios e intenções, refletem nas materiais ações reais, 

representativas e imaginárias, espelhando assim as suas atividades. A utilização dos materiais reais e 

diretos deve ser entendida como um suporte ao envolvimento da criança nas tarefas do seu dia-a-dia 

(Dewey,2002), na medida em que constituem a base das oportunidades e da liberdade de se exprimir, 

pensar, desejar e decidir. A atividade da criança e o seu processamento são determinados pelos materiais 

(Gambôa, 2004), e vem de certa forma ampliar o processo de construção e investigação ativa, 

nomeadamente enfrentar problemas e na capacidade de resolução, solucionar problemas e estruturar 

conclusões, colocar hipóteses e atestar as suas ideias. 

Segundo Oliveira-Formosinho & Andrade (2011)  
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as crianças têm o direito de crescer em espaços onde o cuidado e a atenção prestados à dimensão 

estética constituam um princípio educativo básico. As experiências que as crianças vivem com o 

espaço devem poder converter-se em experiências estéticas, de prazer e de bem-estar (p. 12).  

Torna-se fundamental que o educador ao longo do ano letivo, efetue alterações no espaço e nos 

materiais, criando possibilidades de novas explorações às crianças. A flexibilidade nestas alterações, vai 

ao encontro do modelo High/Scope, que defende que a organização do espaço deve ser flexível, devendo 

ser um espaço onde os adultos “fazem mudanças na organização do espaço e do equipamento ao longo 

do ano para acomodar o desenvolvimento e evolução dos interesses das crianças” (Hohmann & Weikart, 

2011, p. 171). 

Na minha opinião e baseando-me em observações realizadas, acho deveras importante a constante 

avaliação do material existente nas diversas áreas, a análise da forma como é utilizado e a frequência, 

as possíveis alterações de espaços ou materiais, quer seja para substituir ou enriquecer os espaços, isto 

tudo tendo como base os interesses das crianças que se vão manifestando ao longo do ano. 

Ao observar as crianças a usar os materiais pedagógicos presenciamos a verdadeira importância 

destes na aprendizagem, brincadeira e jogo, pois um “espaço bem montado, no qual esteja organizado 

um material variado e estimulante, visível e ao alcance das crianças [dá-lhes] muito mais possibilidades 

de independência em relação ao adulto e de [controlo do mundo que as rodeia]” (Zabalza, 1998, p. 

173). 

 Ribeiro (1995) citado por Botas (2008, p. 27) propõe que os materiais estruturados 

correspondam a materiais manipuláveis e “que subjacente à sua elaboração, se identifica implícita ou 

explicitamente pelo menos um fim educativo” (p. 6). O mesmo autor Botas (2008) ainda define materiais 

não-estruturados “como aqueles que ao [serem concebidos não corporizaram estruturas, e que não 

foram idealizados para transparecer um conceito, não apresentando, por isso uma determinada função 

dependendo o seu uso da criatividade do educador]” (p. 27). 

Segundo Domènech & Viñas (1997), os materiais pedagógicos devem ser informadores, motivadores, 

polivalentes, plurais, variados e com uma orientação didática. Assim se realça a importância de as 

crianças manipularem e usarem os mesmos, pois a polivalência, variedade e pluralidade dos materiais, 

favorecem uma aprendizagem “real” e, por conseguinte, as crianças consideram os materiais mais 

motivadores. 

Zabalza (1998), ainda refere que “uma sala de Educação Infantil deve ser, antes de mais nada, 

um cenário muito estimulante, capaz de facilitar e sugerir múltiplas possibilidades de ação. Deve conter 

materiais de todos os tipos e condições, comerciais e construídos, alguns mais formais e relacionados 
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com atividades académicas e outros provenientes da vida real, de alta qualidade ou descartáveis, de 

todas as formas, tamanhos” (p. 53). O material deste tipo pode ser utilizado pela criança, tendo esta a 

possibilidades e o critério da forma a utilizar, a imaginação e a criatividade.  

As observações realizadas permitiram-me constatar que as crianças manifestam grande 

interesse por todo o tipo de materiais quer sejam comerciais, descartáveis ou naturais, o grande foco 

para as mesmas é ter oportunidades diferentes, onde elas possam explorar e usar de diversas formas e 

em espaços distintos.   

Como referem Spodek & Saracho (1998): “muitos materiais pedagógicos úteis não têm que ser 

comprados. O professor pode coletar materiais que seriam postos fora ou até mesmo envolver as 

crianças e os pais nesse processo. Grãos de feijão e cascalho podem ser usados para contar tão bem 

como qualquer outro material de matemática que sido cuidadosamente planejado” (p. 133). 

Por último, relativamente à organização dos materiais, é de evidenciar “a importância de estar 

organizado, classificado e ao alcance das crianças, facilitando a seleção e a autonomia, evitando 

dependências desnecessárias" (Martin, 2008, p.203), pois quando este está de forma organizada 

favorece as escolhas e as diversas utilizações por parte das crianças. No processo de organização dos 

materiais deve-se ter em conta que não se devem colocar materiais em demasia, pois tendem a ser 

esquecidos, nem em número muito reduzido porque pode gerar muitos conflitos entre as crianças. Neste 

ponto cabe ao educador, utilizar a observação e reflexão constante, de forma a gerir os diversos materiais, 

tendo sempre por base as potencialidades dos materiais e essencialmente os interesses e características 

das crianças. 

  

2.1.3 - O papel do educador: apoiar e encorajar 
 

 A organização do ambiente educativo é deveras importante nos contextos de jardim-de-infância, 

porque ele influência as crianças e também é por elas influenciado. Para Oliveira-Formosinho & 

Formosinho (2011) “o espaço sala ganha densidade pedagógica com as decisões profissionais da 

educadora na seleção dos materiais pedagógicos, isto é, na escolha dos “livros de texto” ” (p.112). 

Segundo Horn (2004) é fundamental que a criança interaja num espaço repleto de objetos 

diversificados onde estes favoreçam o ato de criar, imaginar e construir, assim “o “povoamento” do meio 

ambiente com objetos e materiais que desafiem a criança no ato de transformar e criar é fundamental 

para o seu desenvolvimento” (p.19).  
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As salas de atividades que têm por base uma orientação construtivista têm regularmente áreas 

diferenciadas de atividade para favorecerem diferentes aprendizagens curriculares, no entanto como 

referem Hohmann, Banet & Weikart (1979) os adultos podem acrescentar ou reorganizar as áreas ao 

longo do ano, conforme os interesses das crianças, e como afirma Zabalza (2001) que quando se entra 

numa sala é possível ver como esta está organizada, e deste modo entendemos a prática pedagógica 

desse educador, percebendo assim, o modo como trabalha, pois “a forma como organizarmos e 

utilizarmos o espaço físico da sala constitui, em si mesma, uma mensagem curricular, isto é, reflete o 

nosso modelo educativo” (p. 124). 

Uma das primeiras intervenções por parte do educador no modelo curricular High/Scope ocorre 

na organização do espaço em áreas de interesse distintas e no seu apetrechamento com os diversos 

materiais. Ao verificar a necessidade de alterações ao longo do ano e antes da tomada de decisões, o 

papel do educador será o de realizar observações sobre como as crianças “ocupam o espaço físico, 

como diferentes objetos são por elas utilizados, as situações em que as interações envolvendo as 

crianças são mais prolongadas, as atividades das quais elas mais tomam parte” (Oliveira, Ana, Vitória & 

Ferreira, 2003, p. 70). 

Para Lockart (2011) a aprendizagem ativa traduz-se num processo de como as crianças 

exploram o seu mundo, utilizando assim as observações, o toque, a movimentação dos corpos, o modo 

como exploram e repetem qualquer parte do seu corpo. A aprendizagem ativa permite à criança ter o 

controlo da situação e da ação, sendo que, se necessário deve existir uma mediação e apoio por parte 

do adulto que deve ter em consideração que “as crianças aprendem mais quando são encorajadas a 

explorarem, a interagirem, a serem criativas, a seguirem os seus próprios interesses e a brincarem” 

(Brickman & Taylor, 1991, p. 6). 

 Oliveira et al., (2003), referem que a relação estabelecida entre o/a educador/a e a criança é 

essencial e fundamental para as aprendizagens. O modo como sugere as propostas, a confiança que 

o/a educador/a demonstra na capacidade da criança ao propor-se a novo desafio, a sensibilidade de 

compreender o ritmo e as distintas necessidades de cada criança, efetivando com ela situações e dando 

ao mesmo tempo significados, são elementos básicos. 

 Os mesmos autores mencionam que as interações que se estabelecem “adulto-criança, criança-

criança e criança-mundo físico e social, cabem aos educadores cuidar desta organização mediadora da 

relação criança-meio e interagir com ela, auxiliando-a na construção de significados” (Oliveira et al., 

2003, p.69) 
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 Para uma prática educativa de qualidade, é fundamental estabelecer interações entre o adulto e 

a criança – relação pedagógica. Vygotsky (1978) refere e reforça a ideia, que a interação social possui 

dois interlocutores – o individuo que aprende e o que ensina. Por outro lado, um outro autor, Meirieu 

corrobora que a relação pedagógica  

emerge quando os sujeitos em questão vão além da gestão mais ou menos eficaz dos seus afetos 

para chegar a uma aventura recíproca, a um reconhecimento incondicional do outro, à 

disponibilidade ao seu chamado e à partilha do humano naquilo que há de mais exigente e libertário 

ao mesmo tempo (Meirieu, 2002, p.73). 

O mesmo autor refere que para existir uma relação pedagógica positiva é indispensável a total 

disponibilidade do adulto e a partilha de saberes não havendo somente uma transmissão unidirecional 

de saberes. Nesta interação adulto/ criança e vice-versa resulta um intercâmbio de aprendizagens em 

que ambos saem beneficiados. 

 O processo de aprendizagem humana é, segundo a teoria vygotskiana (1978) inerentemente um 

processo relacional uma vez que as trocas interpessoais condicionam o desenvolvimento cognitivo e 

social. Assim o papel do adulto no jardim-de-infância, é essencialmente o de encorajar as crianças a 

serem aprendizes ativos, não cabendo aos adultos o papel de transmitir “o que aprender ou como 

aprender – em vez disso dão às crianças o poder de terem controlo sobre a sua própria aprendizagem” 

(Hohmann & Weikart, 2011, p. 27). Deve também ser da competência dos adultos possibilitar às crianças 

situações onde desenvolvam a auto estima e confiança em si e nos outros, autonomia nas ações, tomada 

de decisões e possibilidade de questionar, isto tudo através de interações positivas e seguras. 

 Como já foi referido anteriormente, o adulto desempenha um papel essencial nas interações 

positivas que são conseguidas através do apoio a conversas e brincadeiras das crianças, se as ouvir com 

atenção e considerar as suas observações como pertinentes. Ao agir desta forma, o adulto/educador 

permite que a criança se sinta mais confiante e se a criança criar um laço forte com quem a rodeia, 

estabelece interações positivas – “confiança nos outros, autonomia, iniciativa, empatia e autoconfiança” 

(Hohmann & Weikart, 2011, p.65). 

 Considerando os diversos climas existentes (permissivo, diretivo e apoiante), atento que o clima 

apoiante é o mais positivo e potenciador de aprendizagem das crianças, visto que presenteia “um balanço 

eficaz entre a liberdade que as crianças necessitam ter para explorar o ambiente enquanto aprendizes 

ativos, e os limites necessários para lhes permitir sentirem-se seguras na sala” (Hohmann & Weikart, 

2011, p.72). 
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 Assim, neste clima de apoio, o papel do adulto organiza-se em dois polos, o de organizador dos 

espaços e materiais quer seja existente ou por enriquecimento das áreas, e o de organizador dos tipos 

de mediação/interação no que se refere à exploração das mesmas áreas da sala. 
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CAPÍTULO 3- METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 
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3.1- Abordagem da investigação-ação 
 

A metodologia de investigação-ação tem verificado desde os anos noventa do século XX um 

aumento de interesse relativamente ao método utilizado, em analogia às pedagogias que promovem o 

pensamento crítico, que promovem a criatividade e o “aprender a aprender” (Folque,2012, p.86). 

 Sobre a investigação-ação existem múltiplas aceções, práticas, resultando no facto de ser 

impossível descobrir uma definição única, assim, a investigação-ação é antes de mais uma metodologia 

que pretende superar o habitual dualismo entre teoria e prática (Noffke e Someck, 2010). 

 Watt (1985, citado por Coutinho et al, 2009) refere que “investigação-ação é um processo em 

que os participantes analisam as suas próprias práticas educativas de uma forma sistemática e 

aprofundada, usando técnicas de investigação” (p.358). 

 Para Sanches (2005), esta metodologia é vista como uma estratégia de atuação, pois a mesma 

favorece o desenvolvimento de profissionais reflexivos e que intervêm, que organizam práticas 

desafiantes e adequadas, que são elementos ativos nos seus contextos com objetivo de a “chegar à 

explicitação de um modelo de atuação que usa a investigação-ação em práticas de educação inclusiva” 

(p. 127). Neste seguimento o mesmo autor ainda distingue e caracteriza a investigação em dois tipos 

diferentes, a investigação fundamental que tem como objetivo aumentar o conhecimento geral, e a 

investigação aplicada que tem como objetivo obter resultados que possam originar ações prosperadas, 

bem como na efetivação. Com o objetivo de promover a “mudança social, enfocada (…) no campo 

educativo” (p.127), a investigação-ação inclui-se na investigação aplicada. 

 Ao diferenciarmos os conceitos de reflexão na ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre a 

reflexão na ação, Schon (1983, citado por Coutinho et al, 2009), menciona e distingue que a reflexão na 

ação ocorre durante a prática educativa, esta inclui um processo de observação, a reflexão sobre a ação 

consiste em refletir e rever o que se realizou durante a prática e a reflexão sobre a reflexão na ação que 

contribui para a mudança e o melhoramento de determinada situação educativa. 

 Levando em consideração os diversos aspetos da investiga-ação, Bogdan & Bicklen (1994) 

asseguram que “a investigação-ação consiste na recolha de informações sistemáticas com o objetivo de 

promover mudanças sociais” (p. 292). Convém também referir as vantagens desta metodologia, pois 

nos diversos contextos pode ser utilizada, neste caso na educação, e como objetivo principal, que o 

“investigador” detenha a possibilidade de envolver-se de forma ativa na realização da investigação. Em 

ambiente educativo, é da competência do/a educador/a, ser o responsável da investigação dentro da 

sala de atividades, do mesmo modo que resolver problemas inesperados que despontem. 
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 Com o intuito de promover mudanças significativas e positivas sobre a prática educativa, a 

investigação-ação envolve “planear, atuar, observar e refletir” (ZuberSkerrit, 1996, citado por Coutinho 

et al., 2009, p. 363). Como metas da investigação-ação, Coutinho et al. (2009) menciona as seguintes: 

melhorar e transformar a prática ao mesmo tempo que a compreendemos; relacionar a investigação, a 

ação e a formação; aproximar-se da realidade de modo a promover o conhecimento; fazer com que os 

educadores sejam os que tenham os principais papéis da investigação.  

 Neste seguimento, importa reter que a investigação-ação “é um processo dinâmico, interativo e 

aberto aos emergentes e necessários reajustes, provenientes da análise das circunstâncias e dos 

fenómenos em estudo” (Fisher (2001), citado por Máximo-Esteves, 2008, p. 82). 

 
 

3.1.1- Identificação da problemática e objetivos do projeto de investigação 

 

Assim como este relatório se rege por uma estrutura, também a abordagem à investigação-ação 

segue uma estrutura lógica. Como refere Máximo-Esteves (2008), inicialmente é definida uma 

problemática e, posteriormente elabora-se um plano de ação que é posto em prática e por último 

averigua-se e compara-se os dados obtidos.  

Com base nas observações realizadas e análise do que ia observando, elabora-se uma avaliação dos 

dados recolhidos e também uma reflexão da avaliação realizada (Coutinho et al., 2009). 

 Como referem Bogdan & Biklen (1994), a investigação-ação promove uma transformação social 

verosímil, e é assim “[na] investigação-ação os investigadores agem como cidadãos que permitem 

influenciar o processo de tomada de decisão através da recolha de informações” (p. 266).

 Segundo Watts (1985 citado por Coutinho et al.,2009, p.358) a prática e a reflexão são 

indissociáveis uma vez que “a prática educativa traz à luz inúmeros problemas para resolver, inúmeras 

questões para responder, inúmeras incertezas, ou seja, inúmeras oportunidades para refletir”. Apresenta-

se em seguida, um fragmento de uma das reflexões efetuadas no percurso de estágio, de forma a elucidar 

as observações e análises realizadas inicialmente. 

O G. estava na área dos blocos e veio chamar-me: 

” M. J. olha o meu dinossauro, vês é grande eu sei o nome dele, anda comigo brincar para a área 

dos jogos” 

Eu: “Então G. em que vamos trabalhar?” 

G.:” vamos fazer um Jurássico Parque, eu vi o filme com o meu pai sabes?” 

Eu: “Que bom, diz-me lá como é esse Jurássico Parque.” 
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G: “É gigante sabes, tem muitos dinossauros e muitos paus, e muitas coisas de floresta e madeira, 

vamos fazer uma coisa gigante?” 

Eu: “E já pensaste no material que vamos utilizar?” 

G: “Hum tou a ver!” (percorreu a área de jogos e construções com os olhos e dirigiu-se a um único 

recipiente que tem algumas peças de madeira),” pode ser esta madeira, mas …falta as árvores, 

pedras, sabes que o parque dos dinossauros é muito grande, e tem muitas coisas…e só temos esta 

madeira, os dinossauros são muitos”. 

Após este pequeno diálogo com a criança, apercebi-me o quanto é importante para uma criança 

revelar os seus conhecimentos, envolver os outros nas suas ações e dar continuidade a ações e 

representações (…) verificou-se nesta pequena passagem a escassez de determinados materiais 

naturais que a própria criança nomeou e que sentiu a sua ausência para dar continuidade à sua 

representação. 

(Excerto da reflexão semanal de 23 a 26 de outubro de 2018) 

 Após este incidente, foi possível refletir na importância do mesmo, e verificar que esta ideia inicial 

deveria ser observada com mais pormenor e em outras situações. Deste modo, foi possível registar que 

as crianças mencionavam diversas vezes os materiais naturais nas diversas áreas de interesse (como a 

área das construções e jogos), exprimiam verbalmente a necessidade de obter materiais naturais para 

realizarem algumas construções, procuravam materiais diversos nessas áreas e possíveis de serem 

explorados de formas diferentes.   

Terminei a tarefa com as crianças da plasticina arrumamos e fomos todos para a área das 

construções. As crianças começaram logo a dizer as personagens que vestiam, e o M. disse: “Vamos 

todos para o castelo, M. J. faz um castelo, anda lá!”. E eu perguntei “Bem eu ajudo a construir, 

mas vocês têm que me ajudar com o material, que peças eu ponho?” O S. disse “não temos pedras 

só temos esta madeira, faz lá”. Então colocamos algumas tábuas de madeira no chão e com um 

pequeno pau que eu segurava fazia de alavanca de entrada para o castelo. Aí iniciou uma situação 

de faz-de-conta onde eu anunciava quem chegava, e eles diziam o seu nome. Entraram no castelo 

reis, rainhas, princesas e até automobilistas e tratores, mas como era hora de arrumar o M. disse 

para a próxima não quero ser o rei D. Afonso Henriques quero ser o Rei Artur. 

(Excerto da reflexão semanal de 16 de novembro de 2018) 
 

A L. Iniciou a construção de blocos e colocou os diversos bonecos em cima da sua construção, 

chamou por mim. 
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 L: M. J. anda a ver o que eu fiz. Olha é o meu castelo de pedras, é a fingir não são pedras, senta-

te aí tá bem?” 

Eu:”. Ok vou-me sentar, mas é algum espetáculo?” 

L: É. Podes te sentar ao lado da ovelha. É o espetáculo das princesas e dos reis do castelo de 

pedras. 

(Excerto da reflexão semanal de 23 de novembro de 2018) 

Também foi possível constatar, através das observações e registos, o interesse das crianças 

pelos materiais naturais no exterior, a recolha que faziam dos mesmos e a necessidade de armazenarem 

em algum local para utilizarem novamente. 

As crianças exploraram com a educadora o espaço exterior procurando folhas das árvores que 

tinham caído ao chão. Conforme encontravam guardavam em recipientes e em simultâneo 

descreviam os atributos. “Esta é grande”, “olha uma de várias cores”, “esta é gigante” e ao mesmo 

tempo fazia de conta que era um leque. Algumas crianças também recolheram castanhas, paus e 

outros elementos naturais. 

                                         (Excerto da nota de campo de 2 de outubro de 2018) 

Em tempo de pequeno grupo as crianças foram buscar as folhas recolhidas no dia anterior e 

exploraram com muita atenção aos pormenores. “Olha esta folha tem cinco bicos”, “a minha corta 

o dedo”, “a minha folha faz cocegas, parece uma serra” 

(Excerto da nota de campo de 3 de outubro de 2018) 

Foi também exequível observar nos diversos momentos de exploração das áreas, o crescente 

interesse pelos jogos de grupo, pelo jogo simbólico e nesses momentos a utilização de material 

diversificado e polivalente, pois como menciona Oliveira- Formosinho (2013), “o papel do adulto é… 

observar e apoiar e, posteriormente, o de analisar a observação e tomar decisões ao nível de novas 

propostas educacionais para a criança” (p.76). 

 Por conseguinte, e como refere Coutinho et al. (2009), que defendem que a investigação-ação é 

“ […] uma metodologia de pesquisa, essencialmente prática e aplicada, que se rege pela necessidade 

de resolver problemas reais” (p.361), e baseado no que foi referido anteriormente, o Projeto de 

Intervenção Pedagógica, procurou dar resposta aos interesses das crianças assim como favorecer o 

desenvolvimento de novas aprendizagens. Uma vez que “formular questões de investigação é o ponto 

de partida para conduzir qualquer investigação” (Máximo-Esteves, 2008, p.80) tornou-se pertinente a 

formulação da seguinte questão: 
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 Em que medida os materiais naturais, a introduzir nas áreas pedagógicas de Jardim-de-

Infância, favorecem a construção de novas aprendizagens? 

Em virtude do que foi mencionado e refletido, tornou-se viável delinear os seguintes objetivos: 

 Conhecer os tipos de interações (jogos/brincadeiras) desenvolvidas com os materiais 

existentes, nas áreas pedagógicas; 

 Criar oportunidades de contacto e explorações com os materiais naturais; 

 Reorganizar o espaço e materiais (nomeadamente nas áreas pedagógicas de mais 

interesse); 

 Favorecer o envolvimento das crianças em diversas situações de exploração com 

materiais diferentes; 

 

3.1.2- Instrumentos de recolha e análise de dados 

 

Ao longo da Intervenção Pedagógica, a recolha de dados, processou-se de uma forma sistemática 

e consistente, exigindo um conjunto de técnicas que tornasse possível a obtenção da informação 

pertinente e precisa da realidade natural e complexa, de forma a ser mais compreensível e fácil de tratar 

(Máximo-Esteves, 2008). 

Assim, como refere Vieira (2010), “a observação é entendida como um processo continuamente 

realizado pelo educador no contexto que cria para promover a aprendizagem das crianças, tendo como 

objetivo conhecer cada criança no que ela tem de singular e diferente de outras crianças” (p.27), desta 

forma foi possível ao logo de todo o estágio, optar por uma observação participante e constante, estratégia 

esta utilizada para corresponder aos diversos interesses e necessidades das crianças. 

Ainda sobre este assunto Silva et al. (2016) corrobora que  

observar o que as crianças fazem, dizem e como interagem e aprendem constitui uma estratégia 

fundamental de recolha de informação. Porém, essa observação não se pode limitar às impressões 

que os/as educadores/as vão obtendo no seu contacto diário com as crianças, exigindo um registo 

que lhes permita contextualizar o que foi observado e situar essas informações no tempo, pois “a 

observação participante propriamente dita caracteriza-se pelo explícito papel do observador, 

participando na vida da população observada” (Carmo e Ferreira,2008). 
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   Anotar o que se observa facilita, também, uma distanciação da prática, que constitui uma 

primeira forma de reflexão. 

 Segundo Vieira (2010) “a observação é entendida como um processo continuamente realizado 

pelo educador no contexto que cria para promover a aprendizagem das crianças, tendo como objetivo 

conhecer cada criança no que ela tem de singular e diferente de outras crianças”.  

Outra estratégia utilizada para a análise dos dados recolhidos foram as reflexões diárias e 

semanais da prática, que possibilitaram identificar os pontos fortes e os pontos a melhorar, pois a reflexão 

deve ser vista como “um ciclo de aperfeiçoamento profissional, de aprendizagem, de inovação, apenas 

possível mediante uma constante análise critica e fundamentada sobre o que se faz e as razões de 

manter ou mudar determinados aspetos da ação” (Martins, Duque, Pinho, Coelho & Vale, 2017, p.132). 

De forma a interpretar e compreender as minhas observações, utilizei como apoio um diário de 

bordo, onde realizava pequenos registos (notas de campo) do que observava ou de situações que me 

deixavam mais inquieta “registos detalhados, descritivos e focalizados do contexto, das pessoas, suas 

ações e interações, efetuados sistematicamente, respeitando a linguagem dos participantes nesse 

contexto (Sprandley, 1980, referido por Máximo-Esteves, 2008, p. 88). 

Sanches (2005) defende que o cruzamento de todas as informações recolhidas com as diversas 

técnicas utilizadas e a sua interpretação permite compreender a situação problemática, assim de forma 

a sustentar todas as observações e fundamental também para as reflexões, foram os registos de 

multimédia (fotografias) das minhas práticas educativas e de alguns momentos onde as crianças se 

envolviam em áreas de interesse. 

Foram ainda assegurados os princípios éticos “que sublinham que a criança usufrui do direito à 

garantia da confidencialidade e anonimato dos dados” (Martins et al., 2017, p.58), o consentimento 

informado dos atores envolvidos (crianças, famílias e equipa educativa) e também ao longo das 

transcrições serão exibidas iniciais de letras que representam os nomes das crianças e nas possíveis 

evidências fotográficas serão apresentadas as faces desfocadas. 
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CAPÍTULO 4 - DESCOBRIR, EXPLORAR E CONSTRUIR COM MATERIAIS 

NATURAIS – DESENVOLVIMENTO E A AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
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4.1- Descrição e análise da Intervenção Pedagógica 

4.1.1-Formas de utilização do espaço exterior e interior-áreas de interesse 
  

O espaço exterior é um local privilegiado pelas crianças, pois possui características específicas que 

dificilmente podem ser recriadas no interior. O maior grau de imprevisibilidade, a dimensão do espaço, 

o contacto e exposição a elementos naturais criam um ambiente pedagógico que deve ser valorizado e 

planeado com o mesmo rigor e investimento aplicados ao interior (Bilton, 2010; Ministério da Educação, 

1997, citado por Bento e Portugal,2016). 

Para Hohmann & WeiKart (2011) o espaço exterior é o momento “essencial para o crescimento e 

desenvolvimento das crianças…” (p:212). Neste espaço as crianças dão asas ao movimento podem 

correr, saltar, trepar, rastejar, cavar e explorar tudo ao pormenor, sentem-se livres nas suas explorações.  

O Projeto de Intervenção Pedagógica surge como resultado de algumas observações realizadas 

em diferentes espaços do jardim-de-infância, principalmente de brincadeiras e reações das crianças no 

momento de exploração do espaço exterior e interior. Relativamente ao espaço exterior, este era 

frequentado pelas crianças praticamente todos os dias em dois momentos do dia, um período da parte 

da manhã e outro período da parte da tarde. O momento do recreio, mesmo que as condições 

meteorológicas não o permitisse, era realizado num espaço coberto de dimensões reduzidas com acesso 

para o exterior, já que as crianças estão equipadas com material impermeável (capas e galochas). 

Nos momentos de exploração livre no recreio, as crianças envolviam-se na descoberta de 

elementos naturais que eles próprios recolhiam para partilhar com as restantes crianças e adultos. O 

entusiasmo era constante e diário por esta exploração e pela recolha dos diversos elementos naturais 

existentes naquele espaço, como mostra o excerto seguinte.  

Foi possível também verificar a importância que as crianças dão aos materiais naturais nos 

diferentes espaços e transpor para as ações vividas dentro da sala de atividades “enquanto permaneciam 

no tempo do recreio no exterior, a B. recolhia diversas folhas secas de uma planta e veio ter comigo e 

disse: “Sabes M.J. estou apanhar muitas porque são flechas dos cavaleiros!”, o G. e o S. que estava 

junto dela disseram: “Olha M. J. também dá para o Parque Jurássico…são grandes” (Excerto da nota de 

campo de 24 de outubro de 2018).  

Segundo Craidy & Kaercher (2001) “todos os momentos, sejam eles desenvolvidos nos espaços 

abertos ou fechados, deverão permitir experiências múltiplas, que estimulem a criatividade, a 

experimentação, imaginação, que desenvolvam as distintas linguagens expressivas e possibilitem a 

interação com outras crianças.” (p.68), e foi sem dúvida no espaço exterior que se manifestou um grande 
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interesse das crianças na exploração do espaço nas mais diferentes formas. Nas diversas saídas ao 

exterior foi possível verificar o valor que as crianças colocaram nos diversos elementos naturais, recolhem 

folhas, pinhas, paus e pedras, exploram de diversas formas o material recolhido. Contudo, constata-se 

que não existe um local ou recipiente para guardar estes elementos para serem utilizados novamente 

em outras explorações. 

Nestes momentos de exploração no exterior, foi possível observar diferentes comportamentos das 

crianças. Algumas crianças agrupavam-se e mantinham um jogo simbólico (como brincar: às 

cabeleireiras, à casa das mães, restaurante, supermercado) com alguns materiais existentes no recreio 

ou com materiais naturais. Havia outras crianças que exploravam o espaço em corridas, saltos, utilização 

dos equipamentos fixos (baloiço, escorrega, esteira) ou jogo com bola. Foi possível também observar 

diversas crianças que constantemente percorriam o espaço exterior de forma a descobrir coisas novas 

que apareciam (uma teia de aranha diferente, um caracol que está numa planta, um cogumelo, um 

ninho na árvore). Este processo de observação é essencial para o papel do educador, pois em diversos 

momentos é interveniente, mas também observador, e permite-lhe ir conhecendo a criança e percebendo 

o que ela já sabe como os seus interesses e curiosidades. Ferreira (2010) refere que “(…) ao 

observarmos as crianças a brincar, podemos obter informações essenciais a seu respeito, relacionadas 

com a formação pessoal e social, (…), a expressão e a comunicação e o conhecimento do mundo” (p.12). 

Neste processo o educador consegue perceber as brincadeiras das crianças e dar-lhes sentido. Vygostsky 

(s.d, cit. por Gaspar, 2010, p.9) confirma esta afirmação mencionando que o educador deve “reconhecer 

o significado do brincar da criança, dar-lhe sentido e funcionalidade”. 

Os momentos de recreio eram supervisionados geralmente pelas auxiliares, mas com a minha 

presença na Instituição, foi um privilégio para mim nesses momentos participar nas brincadeiras das 

crianças. Apesar das crianças aproveitarem o espaço ao ar livre para correr e não terem qualquer tipo 

de orientação, em quase todos os momentos a minha presença no exterior era requisitada para participar 

nas diversas brincadeiras. 

D: M.J. vens para o recreio? 

Eu: Sim, sim já vou. 

D: Olha vamos ver as galinhas e procurar caracóis e outras coisas. (O D. quase todos os momentos 

de recreio dava-me a mão e percorríamos os animais, descrevendo algumas alterações, coisas que 

encontrávamos no caminho, o D. recolhia elementos naturais e pedia para eu segurar). 

(Excerto da nota de campo de 11 de outubro de 2018) 

L: M. J. anda comigo jogar á bola, és da minha equipa está bem? 
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Eu: Ok, e em que posição eu fico? 

L: Na baliza, põe assim as mãos. (O L. explicava-me todas as posturas de um jogador e como eu 

tinha que fazer). 

(Excerto da nota de campo de 26 de outubro de 2018) 

M: M.J. anda lá empurra-me no baloiço, de força não está bem? 

Eu: Sim M. empurro, mas agora vou-te explicar como se mexe as pernas, ok? 

M: Mas eu não consego.  

(Excerto da nota de campo de 18 de outubro de 2018) 

C: M. J. vens ao nosso restaurante, o que queres comer? 

Eu: Bem, primeiro vocês tem que dizer o que servem hoje de refeição, têm a ementa? 

C: Eu digo, arroz, carne, peixe, salada e mousse de chocolate. (Conforme a C. dizia os alimentos 

mostrava-me recipientes com areia, folhas, paus, pinhas) 

(Excerto da nota de campo de 23 novembro de 2018) 

O adulto ao tentar perceber a brincadeira e a dar-lhe sentido está focado, não no produto final, 

mas sim no processo, no decorrer, na forma como esta se desenvolve. Isto é, “um educador que se 

centra no processo implicado na atividade do brincar, e não no produto” (Gaspar, 2010, p. 9). 

Tornou-se importante verificar que a criança quando está envolvida na brincadeira e o adulto/educador, 

participa reciprocamente na brincadeira /jogo, o papel não deve ser impor nem corrigir, mas sim, 

participar e fazer o que a criança lhe pede. O adulto/educador ao ter este papel e ao seguir as instruções 

das crianças, faz com que esta esteja motivada e interessada na ação. Gaspar (2010, p.9) menciona 

que o educador “deve [participar] nas ações delas e [fazer] o que elas lhe disserem para fazer, pois 

quando dá às crianças a oportunidade de exercitarem a imaginação, elas ficam mais envolvidas e 

interessadas nas brincadeiras (…)”. Por outro lado, adulto/educador ao participar nas brincadeiras das 

crianças pode-se tornar um modelo, porque ao “brincar com elas [procura estimulá-las] (…) [ajudando-

as] a crescer” (Gomes, 2010, p.46). Ao participar nas brincadeiras das crianças, o educador “[mostra] 

respeito pelas ideias delas e obediência aos seus pedidos” (Gaspar, 2010, p. 9), estabelecendo uma 

relação, mais significativa. 

 Assim sendo, é de extrema importância que o adulto/educador não seja reconhecido, pela criança, 

como alguém que lhe diz o que fazer e como fazer, mas como alguém que interage e participa nos 

momentos lúdicos, sendo um mero participante, tal como as próprias crianças. O adulto/educador ao 

participar desta maneira nos momentos lúdicos, intensifica as interações, entre as crianças e entre a 

criança e o adulto, e potencia a criatividade. Como Gomes (2010) corrobora “além de elevar o nível de 
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interesse da brincadeira, a participação do adulto enriquece e estimula a imaginação das crianças” 

(p.46). 

 No espaço exterior foram diversos os momentos de exploração com as crianças, recolha de 

elementos naturais, elaboração de padrões, desenhos e escrita no chão entre outros, tudo isto realizado 

umas vezes com duas ou três crianças, outras vezes com quase todo o grupo. Neste sentido, segundo 

Brickman & Taylor (1991)  

os adultos devem trabalhar com as crianças no recreio da mesma forma que o fazem dentro de 

casa, tendo por objetivo proporcionar a maior liberdade possível às atividades no exterior. Os adultos 

que seguem a abordagem High/Scope utilizam a linguagem para enriquecer as experiências das 

crianças no recreio. (…) Os adultos são participantes ativos dos jogos. (…) O tempo de recreio não 

deve ser encarado como um período de descanso ou de conversa para os adultos (pp. 170-173). 

 

Figura 1- Crianças no espaço exterior com folhas elaborando padrões 

 

Figura 2- Crianças no espaço exterior com paus desenhando e escrevendo em terra 

 

 Antes de referir a forma como as crianças exploravam o espaço interior, mais confinado à sala 

de atividades, será necessário realizar uma breve descrição da organização do espaço e os materiais 

expostos para exploração. 
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 Respeitando as necessidades, características e o nível de desenvolvimento das crianças, assim 

estavam dispostos os materiais e a organização da sala, onde todo o material exposto estava ao alcance 

das crianças e de fácil acesso, salientando-se uma grande autonomia na utilização em qualquer momento 

de exploração. 

 Os diversos materiais que compunham as diferentes áreas da sala caracterizavam-se por 

categorias de utilização, tamanhos, alguns por funcionalidade. Na arrumação e disposição dos materiais 

nos móveis, havia uma certa ordem quando chegava o tempo de arrumar, pois a maior parte dos objetos 

estavam identificados, ou com imagem, ou com legenda ou desenho, que permitia serem as crianças as 

grandes promotoras da organização do espaço. Este tipo de organização e identificação dos objetos deve-

se a uma intencionalidade da educadora que no início do ano letivo permitiu que as próprias crianças 

realizassem este procedimento de catalogarem de forma a permitir uma melhor organização e 

autonomia. Pois segundo Hohmann & Weikart (2011) 

os rótulos das caixas devem fazer sentido para as crianças. Colocar etiquetas ou rótulos, quer nas 

caixas, quer nas prateleiras […] indicando o local e o tipo de material, possibilita uma certa 

previsibilidade em termos dos sítios onde colocar os materiais […] permitindo que as crianças 

saibam que podem encontrar o material de que necessitam e o podem voltar a arrumar (p. 179). 

 As áreas da sala estavam definidas algumas desde o início do ano letivo, outras já foram 

introduzidas depois de observados os interesses das crianças. As áreas da sala eram as seguintes: área 

daas construções, área da casa (inclui quarto e cozinha), área da biblioteca (inclui fantocheiro), área dos 

jogos, área da escrita (inclui computador), área da música e área da expressão plástica. Algumas áreas 

como a da escrita e da música e mesmo o fantocheiro, foram introduzidas depois do início do ano, em 

conversa com a Educadora Cooperante a mesma fez questão de referir, 

as áreas praticamente são as básicas para qualquer sala de jardim-de-infância, no entanto 

consoante os interesses das crianças elas vão sendo introduzidas e alteradas, foi o caso da área da 

escrita, o fantocheiro e a área da música que em conjunto com os pais as crianças construíram 

estes instrumentos e exploram aqui na sala. 

(Excerto da nota de campo de 11 de outubro de 2018) 

Na Instituição onde se efetuou a Intervenção Pedagógica, tem como base as linha orientadoras 

do modelo curricular High/Scope, que em respeito à organização do espaço defende que este deve ser 

flexível, deve ser um espaço onde os adultos/educadores “fazem mudanças na organização do espaço 

e do equipamento ao longo do ano para acomodar o desenvolvimento e evolução dos interesses das 

crianças […]”(Hohmann & Weikart, 2011, p. 171). 
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 De uma forma geral as áreas da sala estavam bem definidas e o material organizado, apesar de 

a sala ter dimensões reduzidas, as crianças respeitavam os limites de cada área nas suas explorações, 

de forma a facultar a todos o movimento necessário em cada área. Pois como refere Zabalza (1998) “ao 

proporcionar áreas de trabalho bem definidas e variadas, dá a criança muitas alternativas, permitindo-

lhe, portanto, pôr em prática a sua possibilidade de escolher, de tomar decisões e, com isso, de afirmar-

se” (p. 173). 

 A área da casa era sem dúvida uma das áreas mais requisitadas no planeamento, a diversidade 

de materiais tornava a mesma muito apelativa, no entanto também diversas vezes se gerava confusão e 

desorganização pelo excesso de materiais, dificultando as explorações e a arrumação. Neste tipo de 

áreas mais frequentadas defrontamo-nos com um dilema, por um lado o exagerado número de material 

vem proporcionar a várias crianças explorarem o mesmo tipo de material e reduz os conflitos gerados 

pela partilha, por outro a dificuldade de manter os materiais organizados. 

 Apesar de serem umas áreas menos frequentadas em número de crianças, as áreas da biblioteca 

e da escrita, eram, no entanto, escolhidas todos os dias como áreas de trabalho. Em termos de material 

estavam bem apetrechadas com uma variedade de livros, materiais escritos, quadros magnéticos com 

letras e números, quadros de giz e fantoches. As crianças diversas vezes liam e realizavam 

representações para os colegas e para os adultos da sala. Segundo Sim-Sim I., Silva, & Nunes (2008) 

a qualidade do contexto influência a qualidade do desenvolvimento da linguagem. Quanto mais 

estimulante for o ambiente linguístico, e quanto mais ricas forem as vivências experienciais 

propostas, mais desafios se colocam ao aprendiz de falante e maiores as possibilidades de 

desenvolvimento cognitivo, linguístico e emocional (p.12).  

A área das construções, como todas as áreas da sala, tem um espaço reduzido, os blocos, peças 

de encaixe, carros e restante material estão organizados de forma bem visível e ao alcance das crianças 

somente num único armário. Cada recipiente encontra-se devidamente acondicionado e etiquetado para 

que as crianças facilmente arrumem, pois na hora de arrumar os materiais as crianças executam com 

bastante facilidade e eficazmente esta tarefa.  

Na hora de arrumar a educadora avisa com alguma antecedência que se aproxima a hora de 

terminar o trabalho, passados alguns minutos é colocada uma música, as crianças já identificam o 

tocar da música com a hora de arrumar. Iniciam toda a arrumação dos materiais, colocando os 

materiais nos respetivos locais e conseguindo terminar a tarefa no tempo estipulado. 

 (Excerto da nota de campo de 6 de novembro de 2018) 
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Os materiais existentes na área das construções são praticamente todos de plástico, existindo 

somente um caixote com algumas tábuas de madeira que raramente é utilizado. Esta não utilização das 

tábuas de madeira por parte das crianças, deve-se ao facto de as mesmas não servirem para empilhar 

e formar construções, pois a madeira existente na área com a sua forma irregular e um pouco deteriorada 

(como foi explicitado anteriormente) impossibilita a utilização nas diferentes explorações. As crianças 

exploram diversos materiais na área, mas tudo em plástico como: blocos, pistas, construções de cercas 

para animais, entre outros. No entanto algumas crianças manifestaram interesses em diferentes 

materiais. 

O R. veio chamar-me para brincar com ele e utilizar as ferramentas, começou então a descrever as 

ferramentas que conhecia e para que serviam. A certa altura pegou numa rebarbadora e eu 

perguntei “Sabes o nome de muitas ferramentas e essa, sabes? “Ele respondeu “Não, mas sei para 

que serve, olha M. J. isto é para a madeira, é assim que se faz, não tenho aqui madeira para isto, 

mas faço no caixote, está bem?  

(Excerto da nota de campo de 9 de novembro de 2018) 

 

Figura 3- Construção com blocos antes da Intervenção Pedagógica 
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Figura 4- Construção com blocos antes da Intervenção Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

Como a área das construções, a área dos jogos também é muito escolhida pelas crianças, 

exploram desde jogos de encaixe, puzzles diversos, peças de equilíbrio, jogos de tabuleiro, entre outros. 

Como os restantes materiais, maior parte são materiais de plástico e cartão, no entanto foi possível 

verificar algumas situações em que as crianças procuraram diferentes materiais. 

 No jogo de equilíbrio com taças desafiei o S. a colocar as peças de outra forma. O S. estava na 

mesa dos jogos e pediu a minha ajuda para construir um castelo com as taças, “M. J. quero um 

castelo de taças até ao teto!”, bem apoiei-o na colocação das taças e quando terminou disse “Oh 

eu queria maior!”, eu então respondi “Decerto até podemos fazer um castelo maior, se colocarmos 

outro material a segurar achas que o castelo fica maior, e se procurássemos um material diferente 

para ajudar?”, fomos para a área da plástica e havia uns círculos de cartão reciclado e rolhas, o S. 

pegou em ambos e tentamos construir de novo o castelo, o S. não conseguiu com as rolhas mas 

construiu com os círculos de cartão. 

(Excerto da nota de campo de 13 de novembro de 2018) 

 Por último, a área da expressão plástica, um espaço muito requisitado e muito bem equipado 

com variados materiais da área como: pincéis de diferentes tamanhos, tintas, guaches, papéis diversos 

e colas. 

 Foi possível também ao longo do tempo observar, que a escolha das áreas era feita 

ordenadamente e pelas crianças. No tempo de planeamento as crianças referiam a área que pretendiam 
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para trabalhar, não existindo um número limite de crianças e também não se verificava uma sobrelotação 

nas áreas. No que diz respeito à utilização dos materiais, as crianças eram livres para explorarem toda 

a diversidade dos mesmos, demonstrando na exploração muita iniciativa e autonomia.  

 

 

4.1.2- Contacto e exploração com materiais naturais e reciclados: enriquecimento 

de certas áreas 

 

Após diversas observações sobre as explorações das crianças nas diversas áreas, e como nos 

referem Silva et al (2016), “a progressão do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças, ao longo 

do ano, levará à introdução de novos espaços e materiais, que sejam mais desafiadores e correspondam 

aos interesses que vão sendo manifestados” (p.26). Nesse sentido e com a intencionalidade de 

responder aos interesses e de certa forma desafiar o seu pensamento, propus-me enriquecer algumas 

áreas pedagógicas com materiais naturais. 

Os materiais devem ser apresentados e introduzidos gradualmente ao longo do tempo, e devem 

ser, como nos referem Rovira & Giner (2008), estimulantes e favorecer a aquisição de novas 

aprendizagens e competências. Os mesmos autores ainda corroboram que, os materiais devem 

apresentar uma relação concreta com as atividades, as áreas curriculares e as áreas da sala a que se 

destinam (Rovira & Giner, 2008).  

Assim tendo em conta estas particularidades, propus ao pequeno grupo uma atividade de 

exploração de diversos materiais naturais e reciclados, alguns exemplares de paus de diversos tamanhos 

e espessuras, pasta de modelar, pedras e conchas de diferentes cores e tamanhos, caixas de ovos e 

espátulas coloridas. Nesta atividade o facto de cada criança ter na sua posse o seu próprio material e 

explorar de uma forma livre sem ter necessidade de partilhar com os colegas favoreceu este momento, 

pois “no tempo de pequeno grupo os adultos definem e apresentam a atividade, mas deixam as crianças 

trabalhar com os materiais à sua própria maneira e ao seu próprio ritmo. As crianças fazem escolhas e 

tomam decisões sobre o que fazer com os materiais” (Hohmann & Weikart, 2011, p.374). No decorrer 

e no final da atividade foi possível verificar a variedade de explorações e construções que as crianças 

produziram, e assim refletir sobre a importância destes momentos de pequeno grupo, pois segundo 

Hohmann & Weikart (2011) “o tempo de trabalho em pequenos grupos permite que um grupo de 

crianças experimente em conjunto os mesmos materiais. Dada a proximidade, as crianças têm imensas 

oportunidades para interagir e comunicar umas com as outras” (p.376).  
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Com a minha presença no tempo de pequeno grupo, pude constatar e recolher notas e reações 

imediatas das crianças às explorações dos colegas R: “Olha o meu bolo de anos!”, S: “Eu também fiz 

um, mas o meu tem mais velas do que o teu!” (Excerto da nota de campo 6e7 dezembro 2018). Pois 

como referem os mesmos autores “desta maneira as crianças comentam as descobertas umas das 

outras e, consequentemente aprendem com os colegas” (Hohmann & Weikart,2011, p.377). 

A exploração destes materiais deu origem a produções muito criativas, o interesse das crianças 

prolongou-se em todo o tempo do pequeno grupo, havendo dificuldade em terminar a atividade. Pois 

quando os materiais são abertos e heterogéneos isso determinará “aquilo que as crianças podem criar 

e como e até que ponto elas poderão ser criativas” (Duffy, 2004, p. 139). 

Verificado o grande interesse por este tipo de materiais, conversámos em grande grupo sobre a 

possibilidade de termos estes materiais disponíveis na sala sempre que quisessem explorar sozinhos ou 

em grupo. Como tal escolheu-se um local na área da plástica para guardar esses materiais e utilizar 

futuramente.                       

Figura 5- Caixas com material diverso após Intervenção Pedagógica 

 

 

Com este momento de pequeno grupo, pude também refletir sobre a importância e as 

oportunidades que os adultos têm para observarem, interagirem e apoiarem as crianças nas diversas 

explorações, pois segundo Oliveira-Formosinho & Andrade (2011) “a educadora escuta as crianças, mas 

escuta a cultura e a sociedade e escuta-se enquanto profissional que toma decisões para provocar a 

aprendizagem, criar desafios, abrir portas…” (p.92). Como exemplo alguns excertos da atividade. 

G: “Olha M. J. tou a fazer uma cabana de Índios, mas não consigo por mais paus?” 

Eu:” Bem vamos pensar como poderemos colocar mais paus na tua cabana, qual será a melhor 

forma” 

      S: “Eu sei G. tens que por paus e segurar!” 

      Eu: “Olha G. o S. está a tentar fazer uma cabana com mais paus vamos ver como ele vai fazer!” 
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O S. descobriu que se colocasse mais pasta de modelar na mesa conseguia segurar mais paus, 

o G. observando a ideia colega foi tentando fazer a sua construção. A L. pegou em dois paus e um bocado 

de pasta de modelar e disse:  

“Olha M. J. é a letra do meu nome (L). 

Eu: “Boa L. vês como tu conseguiste escrever a letra do teu nome de uma forma diferente, e se 

tentasses escrever o resto que falta”. 

 L: “Eu sei escrever o meu nome, mas ajudas-me” 

 Eu: “Claro vamos lá tentar fazer as letras que faltam, agora a seguir é a letra”, 

 L: “O “A” eu sei como fazer á fácil olha…” a L. prosseguiu na escrita do seu nome com os paus e 

a pasta de modelar. 

(Excerto retirado da reflexão de 6 e 7 de dezembro de 2018) 

 
Figura 6 - A L. com o diverso material escreveu o seu nome 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

 

Assim foi possível verificar que “observar e ouvir as crianças no tempo de pequenos grupos dá 

aos adultos uma excelente oportunidade de praticar as estratégias de apoio” (Hohmann & Weikart, 2011, 

p.377). 

Como já foi referido anteriormente, um dos princípios que esteve sempre presente no decorrer 

deste Projeto de Intervenção, foi a constante preocupação e atenção de que as atividades propostas às 

crianças fossem sempre ao encontro aos seus interesses, pois a motivação e interesse surgem quando 

as mesmas estão perante novas atividades que vem desafiar o seu pensamento atual facilitando a 

construção de novos conhecimentos. 

Como salientam Hohmann & Weikart (2011) “quase todas as crianças gostam de brincar na 

área dos blocos e conseguem descobrir coisas interessantes para fazer com esse material, mesmo que 
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anteriormente nunca tenham brincado com blocos ou peças de construção” (p.184), por este facto, e 

após diversas observações foi possível constatar que as crianças manifestavam um grande interesse por 

materiais que possibilitassem a construção. Segundo os mesmos autores “uma vez que esta área é 

muito escolhida e apelativa, e muitas crianças planeiam, frequentemente brincar nela ao mesmo tempo, 

é importante possuir uma quantidade vasta de materiais” (Hohmann & Weikart,2011, p.186).  

Os excertos seguintes demonstram assim, o interesse das crianças na área das construções/blocos 

e a necessidade de diferentes materiais. 

O G. e o S. planearam brincar com os dinossauros, depois de algum tempo em momento de trabalho 

dirigi-me a eles e perguntei:  

Eu:-Então qual é o vosso trabalho hoje? 

G:- Sabes M. J. estamos a fazer a cerca para os dinossauros! 

S:- É… tem que ser muito alta sabes…É de árvores de madeira e paus fortes, os dinossauros são 

fortes e grandes. 

Eu: -E a cerca é toda de madeira? 

G:- Não é madeira …é a fingir. 

 
(…) 

 

O S. e a N. a construir na área dos blocos uma ponte. 

S: “Olha uma ponte Maria José …é uma ponte muito grande”. 

Eu: “É mesmo grande…e onde fica esta ponte?” 

N: “É aquela ponte de madeira do castelo sabes…que tinha cordas”. 

S: “É madeira a fingir…as tábuas dali (apontando para o cesto) não dá…são poucas e não fica 

uma ponte grande.” 

(Excertos retirados da reflexão de 23 de novembro de 2018) 

Segundo a perspetiva de Martin (2008), “ o material deve renovar-se constantemente, mas não 

todo ao mesmo tempo, para adaptar-se melhor às necessidades das crianças e para suscitar novos 

interesses” (p.208), desta forma, e para responder às necessidades das crianças e aos seus interesses, 

enriqueci as áreas de interesse com alguns materiais em quantidades significativas: blocos de madeira 

somente com aro a três dimensões, blocos de madeira diversos tamanhos na forma original “tronco de 

árvore”, blocos de madeira polida de diferentes formas, diversas caixas de ovos, placas de cartão, tubos 

de cartão de diversas dimensões. 
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Figura 7- Exemplos de materiais que enriqueceram as diversas áreas 

 

 

 

 

                                                

Este material diverso foi introduzido de uma forma gradual, comecei por partilhar o mesmo com 

as crianças em pequenos grupos, tendo tido a oportunidade de explorar em diferentes áreas da sala.  

  Os seguintes registos demonstram as primeiras reações das crianças na exploração dos novos 

materiais:  

A C. observou as caixas dos ovos e disse: “A minha mãe também tem caixas destas.” 

M: “Eu sei são caixas de ovos.” 

C: “Eu vou fazer uns biscoitos e depois vai ao forno.” 

M: “Eu também vou fazer biscoitos na caixa mas os meus não são de ir ao forno.” 

(…) 

R: “Olha estes são os paus que apanhamos contigo, não foi M. J.?” 

Eu: “Recordas-te R., são mesmo os paus que andamos a apanhar no recreio quando o Sr. Jardineiro 

podou as árvores.” 

A: “Pois foi eu também ajudei.” 

G: “E eu também.” 

(Excertos das reflexões de 6 e7 de dezembro de 2018) 
 

Após as diversas explorações surgiu o tempo de arrumar, assim sempre que surgiam novos 

materiais, sentávamos em grande grupo e chegávamos a um acordo relativamente à arrumação dos 

mesmos, algumas crianças sugeriram para os materiais mais volumosos a área das construções, a peças 

mais pequenas a área dos jogos e ainda na área da expressão plástica. Pois num clima de partilha do 

controlo entre o adulto e a criança e principalmente “nas relações e interações com os outros e com o 

meio que a criança vai construindo referências, que lhes permitem tomar consciência da sua identidade 

e respeitar a dos outros, desenvolver a sua autonomia como pessoa e como aprendente” (Silva et 

al,2016,p.33), contribui para a emergência de um ambiente educativo apoiante que inclui a construção 
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conjunta de toda a aprendizagem, onde adulto e criança assumem mutuamente o papel de “líder e 

seguidor” vivendo “numa atmosfera de autorrealização e de confiança e respeito mútuos” (Hohmann & 

Weikart, 2011, p.77). 

Com o enriquecimento dos materiais de uma forma gradual nas diversas áreas, foi possível 

observar e registar através da fotografia ou notas de campo os diversos momentos de exploração livre 

ou mais orientada, individual ou em pares. 

Na constante procura pelos novos materiais e a exploração dos mesmos, verificou-se por parte 

das crianças uma deslocação dos materiais pelas diferentes áreas da sala, pois segundo Oliveira-

Formosinho & Andrade (2011) evidenciam, que existe uma certa urgência em se criar “mundos para a 

criança em que os objetos são o que a imaginação quiser, em que ações se desenrolam na colaboração 

com os pares para criar mundos, em que os significados e os sentidos são desenvolvidos” (p. 48). As 

crianças ou individualmente ou em pares exploravam os diversos materiais das diferentes áreas e 

deslocavam os mesmos para outras áreas conforme as suas necessidades. Como exemplo, diversas 

vezes as crianças que estavam na área da casa e traziam personagens para o castelo que tinham 

construído na área das construções para complementar e dar continuidade às suas brincadeiras.  

 

Figura 8- Castelo de blocos com bonecos da área da casa após Intervenção Pedagógica 
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Figura 9- Torre de blocos com bonecos da área da casa após Intervenção Pedagógica 

                                                  

Outro dos exemplos são as placas da área das construções que anteriormente não eram utilizadas 

e após a introdução dos materiais, circulavam entre a área dos jogos para servir de apoio a construções 

de jogos de mesa, e a área da expressão plástica para servir de base a diversas montagens. 

Figura 10- Torre de taças na área dos jogos com placas da área das construções após Intervenção 

Pedagógica. 
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Figura 11- Montagens na área da expressão plástica com placas da área das construções após 

Intervenção Pedagógica 

 

Outro aspeto a destacar com o enriquecimento das áreas de jogos e construções com material 

natural e reciclável, são as diversas explorações livres que surgiram em tempo de trabalho, onde as 

crianças com o apoio do adulto e com ajuda dos colegas, produziram as mais variadas construções, pois 

segundo Hohmann & Weikart (2011), este tipo de aprendizagem “começa quando as crianças 

manipulam os objetos e usam os seus corpos e todos os seus sentidos para descobrir coisas sobre esses 

objetos. Agir sobre os objetos dá às crianças qualquer coisa de “real” para pensar e conversar com os 

outros” (pp. 22-23). Como referem os mesmos autores “ depois de terem tido tempo de sobra para 

brincar com os blocos, começam a construir todo o tipo de estruturas (…) Fazem também combinações 

de blocos com figuras de pessoas, de animais e de veículos, em brincadeiras que imitam a realidade 

percebida” (Hohmann & Weikart, 2011,p.184), e foi dentro deste tipo de contexto que se verificou uma 

exploração bastante assídua das crianças nesta área de blocos e construções, proporcionando também 

a construção de relações entre as próprias crianças. Verifiquei que as crianças planeavam muitas vezes 

o seu trabalho diário para a área das construções e referiam o material que iam utilizar e mencionavam 

os colegas que iam trabalhar em conjunto, ou aproveitavam também no seu plano convidar alguma 

criança para elaborar o trabalho em conjunto, como se constata pelas notas que se apresentam: 

Ed: Então M. já pensaste no que vais fazer hoje? 

M: Hoje vou para as construções e vou construir um castelo com uma ponte com os blocos novos. 

Ed: Que ótimo, e vais trabalhar com alguém ou vais fazer sozinho? 

M: Vou trabalhar com o D. 

Ed: E já perguntaste ao D. se vai contigo. 

M: Queres D.? 

(….) 
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G: Hoje o meu trabalho vai ser na área das construções e vou fazer um Parque Jurássico para os 

Dinossauros. 

Ed: Que bela ideia, e já pensaste no material que vais precisar. 

G: Vou precisar dos dinossauros, das tábuas de madeira e dos tubos grandes e também das caixas 

dos ovos, sabes vai ser o muro para eles não saírem. 

Ed: E vais fazer isso tudo sozinho ou vais ter ajuda? 

G: Vou brincar com T…. Queres brincar comigo não queres T? 

(Excertos de notas de campo de 11 de janeiro de 2019) 

Constata-se que as crianças escolhem estes materiais para trabalhar, planeiam atividades 

diversificadas e convidam colegas para trabalhar em conjunto. Como referem Hohmann & Weikart “as 

relações que as crianças pré-escolares formam com os colegas oferecem benefícios substanciais: apoio 

emocional em contextos não familiares, a oportunidade de brincar com um igual, e experiências em 

liderança, seguimento dos outros, apresentação de sugestões, experimentação de ideias, negociação e 

compromisso” (2011, p.602). 

4.1.3-Versatilidade dos materiais e culminar de memórias de construções 
 

No decorrer da rotina diária, principalmente nos momentos de grande grupo e sempre que as 

condições meteorológicas o permitiam, a Educadora Cooperante desenvolvia no espaço exterior 

atividades da Área de Expressão e Comunicação no Domínio da Educação Física. Segundo Hohmann & 

Weikart “num contexto em que impere a aprendizagem pela ação as crianças têm repetidas 

oportunidades de se movimentar, sozinhas, com os seus colegas ou com os adultos” (2011, p.626). 

Frequentemente nestes momentos eram realizados diversos jogos, pois segundo a Educadora 

Cooperante a realização de jogos em equipas favorecia o lidar com a frustração, assim o jogo incorpora 

em si mais do que o simples ato de jogar, “no decorrer deste processo, as crianças não apenas aprendem 

sobre si próprias e sobre o mundo, mas também desenvolvem competências de coordenação motora, 

melhoram a sua forma física e ganham um sentimento de prazer e de autoconfiança nas suas 

capacidades” (Hohmann & Weikart,2011, p.626). 

Verificada a importância do espaço exterior para as crianças nas diversas observações que efetuei 

planeei uma atividade de Educação Física com os diversos materiais que serviram para o 

enriquecimento das áreas e agora no exterior convertidos em peças para a realização de um jogo. Os 

materiais de madeira e outros materiais recicláveis foram importantes para a realização da atividade, 

verificando um grande empenho das crianças na realização do jogo, ajuda no transporte e arrumação 
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dos mesmos materiais. O jogo consistia em percorrer um circuito com os diversos materiais naturais, 

apoiando os pés em determinadas placas de madeira que estavam posicionadas em alternância, de 

seguida contornavam os tubos de cartão (em forma de gincana), depois consistia em apanhar uma bola 

que estava colocada no final do percurso em outros tubos de cartão e por último correr no sentido inverso 

e colocar a bola num recipiente próprio (caixas de ovos). O percurso era feito por uma criança de cada 

vez da equipa e o mesmo foi exemplificado às crianças pelos movimentos do adulto. As equipas foram 

formadas pelas próprias crianças, o responsável escolheu outra criança e as mesmas escolheram os 

restantes elementos e a cor da equipa, foi também acordado que a primeira equipa a recolher as bolas 

todas é que ganhava o jogo. À medida que decorria o jogo as crianças apoiavam os colegas a jogar, 

davam indicações e incentivavam os mesmos a um bom desempenho. 

Outro momento onde foi possível verificar a versatilidade dos materiais introduzidos, foi a construção de 

diversos monumentos no espaço exterior. Para contextualizar estes interesses passo apresentar alguns 

registos de observação durante o tempo de trabalho.  

O G. e o D, estavam na área das construções e pediram-me para construir com eles uma torre 

gigante, colocamos os diversos legos, eu segurava e eles com ajuda de uma cadeira colocaram 

legos mais do que a sua altura, ficaram muito entusiasmados, G: “Que torre gigante, vês é maior 

do que eu!”, D: Olha M. J. eu já vi assim uma torre em Braga.” Pouco tempo depois as duas crianças 

iniciaram outras construções e o G. chegou perto de mim e disse: “M. J. olha o que eu fiz é a Torre 

Eiffel.”, logo respondi: “Bravo G. está mesmo bonita e muito bem-feita parece mesmo a Torre 

Eiffel.”, G: “Olha podes mostrar-me mesmo a Torre Eiffel?”, Eu: “Claro, já pensaste onde vamos 

procurar?”, G:”Vamos ali ao computador tá bem?”, fomos ao computador vimos diversas imagens 

da Torre Eiffel, e o G. referiu: “É mesmo igual há minha, não é? Olha M. J. guardas a minha torre 

para mostrar aos meus amigos?”, coloquei a torre num lugar seguro e no tempo de revisão o G. 

explicou aos colegas o que tinha feito, o que tinha utilizado, onde viu imagens idênticas e o nome 

da estrutura. 

(Excerto da reflexão de 16 de janeiro de 2019) 

Como o interesse das crianças se manifestava diversas vezes, a Educadora Cooperante explorou a 

visualização de imagens em tamanho grande de diversas construções feitas pelo homem (Ex: Torre Eiffel, 

Coliseu de Roma, Castelos, Torre Pisa, entre outros).  

Dando continuidade ao interesse das crianças, planeei uma atividade com a Educadora Cooperante 

que desafiasse as crianças a reproduzir uma dessas construções. As crianças deveriam escolher os 

colegas, selecionar a construção e os materiais necessários para a sua realização. As produções das 
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crianças tornaram possível observar, quer a versatilidade dos novos materiais quer a criatividade das 

crianças e a seleção do material necessário para elaborar as diversas estruturas. 

 

Figura 12- Construção da Torre Eiffel com blocos 

 

 

Figura 13 -Construção do Taj Mahal com os diversos materiais 

 

 

 

 

 

 

Enquanto as crianças separavam e realizavam as suas construções relatavam pequenos detalhes 

e descobertas. 

G: “E a minha chaminé é igual à da fotografia.” 

C: “Anda L. segura aqui para ficar igual à torre.” 

L: “Mas isto não segura, tá sempre a cair.” 
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M: “Já sei este cone vai segurar…eh já não cai.” 

S: “Olha M. J. está bonito não está, é clarinho igual a esta casa, não é?” 

T: “A minha torre também tem estas coisinhas sabes! São as janelas desta torre, é igual, não é?”  

(Excerto da reflexão de 16 de janeiro de 2019) 
 Nesta atividade foi possível verificar a capacidade de as crianças reproduzirem com o diverso 

material existente, construções com imensos detalhes que tomam a forma dos originais, e também o 

trabalho em parcerias com os colegas, pois segundo Hohmann & Weikart (2011) “quando as crianças 

fazem reproduções mais detalhadas usando blocos, tendem a fazê-lo juntando blocos pequenos e blocos 

maiores (…).São também capazes de trabalhar de forma cooperativa com mais uma ou duas crianças, 

em reproduções maiores, mais pormenorizadas-torres muito grandes com blocos (…) ” (p.508).  

 O papel do adulto nesta atividade consistiu mais em dar apoio às crianças sem interferir nas 

escolhas do material nem nas reproduções. Foi notável o envolvimento das crianças em tentar reproduzir 

as diversas imagens, pois “fazer cópias enriquece a compreensão das crianças, quer das coisas reais 

que estão a tentar representar, quer da complexidade do próprio processo de feitura de símbolos. Como 

fazedor de cópias, as crianças são criadoras de resolutórias de problemas, começando com o material 

em bruto, e descobrindo sozinhas como o organizar para fazer qualquer coisa que se assemelha aos 

materiais originais” (Hohmann & Weikart,2011, p.505). 

A última atividade a ser executada e que surgiu em conversa com as crianças foi a construção de um 

livro com registos fotográficos de construções e da utilização de novos materiais assim como diálogos 

desses momentos de exploração, já que, em diversos momentos do dia, as crianças faziam alusão a 

momentos passados acerca de construções individuais ou de grupo   

M.: “Eu fiz uma tenda com aqueles pauzinhos, e os outros coloridos dava para fazer uma baliza.” 

A.: “Estes são os paus do recreio os outros são diferentes.” 

 M.:” M.J. eram estes aqueles da construção não eram? Eu queria ver já não me lembro. Mostra-me 

as fotografias. 

A.: Eu também queria ver as outras fotos daquele castelo sabes, do dos biquinhos. 

(Excerto nota de campo de 18 de janeiro de 2019) 

Após diversos episódios onde as crianças reviam momentos significativos, surgiu em grande grupo 

um diálogo para encontrar a melhor forma de registar todos esses momentos e depois serem consultados 

sempre que o quisessem 

M: M.J. podias por na parede as fotos das construções que fizemos. 

A: Também podia ser no computador, nós temos fotos lá. 
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B: Também podia ser na biblioteca nós temos lá fotos de quando eramos pequeninos, e aquelas do 

mapa de Portugal. 

S: Eu quero que ponhas a minha construção da Torre Eiffel. 

B: Eu também quero o castelo que eu fiz mais a S., aquele das princesas. 

(Excerto da nota de campo de 25 de janeiro de 2019) 

No final do diálogo chegaram a um consenso, todos as crianças iriam rever todas as fotos das 

atividades e selecionar as mais significativas. Depois de selecionadas foram colocadas num placar, mais 

tarde guardadas num livro para ser colocado na biblioteca, e ao mesmo tempo foi elaborada uma pasta 

no computador para ser consultada sempre que desejarem. Este livro que as crianças construíram e 

atribuíram um título “O Nosso Livro de Construções”, engloba uma seleção de imagens, diálogos, de 

construções e produções com os diversos materiais, mas muito significativos para as crianças.  

Figura 14 - Livro elaborado pelas crianças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo o tempo de estágio as crianças faziam diversas referências a momentos 

vivenciados, pediam constantemente a visualização de fotos e comentavam as atividades ou produções 

realizadas. Este momento de relembrar e refletir sobre as ações e experiências torna-se fundamental 

para as crianças “pois o processo de revisão envolve muito mais do que a lembrança direta dos factos 

e imagens armazenados no cérebro. Durante a revisão elas envolvem-se num processo ativo de criação 

de histórias” (Hohmann & Weikart,2011, p.340). 

“Rafael:” Lembro-me de fazer um menino, sabes era eu, era feito de pedra e pasta de modelar, eu 

fiz sozinho, ficou lindo.” 

                  O 

NOSSO LIVRO 

 DE 

 CONSTRUÇÕES 
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Mafalda: “Ah fiz a torre de Paris foi muito difícil de fazer, fiz com a Carolina e com a Lara, ficou 

muito bonita não ficou?” 

Carolina: “Chama-se Torre Eiffel sabes Mafalda?” 

(Retirado de “O Nosso Livro de Construções” de 1 de fevereiro 2019)    

Como refere o psicólogo Roger Schank (1990) “necessitamos de contar a outra pessoa uma história 

que descreva as nossas experiências porque o processo de criar uma história também dá forma à 

estrutura de memória que conterá a essência da narrativa para o resto das nossas vidas. Falar é lembrar” 

(como citado em Hohmann & Weikart, 2011, p.341). Assim surge este livro, que tem como estrutura 

uma introdução que explica de uma forma sucinta como surgiu e a importância do mesmo para as 

crianças, depois surgem imagens dos diversos materiais naturais introduzidos nas áreas pedagógicas e 

por último, as imagens das construções e produções de todas as crianças com os respetivos comentários 

às mesmas. Após a sua conclusão, o livro foi afixado no hall de entrada, permitindo a sua visibilidade 

pelos encarregados de educação e restante comunidade, e posteriormente colocado na sala de atividades 

para consulta sempre que as crianças queiram rever momentos passados. 

É de salientar que este tipo de atividades desenvolvidas com os pais e/ou familiares são muito 

importantes para o desenvolvimento da criança. Cabe ao educador(a) fomentar um bom relacionamento 

com os encarregados de educação (Hohmann & Weikart, 2011), proporcionar uma troca saudável de 

conhecimentos entre as partes enriquecendo todas as situações de aprendizagem. 

 

4.1.4-Avaliação da Intervenção Pedagógica 

 

Ao finalizar a Intervenção Pedagógica, é indispensável realizar um balanço das aprendizagens 

efetuadas pelas crianças e da minha ação enquanto estagiária, neste espaço de tempo. Este balanço 

será sustentado em alguns momentos de análise e reflexão. 

Independentemente de todas as evidências retratadas ao longo da descrição da Intervenção 

Pedagógica de que “num ambiente pré-escolar da High/Scope os adultos criam um contexto centrado 

na criança. Crianças (…) têm espaço para trabalhar com os materiais que escolheram com base nos 

seus interesses e iniciativas pessoais (Hohmann & Weikart, 2011, p.221) e que através de “ambientes 

que promovem a aprendizagem ativa e incluem objetos e materiais que estimulam as capacidades de 

exploração e criatividade das crianças” (Hohmann & Weikart,2011, p.160), torna-se viável nesta fase 

revelar de que forma considero que este Projeto de Intervenção Pedagógica foi positivo para as crianças 

e para mim. 
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Tendo em conta que é “através da observação e da interação os adultos aprendem a conhecer 

as crianças. Vêem-nas e ouvem-nas de perto conforme trabalham e brincam com elas para descobrir 

aquilo que as interessa, o que prende a sua atenção e o que compreendem sobre o mundo” (Hohmann 

& Weikart, 2011, p.141), proponho-me com registos e análises dos mesmos constatar que ao enriquecer 

as áreas pedagógicas com materiais naturais e alguns reciclados, as explorações das crianças 

desenvolveram-se e diversificaram-se potencializando novas explorações. 

Hohmann & Weikart (2011) referem que “quando um objeto ou ambiente é aberto a diferentes 

possibilidades de interpretação e uso, a criança passa a deter o poder de definir o que ele é ou para que 

serve, em vez de, estereotipadamente, identificar uma maneira “correta” de o entender ou de agir sobre 

ele” (p. 161). O seguinte excerto demonstra então, diferentes explorações e interpretações no uso de 

materiais. 

B: “Olha M.J. o nosso castelo!” 

Eu: “Que castelo mais bonito, este castelo tem nome?” 

B: “ Sim é o Castelo Afonso Henriques.” 

S: “`Foi eu e a B. que fizemos, sabes!” 

Eu: “Pois está muito bem feito, e vocês tiveram muito trabalho! Trabalharam em equipa 

não foi!”. 

S: “Olha tem um rei e uma rainha.” 

B: “Vês tem os soldados e um cavalo, e estas madeiras aqui redondas, e esta parece 

uma porta, não é?” 

(Excerto da reflexão de 11 de janeiro de 2019) 

Continuando neste alinhamento, o percurso descobrir, explorar e construir com materiais naturais 

facilita a promoção da autonomia, independência e imaginação da criança na medida em que é esta que 

encontra, seleciona e constrói ou reproduz de uma forma autónoma. No decorrer do olhar e da escuta 

sobre o espaço e materiais, como já foi referido anteriormente, foi identificada a necessidade de 

enriquecer algumas áreas pedagógicas e, a partir daí, selecionar materiais e introduzir novos materiais. 

A intencionalidade que tomou como porta aberta a experiências e os interesses das crianças como um 

lugar que “reflete ideias, atitudes e culturas das pessoas que nele vivem” (Malaguzzi, 1997, citado por 

Lino,2013, p.120). Foi assim possível organizar um espaço pedagógico aberto a novos materiais e à 

natureza, enriquecido com materiais naturais trazidos por crianças e pelos adultos. Durante o tempo de 

planeamento, a educadora cooperante e as crianças dialogavam sobre as escolhas de trabalho e foi 

possível registar o seguinte momento. 
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Ed: “Então B. hoje para que área vais trabalhar?” 

B: “Vou para as construções.” 

Ed: “E então já pensaste no material que vais utilizar?” 

B: “Já, vou usar os blocos do cesto de madeira, aqueles blocos novos, os grandes mesmo 

grandes e os tubos maiores.” 

Ed: “E o que vais fazer com os blocos?” 

B: “Vou construir um castelo muito grande.” 

Ed: “Vais fazer tudo sozinha ou vais ter um amigo para ajudar?” 

B: “Vou fazer com a S.” 

Ed: “E já falaste com ela, já perguntaste se ela quer trabalhar contigo?” 

E a S. respondeu logo “Eu quero trabalhar com a B.” 

As duas crianças iniciaram a construção do que tinham planeado. Primeiro selecionaram 

alguns materiais e depois partiram para a construção do castelo. 

(Excerto da reflexão de 11 de janeiro de 2019) 

Para a concretização dos objetivos delineados para este Projeto de Intervenção, foi fundamental 

manter um contexto de aprendizagem pela ação, que como referem Hohmann & Weikart (2011) 

num ambiente de aprendizagem pela ação, quer as crianças, quer os adultos agem, pensam e 

resolvem problemas ao longo do dia. As crianças são ativas na escolha dos materiais, das atividades 

e dos colegas de brincadeira e os adultos são ativos na forma de apoiar e de participar nas 

experiências de aprendizagem iniciadas pelas crianças, bem como no planear das experiências de 

grupo e na sua concretização. (p.51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

As crianças no seu dia-a-dia aprendem pelo confronto de ideias prévias, mas também pelas 

escolhas dos materiais e da sua manipulação, este processo “a aprendizagem pela ação é definida como 

a aprendizagem pela qual a criança, através da sua ação sobre os objetos e da sua interação com 

pessoas, ideias e acontecimentos, constrói novos conhecimentos” (Hohmann & Weikart,2011, p.22).  

Escolha de materiais e ação direta sobre os objetos pode ser apreendida no registo que se 

apresenta quando as crianças foram convidadas a trabalhar com pasta de modular: 

D: “ M. J. o que é isto?” 

Eu: “Então o que vos parece, é parecido com o quê?” 

M: “Isto parece plasticina.” 

C: “Mas é mais fofinha e branca.” 

A: “É o quê pasta dos dentes?” 
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Eu: “Chama-se pasta de modelar, é um material que serve para modelar assim como a plasticina, 

mas é mais suave, não é?” 

T: “É, mas olha está a desfazer, parece areia.” 

(Excerto de nota de campo de 6 de dezembro de 2018) 

Mas como corroboram os mesmos autores “a ação, por si só, não é suficiente para 

aprendizagem. Para compreenderem o seu mundo imediato as crianças necessitam interagir de forma 

consciente e refletida sobre ele” (p.23). Com o intuito de agir de uma forma consciente e refletida é 

necessário que as crianças usufruam de oportunidades de escolhas porque estas remetem “para o 

desenvolvimento de identidades pessoais, relacionais e sociais; para o desenvolvimento de pertença 

participativa; para o desenvolvimento da exploração, manipulação, representação em contexto de 

comunicação com os pares e os adultos e o desenvolvimento de experiências” (Oliveira-Formosinho & 

Formosinho,2011, p.112). Com o intuito de proporcionar oportunidades de escolha, manipulação, 

representação e comunicação foi possível planificar uma atividade, entre outras e observar algumas 

situações que passo a transcrever. 

O tempo de pequeno grupo também surge como uma grande oportunidade para os adultos de 

observarem, interagirem e apoiarem as crianças nas diversas explorações: 

G: “Olha M. J. tou a fazer uma baliza do Braga, mas não consigo por mais paus?” 

Eu:” Bem vamos pensar como poderemos colocar os paus, qual será a melhor forma.”  

S: “ Eu sei G. tens que por paus e segurar nas pontas!” 

Eu: “Olha G. o S. está a tentar fazer uma baliza com mais paus vamos ver como ele vai fazer!”, 

O S. descobriu que se colocasse mais pasta de modelar nas pontas conseguia segurar os paus, o 

G. observando a ideia do colega foi tentando fazer a sua construção. 

(Excerto reflexão de 7 de janeiro de 2019) 

No que se refere ao papel do adulto/educador, procurei que em toda a minha ação houvesse 

uma partilha de controlo com as crianças por exemplo em diversas situações de brincadeira e faz de 

conta onde participei nas condições postas pelas crianças. A possibilidade que surgiu de estabelecer 

relações autênticas sempre respondendo de uma forma atenta aos seus interesses e corresponder com 

feedback nos diversos momentos da rotina diária e em toda a dinâmica da sala de atividades, permitindo 

assim que valor como respeito, cooperação, solidariedade e pertença a um grupo fossem interiorizados. 

O meu apoio e por vezes a colocação de novos desafios nas diversas atividades realizadas, 

proporcionando às crianças novos estímulos como foi o caso da versatilidade dos materiais explorados 
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no espaço exterior. Segue-se alguns exemplos vivenciados e observados por mim onde foi possível 

verificar a importância do papel do educador em corresponder e estar atento nas diversas situações. 

Enquanto as crianças separavam e construíam as suas produções no espaço exterior relatavam 

pequenos detalhes e descobertas. 

G: “E a minha chaminé é igual à da fotografia.” 

C: “Anda L. segura aqui para ficar igual à casa.” 

L: “Mas isto não segura, tá sempre a cair.” 

Eu: “Mas ali têm muito material, eu acho que se procurarem conseguem resolver o problema!” 

M: “Já sei estes paus e também aqueles tubos vão segurar…e depois não cai.” 

S: “Olha M. J. está bonito mesmo igual, é grande igual a esta casa não é?” (referia-se ao Taj Mahal) 

T: “A minha torre também tem estas coisinhas sabes! São as janelas desta torre de Pisa, é igual 

não é?”  

(Excerto da reflexão de 15 de janeiro de 2019) 

 

(…) 

No tempo de exploração das áreas, a B. chegou perto de mim e disse: “M. J. anda comigo, anda 

ver o que eu vou fazer”. A B. pegou num quadro da área do “Ateliê da escrita”, neste quadro é 

possível escrever de marcador e apagar, um quadro semelhante ao utilizado pela Educadora 

Cooperante para as mensagens no início do dia. A B. começou a escrever e perguntou-me “o que 

é isto”, e eu disse “é uma letra”, ela respondeu “ é um be é do meu nome, sabes eu sou a educadora 

C.”, e continuou a escrever outras letras e sempre a questionar-me. 

(Excerto da nota de campo de 18 de janeiro 2019)                                                              

Assim, em síntese e “para desencadear na criança um processo multidimensional…os materiais 

educativos servirão de apoio no processo ensino aprendizagem e deverão possibilitar à criança aquelas 

ações que lhe permitam mover-se, observar, criar, imaginar, analisar, comparar, comunicar-se e 

relacionar-se” com os outros (Rovira & Giner, 2008, p.354), julgo que no percurso descobrir, explorar e 

construir com o apoio dos materiais naturais foi possível proporcionar um ambiente físico de 

aprendizagem favorecendo às crianças novas explorações, corresponder aos seus interesses e 

necessidades, isto tudo sustentado em observações sistemáticas e refletidas sobre a ação da criança e 

da minha própria ação. 
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_______________________________________________________________ 

CAPÍTULO 5- REFLEXÃO FINAL: CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

PROFISSIONAL COMO EDUCADORA 

 
 

 

“De tudo ficaram três coisas 

 A certeza de que estamos sempre começando…A certeza de que é preciso 

 continuar…A certeza de que seremos interrompidos antes de 

 terminar…portanto devemos fazer:  

Da interrupção um caminho novo; Da queda um passo de dança; Do medo,  

uma escada; do sonho, uma ponte; Da procura…um encontro.” 

 (Fernando Pessoa, citado por Matias & Vasconcelos, 2010, p. 17) 
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5.1. Conclusão  

 

 No culminar deste percurso, é fundamental a realização de uma reflexão sobre o mesmo, 

identificando que, de todos as ações que realizei e das palavras e diálogos que sempre as 

acompanharam, espelharam-se na ideia que é necessário iniciar sempre novos caminhos em prol das 

crianças. Caminhos que requerem muita persistência, dificuldades para superar, construção de 

significados em atos recíprocos, situações para melhorar que não fiquem somente em sonhos, procurar 

sempre aprender mais e melhor e pretender novos caminhos para educar. 

 Ao longo destes três semestres de Mestrado, importa salientar que inúmeras conceções pessoais 

e profissionais se foram clarificando e sem dúvida as modificações surgiram nesta longa caminhada. 

Considero que a passagem pela experiência laboral na área da educação ajudou-me e facilitou passar 

da teoria à prática neste percurso de formação. Das diversas experiências profissionais que tive 

oportunidade de vivenciar anteriormente, o percurso de estágio possibilitou-me a reflexão sobre todas as 

práticas realizadas, estratégias utilizadas, capacidade de comunicação, trabalho em equipa e 

potencializar-me para adotar no futuro novas estratégias, inovar nas práticas e ingressar em diferentes 

equipas educativas, comunicar mais com as famílias, respeitando mais as diferenças de cada um e 

compreendendo melhor o ponto de vista do outro. 

 Para a construção da identidade profissional de um Educador de Infância, este caminho atinge 

grande importância, porque apesar de todos os saberes e conhecimentos teóricos sobre o 

desenvolvimento das crianças e as suas aprendizagens, estes nunca estão finalizados, é necessário 

considerar uma constante construção, de forma a acompanhar a realidade da profissão, dos contextos 

e das mudanças constantes (Nascimento, 2007), que segundo Sarmento (2009) refletem traços 

característicos como culturas, histórias de vidas, crenças, normas, ideias e valores. 

Segundo Sarmento (2009) é na realidade de diferentes contextos, num cruzamento entre identidades, 

em interações, que se fazem aprendizagens e se desenvolvem, nas quais estão implicadas as 

motivações, as escolhas conscientes e as predisposições na procura de uma realização pessoal e 

profissional, podendo decisivamente influenciar cada percurso. 

 Neste percurso realizado em jardim-de-infância, onde o foco residia na construção de novas 

aprendizagens, utilizando como estratégia o enriquecimento das áreas pedagógicas com materiais 

naturais e alguns reciclados, originou um conjunto de reflexões que passo a explicitar. 
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 Observar o espaço e materiais e escutar as crianças sobre o que fazem, o que experienciam e 

vivenciam, permitiu-me compreender que as crianças são importantes fontes de informação sobre toda 

a ação educativa que se desenvolve no contexto. Oliveira – Formosinho (2013) refere que esta condição 

de observar e, sobretudo, de escutar é essencial na reconstrução contínua do conhecimento sobre as 

crianças e na forma como as interações, jogo e brincadeira desenvolvida podem influenciar o 

envolvimento das crianças, as iniciativas e aprendizagens. 

 Relativamente à abordagem investigação-ação, esta foi uma mais-valia neste percurso, pois este 

processo de perceber que a reflexão, após a observação e os registos, é potenciadora da melhoria da 

prática educativa, ajudou a refletir sobre a prática, compreender que as minhas ações foram ao encontro 

das necessidades e dos interesses das crianças. 

 O enriquecimento das áreas pedagógicas emerge como uma ação intencional, mas também 

coletiva e cooperativa, da forma que as crianças exprimiram (Gandini, 1999; Lino, 2013) e partilharam 

as suas propostas e ideias (Hohmann & Weikart, 2011) sobre os materiais mais importantes e os 

ausentes nas suas explorações. Naturalmente, e de uma forma reflexiva pensaram e planearam 

(Hohmann & Weikart, 2011), sobre os novos materiais naturais e o local que eles deviam ocupar no 

espaço da sala. 

 Enriquecer o espaço pedagógico com materiais naturais, teve como intenção favorecer o bem-

estar, sentido de partilha e de cooperação. Através de experiências com propósitos e significados plurais, 

as crianças envolveram-se ativamente na sua exploração e organização. 

 Os diversos materiais naturais e reciclados foram explorados e manipulados neste espaço nas 

mais variadas configurações, proporcionando uma fonte de interações e de momentos de jogo e 

brincadeiras, possibilitando às crianças usufruir de uma forma livre e autónoma (Hohmann & Weikart, 

2011). Não contribuiu somente para um ambiente rico de interações e de diálogos (Gandini, 1999; Lino, 

2013), como também proporcionou momentos de brincadeiras, que facilitaram inúmeras formas de 

construções e de reproduções, conforme a própria natureza destes materiais lhes ofereceram (Silva et 

al.,2016).Guiadas pela imaginação e criatividade, as crianças compreenderam as diversas finalidades. 

 Um dos grandes contributos para a o desenvolvimento e continuidade da minha prática 

profissional, foi a constante reflexão sobre a prática. Inicialmente não foi uma tarefa fácil, mas que se 

torna fundamental e me fez questionar diversas vezes sobre situações inesperadas ou não, que em 

outros tempos passavam despercebidas. Segundo Luís, Andrade & Santos (2015) “pensar em uma 

intervenção educativa qualitativamente adequada implica vivê-la e considerá-la um caminho contínuo de 

reflexão- ação- transformação. Implica também um caminho de autovigilância em torno de quem somos 
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e quem queremos ser” (p.524). Medos, anseios, superar dificuldades e obstáculos, estiveram presentes 

nesta Intervenção e também estarão no futuro, mas compreendi que através deste processo cíclico de 

ação, reflexão e transformação se encontra o verdadeiro apoio para as diferentes resoluções. 

 Hohmann & Weikart (2011) salientam que “quando os adultos procuram e apoiam os interesses 

das crianças, estas são livres de seguir os interesses e as atividades que já estão altamente motivadas 

para concretizar” (p.82) um processo fundamental quando existe um clima de apoio. Refletindo sobre 

as minhas práticas anteriores, penso que esta foi sem dúvida marcante neste percurso, não como 

aprendizagem porque tinha já essa conceção, mas como verdadeiramente importante para colocar em 

prática, considerar sempre a criança como um ser capaz, competente e com direitos, mas nem sempre 

a apoiava como tal. Após esta intervenção, consegui compreender melhor a importância do apoio do 

adulto nos momentos de aprendizagem, na organização do ambiente educativo e na importância de 

disponibilizar materiais que vão de encontro às suas necessidades e interesses. Outro ponto também a 

destacar que se tornou fundamental e um objetivo nesta intervenção, era dar voz ativa às crianças, onde 

estas com o ciclo Descobrir-Explorar-Construir pudessem escolher, participar e construir novas 

aprendizagens.  

 Ao logo deste percurso não poderia deixar de destacar o trabalho em equipa, que de forma a 

desenvolver uma ação articulada (Silva et al.,2016) entre os educadores e as auxiliares foi fundamental 

e essencial, pois é a base que intensifica interações e relações de todos os atores envolvidos (crianças, 

equipas, famílias) e assegura o bem-estar das crianças, criando condições para que estas encontram 

um ambiente calmo, seguro e prazeroso, mas também com normas e regras próprias da vida social. 

Deste trabalho em equipa emerge sempre uma necessidade permanente e constante de reflexão sobre 

a prática educativa, como estratégia de a melhorar e intensificar. 

 Concluo assim esta caminhada, consciente de que a formação que iniciei em outros tempos e 

continuei nesta nova etapa, não está acabada, sendo necessário continuar a descobrir, vivenciar mais e 

aprender novas práticas educativas e adequá-las aos diversos contextos. Ser principalmente uma 

Educadora de Infância onde as crianças vejam em mim um adulto de referência em quem possam 

confiar, crescer, aprender e sobretudo serem crianças curiosas e felizes! 
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