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Resumo 
 

O presente estudo incide nas Unidades Curriculares de Prática Profissional II e III, em contextos de 

Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico do Mestrado em Educação Pré-Escolar e En-

sino do 1º Ciclo do Ensino Básico.  Contempla uma fundamentação teórica e uma análise reflexiva 

acerca da área temática investigada, “Contributos de um Percurso Formativo no âmbito da Expressão 

Dramática/Teatro em contexto de Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico”, assim como a promoção 

de atividades de ensino e de aprendizagem na Expressão Dramática, enquanto vertente a realçar na 

educação da criança do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo de Ensino Básico.  Este relatório de estágio 

surgiu com o propósito de compreender e analisar a valorização da Expressão Dramática, assim 

como a importância curricular atribuída a este domínio, de que forma é que as atividades/jogos dra-

máticos surgem e são trabalhados, tendo em conta os interesses e necessidades do grupo de crian-

ças/alunos. 

A metodologia utilizada advém de uma abordagem e intervenção qualitativa, pelo facto de se basear 

na modalidade investigação sobre a ação e para a ação, procurando dar resposta e refletir sobre a 

própria prática pedagógica. Para esse efeito, delineou-se um plano de intervenção, através de um 

conjunto de intenções e ações a desenvolver, no sentido de tentar colmatar as fragilidades identifi-

cadas na problemática.   

As atividades que integraram o plano foram sendo sempre refletidas, adaptadas e avaliadas para 

compreender o seu impacto e sempre com o propósito de melhorar o plano de ação. Como conclusões 

desta investigação, permite-nos refletir acerca da importância da área da Expressão Dramática/Tea-

tro, assim como o seu impacto no grupo de crianças/alunos, trabalhando a arte de forma dinâmica e 

envolvente, valorizando os interesses das crianças, dando-lhes um papel ativo, no qual as crianças 

tiveram um papel crucial no desenvolvimento e participação deste projeto. 

Palavras-Chave: Educação Artística; Expressão Dramática/Teatro; prática crítica e reflexiva; 

aprendizagens. 
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Abstract idem 
 

The present study focuses on Curricular Units of Professional Practice II and III, in contexts of Pre-

School Education and the 1st Cycle of Basic Education of the Master in Pre-School Education and 

Teaching of the 1st Cycle of Basic Education. It includes a theoretical foundation and a reflective 

analysis about the thematic area investigated, “Contributions of a Formative Path within the scope 

of Dramatic Expression / Theater in the context of Pre-School and 1st Cycle of Basic Education”, as 

well as the promotion of activities teaching and learning activities in Dramatic Expression, as an 

aspect to be emphasized in the Education of Children in Pre-School Education and the 1st Cycle of 

Basic Education. The present study was born with the purpose of understanding and analyzing the 

valorization of dramatic expression in practice, as well as the curricular importance attributed to this 

domain, how dramatic activities / games arise and are worked talking into account the interests and 

needs of the group of children / students. 

The methodology used comes from a qualitative approach and intervention, as it is a methodology 

based on research on action and action, since it is a research in education that seeks to answer and 

reflect on the practice itself pedagogical. An intervention plan was outlined, through a set of inten-

tions and actions to be developed, to overcome the weaknesses identified in the problem. 

In this way, the activities that made up the plan were always reflected, adapted and evaluated to 

understand its impact, with the purpose of always improving the action plan. As conclusions of this 

investigation, it allows us to reflect on the importance of the area of Dramatic Expression / Theater, 

as well as its impact on the group of children / students, working art in a dynamic and engaging way, 

valuing the interests of children, giving them an active role, in which children played a crucial role 

in the development and participation of this project. 

Key Words: Artistic education; Dramatic Expression/Theater, critical and reflective practice; learn-

ings. 
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Introdução 

 

O presente estudo pretende responder ao Relatório Final de Mestrado que é realizado e integrado no 

curso de Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Este trabalho 

tem como finalidade investigar, num grupo de Pré-Escolar e numa turma do 2.º ano de escolaridade 

de 1.º Ciclo de uma Escola do Agrupamento de Beja, de que forma é que a Expressão Dramática é 

trabalhada e de que forma é que esta área pode influenciar a criança e a sua forma de ser, estar, assim 

como as relações interpessoais e intrapessoais e também a sua autoestima. 

O objeto de estudo surgiu durante a observação dos grupos de crianças, primeiramente no Ensino 

Pré-Escolar e também da análise da sala, dos cantinhos e da organização do ambiente educativo. 

Posteriormente, através da observação do contexto educativo, do ambiente e da forma como este 

estava organizado.  

Este mesmo trabalho de investigação ocorre sobre a integração da área de Expressão 

Dramática/Teatro no currículo, ou seja, de que forma é que os jardins de infância e as escolas de 1.º 

Ciclo do Ensino Básico trabalham esta área, tanto numa sala de Pré-Escolar, como numa sala de 1.º 

Ciclo do Ensino Básico.  

Posto isto, o presente estudo apresenta os seguintes objetivos principais/linhas orientadoras: 

➢ Conhecer a atuação educativa, ou seja, de que forma é que uma Educadora de Infância e de 

uma Professora do 1.º Ciclo do Ensino Básico, trabalham a área da Expressão 

Dramática/Teatro; 

➢ Identificar e analisar que experiências/situações de aprendizagem são proporcionadas aos 

alunos, num contexto de Educação Pré-Escolar e num contexto de 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, relativamente à Área de Expressão Dramática/Teatro; 

➢ Facultar diferentes possibilidades e opções no âmbito da Expressão Dramática/Teatro; 

➢ Enriquecer as experiências dramáticas das crianças/alunos através de sessões de Expressão 

Dramática/Teatro, organizadas e interativas; 

➢ Proporcionar espaços e materiais que reúnam as condições para que as crianças/alunos 

possam realizar atividades espontâneas de expressão dramática. 
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Tendo em conta a estrutura deste trabalho, o mesmo encontra-se organizado em três partes, 

Enquadramento Teórico, Estudo Empírico e Intervenção. 

A primeira parte corresponde ao Enquadramento Teórico, no qual é explicitada e fundamentada toda 

a literatura que apoia a fundamentação teórica no que concerne à área da Expressão 

Dramática/Teatro, nomeadamente no brincar e no jogo, sendo esse tipo de atividades ricas e 

benéficas para todo o processo de desenvolvimento da criança, o papel do Educador e do Professor 

na mediação de atividades de cariz dramático e simbólico, assim como valorizar a voz ativa das 

crianças no seu processo de aprendizagem. 

A segunda parte diz respeito ao Estudo Empírico, no qual é contextualizado e formulado o objeto de 

estudo, as questões de partida, assim como os objetivos a atingir, descrição da metodologia adotada, 

a problemática em estudo e sua contextualização, as questões e objetivos do estudo, as técnicas, 

instrumentos e procedimentos de recolha e tratamento de dados utilizados e é feita a caracterização 

dos participantes no estudo. 

A terceira e a última parte diz respeito à Intervenção, no qual são contextualizadas as tarefas imple-

mentadas em ambos os contextos, abordando e explicitando a análise das mesmas, com base em 

alguns registos efetuados pelas crianças. É abordada a análise de cada tarefa, o qual permite ao in-

vestigador refletir sobre toda a prática pedagógica, com vista a reajustar e a melhorar a sua ação, 

segue-se também a avaliação do plano de intervenção, assim como a avaliação reflexiva de toda a 

prática pedagógica e também as considerações finais. 
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Parte I - Enquadramento Teórico 

 

1. Linhas Orientadoras no Âmbito da Expressão Artística 

 

O Despacho n.º 9311/2016 Diário da República n.º 139/2016, Série II de 2016-07-21, Perfil do Aluno 

visa uma série de competências necessárias para que os alunos alcancem os objetivos previstos. No 

entanto, para tal, o docente deve ter em conta que, perante os dias de hoje e o avanço e complexidade 

do mundo que nos rodeia, importa criar e desenvolver condições favoráveis de equilíbrio e 

conhecimento. Além disso, é imperativo formar e incutir nos alunos autonomia, responsabilidade, 

criatividade e sentido estético, para que sejam cada vez mais ativos. A aprendizagem está implícita, 

quer no aprender a ser, a conhecer, a fazer e a viver em comunidade. Estes formam elementos 

implícitos nas relações estabelecidas, mas também englobam a diversidade e a desigualdade. Este 

perfil aponta para que a aprendizagem esteja centrada nos alunos, oferecendo-lhes valores 

fundamentais para o seu percurso pessoal e académico. 

“É neste contexto que a escola, enquanto ambiente propício à aprendizagem e ao 

desenvolvimento de competências, onde os alunos adquirem as múltiplas literacias que 

precisam de mobilizar, tem que se ir reconfigurando para responder às exigências destes 

tempos de imprevisibilidade e de mudanças aceleradas. (Perfil dos Alunos, p. 7) 

No que diz respeito às competências na Área da Sensibilidade Estética e Artística, o presente 

documento refere que estas competências respeitam, sobretudo, processos de experimentação, 

interpretação e fruição de diversas realidades culturais que, por sua vez, englobam o 

desenvolvimento da expressividade pessoal e social dos alunos. Como tal, estão implícitos diversos 

processos tanto técnicos, como performativos na criação artística que visam o desenvolvimento de 

vários critérios estéticos para o espírito crítico e o gosto, inseridos culturalmente. 

Estas mesmas competências implicam que os alunos sejam capazes de: 

- Reconhecer as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações 

culturais;- Experimentar processos próprios das diferentes formas de arte; 

- Apreciar criticamente as realidades artísticas, em diferentes suportes tecnológicos, pelo 

contacto com os diversos universos culturais; 
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- Valorizar o papel das várias formas de expressão artística e do património material e 

imaterial na vida e na cultura das comunidades. (Perfil dos Alunos, p. 28) 

Através destas competências, os alunos podem desenvolver o seu sentido estético, realçando o 

pensamento reflexivo, assim como comparar, argumentar e criticar diversas produções artísticas e 

culturais. Desde cedo, começam a compreender a importância do valor estético, a partir de 

intencionalidades artísticas e tecnológicas, através de diversas técnicas e recursos, tendo em conta 

finalidades e contextos socioculturais. 

 

2. Objetivos das Aprendizagens Essenciais do Currículo 
 

Nas escolas abrangidas pelo projeto de autonomia e flexibilidade curricular são utilizadas as 

Aprendizagens Essenciais em todos os ciclos. Estas, por sua vez, pretendem desenvolver os 

conhecimentos, as capacidades e atitudes a desenvolver por todos os alunos. Além disso, permitem 

ainda libertar espaço curricular para que, em cada escola, se possa promover trabalho articulado entre 

as Aprendizagens Essenciais e as outras previstas nos demais documentos curriculares, 

nomeadamente através do aprofundamento de temas, explorações interdisciplinares diversificadas, 

mobilização de componentes locais do currículo, entre outras opções, no âmbito dos domínios de 

autonomia curricular. Segundo o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória: 

“Este propósito abrange e inclui todas as oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem 

de crianças em contexto familiar, a par com a educação de infância nas respostas formais de 

creche e jardim de infância. A Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar (1997), no esteio da 

LBSE, veio reafirmar o imperativo de garantir o acesso ao sistema educativo o mais 

precocemente possível, pelo que se consagrou a educação pré-escolar (dos 3 anos à idade de 

ingresso na escolaridade obrigatória) como a primeira etapa da educação básica ao longo da 

vida. Este marco determina a afirmação clara, sustentada em evidência de investigação, de 

que é fundamental para o bem-estar das crianças e do seu sucesso educativo que todas possam 

ter acesso a uma educação de infância de qualidade, num percurso que permita a equidade 

educativa e pedagógica desde o nascimento, a par com a família e numa crescente integração 

de serviços. (pp.7-8) 
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A assunção de princípios, valores e áreas de competências para o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória implica alterações de práticas pedagógicas e didáticas, de forma a adequar 

a globalidade da ação educativa às finalidades do perfil de competências dos alunos. Estas 

competências englobam, portanto, um conjunto de conhecimentos, capacidades e atitudes que 

presumem uma interligação a nível social, cognitiva, emocional, física e prática. Todas se interligam 

nas diversas unidades curriculares, para que os alunos consigam adotar novas formas de ver o que 

mundo que os rodeia e, com isso, saber pensar, argumentar, criticar, debater e comparar. Os docentes 

têm um papel fundamental no percurso dos alunos. Por isso, devem ajudá-los a ser cada vez mais 

autónomos e livres, de forma a adquirirem princípios, valores, regras, normas e competências. Desta 

forma, além de vivenciarem diversas atividades e novos desafios que os levem a crescer e a se 

tornarem pessoas mais equilibradas e mais felizes. 

 
 

3. Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar  

 

No subdomínio de Jogo Dramático/Teatro são abordadas diferentes formas de comunicação e 

representação que mobilizam predominantemente os gestos, a voz e o movimento do corpo. 

O apoio do/a educador/a ao jogo dramático da iniciativa da criança permite ampliar as suas 

propostas, de modo a criar novas situações de comunicação e a definir e caraterizar melhor 

os papéis que está a desempenhar. (…) Para além do apoio às iniciativas das crianças, o/a 

educador/a faz propostas e cria oportunidades que lhes permitam expressar experiências e 

vivências, como por exemplo situações da vida quotidiana (levantar-se, vestir-se, viajar), 

movimentos (vento, crescer), sentimentos ou atitudes (estar triste, alegre, cansado). O recurso 

a diversas formas de dramatização progressivamente mais complexas, permite uma 

continuidade e inter-relação entre o jogo dramático de iniciativa da criança e formas de 

dramatização intencionais planeadas pelo/a educador/a e ou pelas crianças. (Silva, 2016, pp. 

56-57) 

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2016), tendo em conta o subdomínio do 

Jogo Dramático/Teatro, contemplam as seguintes aprendizagens a promover: 
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– Utilizar e recriar o espaço e os objetos, atribuindo-lhes significados múltiplos em atividades 

de faz-de-conta, situações imaginárias e de recriação de experiências do quotidiano, 

individualmente e com outros. 

– Inventar e experimentar personagens e situações de dramatização, por iniciativa própria 

e/ou a partir de diferentes situações e propostas, diversificando as formas de concretização. 

– Apreciar diferentes manifestações de arte dramática, a partir da observação de várias 

modalidades teatrais, ao vivo ou em suporte digital, verbalizando a sua opinião e leitura 

crítica (p. 57) 

O percurso das expressões artísticas no ensino Pré-Escolar tem, pois, um papel fundamental no 

desenvolvimento das crianças, já que implica um processo educativo, que incentive um gradual 

conhecimento e domínio de instrumentos, técnicas e atividades que visa a expressão espontânea das 

crianças, mas também a intervenção do educador de infância que assume um marco de referência 

para a criança. “(…) parte do que as crianças já sabem e são capazes de fazer, do seu prazer em 

explorar, manipular, transformar, observar e comunicar (…)” (p. 51). 

Em suma, destaco que a intencionalidade do educador de infância é crucial na criatividade e a atitude 

da criança, para que ela possa abrir horizontes, diversificar as suas experiências, à medida que vai 

enriquecendo as aprendizagens, na forma como se exprime e vê o mundo. 

 

4. Organização Curricular e Programas do Ensino Básico – 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

Tendo em conta as Aprendizagens Essenciais para o 1.º Ciclo do Ensino Básico, no que concerne à 

Expressão Dramática/Teatro, destaco os seguintes princípios orientadores: 

“As Aprendizagens Essenciais (AE) de Teatro/Expressão Dramática, nos diferentes ciclos, estão 

estruturadas por Domínios/Organizadores, designadamente: 

 • Apropriação e Reflexão; 

 • Interpretação e Comunicação; 

 • Experimentação e Criação.  
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Apropriação e Reflexão – Pretende-se, de uma forma sistemática, organizada e globalizante, 

desenvolver as capacidades de apreensão, descodificação e de interpretação dos códigos de leitura 

no contacto com diferentes universos dramáticos.  

Interpretação e Comunicação – Incentiva-se, a partir da experiência pessoal de cada um, a apreciação 

estética e artística, através dos processos de observação, descrição, discriminação, análise, síntese e 

juízo crítico (opiniões com critérios fundamentados), captando a especificidade contida na 

linguagem e construção dramáticas.  

Experimentação e Criação – Conjugam-se a experiência pessoal, a reflexão, os conhecimentos 

adquiridos (conceitos), através de exercícios e de técnicas específicas, para a expressão de conceitos 

e de temáticas, procurando a criação de um sistema próprio de trabalho” (p.2) 

Há que destacar a importância que os jogos dramáticos representam no desenvolvimento da criança, 

permitindo-lhe experienciar diversas formas expressivas, no que diz respeito ao seu corpo.   

“(…) a Expressão Dramática/Teatro tem por principal finalidade proporcionar o 

desenvolvimento desta área artística a todos os alunos. Pressupõe uma prática sistemática e 

contínua, numa perspetiva de complexificação e gradual progressão de etapas, de modo a 

promover um desenvolvimento consciente e sustentado das capacidades e conhecimentos, 

individuais e coletivos.” (p. 2) 

. 

5. A Educação pela Arte 
 

A educação tem vindo ao longo das últimas décadas a modificar-se e a ajustar-se à realidade perante 

a nossa sociedade. Aparece como um modelo metodológico e também educacional que não tem 

apenas como fim o ensino da Arte, mas sim como meio de promover a educação. 

Sousa (2003), cita Wojnar (1963):  

A ideia de Educação pela Arte não se trata de um só domínio da educação correspondente à 

formação de uma sensibilidade estética, do gosto pela beleza, mas de uma larga conceção da 

formação do homem (…) A arte nela intervém em diversos planos da vida, o que tem 
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consequências não somente para a sensibilidade estética propriamente dita, mas também para 

a vida intelectual afetiva e moral. (p. 80) 

Sousa (2003) complementa que:  

A Educação pela Arte é uma educação do sensível, tendo em vista a estimulação e 

enriquecimento do racional, numa interação benéfica entre o pensa, o sentir e agir, dirigindo-

se com especial interesse para os problemas que afetam a criança e o adolescente. (p. 82) 

Neste sentido, reúne assim mais que um conjunto de conhecimentos, já que é uma linguagem 

simbólica de sentimentos. Além disso, potencia uma série de vivências e princípios da 

espontaneidade das atividades, do ludismo, da criação e da expressividade, em todas as áreas 

artísticas globalizantes das várias expressões. 

Sousa (2003) ainda acrescenta que:  

A Educação pela Arte vai mais longe do que a simples administração de conhecimentos, 

visando entre outros objetivos, o aperfeiçoamento da perceção da atividade simbólica, ou 

seja, a aquisição e desenvolvimento dos instrumentos básicos do pensamento: sentimentos, 

imagens, palavras, ideias. (p. 83) 

Por essa razão, estimula a criança a ver e a experienciar as atividades expressivas de outra forma. 

Além disso, ajuda-a a descobrir os elos e as emoções, assim como a linguagem e a comunicação para 

os exprimir, exteriorizando os seus sentimentos através de diferentes expressões estéticas, já que 

“(…) não são a produção de obras de arte, mas a elevação espiritual da criança em direção ao Belo 

e ao Bem e a expressão das emergências da sua vida afetivo-emocional.” (Sousa, 2003, p. 96) 

A Educação pela Arte proporciona, portanto, um vasto leque de vivências simbólicas e emocionais, 

que contribuem de modo muito especial, não só para o desenvolvimento afetivo-emocional e 

intelectual da criança, como permitem colocar em ação toda uma série de mecanismos psicológicos 

(…) robustecem a criança na sua luta contra as frustrações e conflitos da vida.” (p. 83) 

Em síntese, a Educação pela Arte tem oferecido diversos contributos e é um meio de excelência para 

a aquisição de conhecimento e de aproximação entre indivíduos de culturas diferentes, pois promove 

o reconhecimento de semelhanças e a aceitação de diferenças manifestadas nos produtos artísticos e 
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conceções estéticas, num plano que se transpõe ao do discurso verbal. Mais importante do que 

aprender, conhecer e saber é vivenciar, descobrir, criar e sentir. 

 
6. A Educação Artística como Ação Transformadora 

 

A Educação Artística tem vindo a sofrer algumas alterações ao longo dos anos, sendo que vários 

investigadores apontam vários benefícios que advêm da Educação Artística. Segundo o artigo 73.º, 

2, da Constituição, artigo 2.º, 4 e art. 3.ºb da Lei de Bases do Sistema Educativo, a educação deve 

atuar nas dimensões biológicas, afetivas, cognitivas, sociais e motoras da personalidade e autoestima 

da criança, de uma forma harmoniosa. Deve, portanto, trabalhar a dimensão afetiva, enriquecida por 

vários modelos educacionais, através de uma linguagem também ela afetiva. Trata-se, portanto, de 

uma perspetiva em que a educação visa equilibrar a cultura geral, nomeadamente através das várias 

experiências que a criança tem, e do meio onde se insere. Retomando a perspetiva deste autor, a arte 

deverá ser a base de toda a educação. Nesse sentido, este autor aborda a expressão livre, o jogo, a 

espontaneidade, a inspiração e a criação numa educação em que a base seja a Arte. Esta, por sua vez, 

deve proporcionar e estimular a criança sob a forma lúdica-expressiva-criativa, de um modo livre, 

inspirador, de forma a motivá-la, sendo este fator um fator chave para o sucesso e bem-estar a todos 

os níveis, desenvolvendo a criatividade e a expressividade. Segundo Vasques (2014), a criatividade 

regula as atividades expressivas: 

À criatividade porque é ela a grande obreira da nossa adaptação à vida na medida em que nos 

permite transformar, de uma forma singular e pessoal, as propostas e os desafios que se vão 

colocando pela frente, ao trabalho de grupo porque ninguém está só, porque, 

permanentemente, somos levados a interagir, o que significa termos de encontrar vontades e 

respostas consensuais, onde a diversidade nos enriquece por quanto aprendemos uns com os 

outros. (p. 57) 

A Educação Artística capacita os educandos, de forma a dotá-los de competências e ferramentas que 

os ajudem a exprimir-se. Desta forma, adquirem a capacidade de argumentar, criticar, avaliar e 

comparar o que está à sua volta para que possam participar de uma forma ativa, livre e autónoma ao 

longo da sua vida. O papel da educação pelas artes deve ser também projetado a todas as outras áreas 

do currículo. Vasques (2014) reforça que: 
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“(…) a Educação Artística deverá ser uma prioridade, assente, claro está, em premissas atuais e 

propondo conteúdos programáticos fundamentados pela experiência e de natureza interdisciplinar e 

integrada.” (p. 84). 

 

7. A Ação Globalizadora da Educação Artística 

 

Vasques (2014) defende que a Educação Artística pode representar:  

(…) a sua descoberta como pessoa, como ser único, fonte de surpreendentes possíveis. (…) 

Entendemos que, em toda e qualquer reforma educativa, a Educação Artística deverá ser uma 

prioridade, assente, claro está, em premissas atuais e propondo conteúdos programáticos 

fundamentados pela experiência e de natureza interdisciplinar e integrada. (p. 18) 

Já na opinião de Sousa (2003): “A arte é a linguagem das emoções, a procura de comunicar algo que 

não é traduzível em palavras e em pensamentos.” (p. 55) 

Como ação globalizadora, através das diferentes expressões artísticas, permite à criança uma maior 

liberdade de expressão emocional e, consequentemente, uma base mais sólida e segura, no que diz 

respeito às aquisições cognitivas. 

A Cultura e a Arte são componentes essenciais de uma educação completa que conduza ao pleno 

desenvolvimento do indivíduo. Por isso, a Educação Artística é um direito humano universal e 

contribui para uma educação que integra as faculdades físicas, intelectuais e criativas. A 

Educação/Expressão Artística deve ser valorizada na formação de todos os cidadãos e, por 

conseguinte, ao nível da educação básica, na qual a Educação Pré-Escolar é a primeira etapa crucial 

para a criança. A intencionalidade do educador de infância é fundamental para o desenvolvimento 

da criatividade, para que, dessa forma, possa enriquecer as aprendizagens, através da representação 

simbólica e o seu sentido estético, permitindo à criança estar em contacto com diferentes 

manifestações artísticas.  

De acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, (2016): 
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De igual modo, brincar proporciona outras conquitas, tais como, ter iniciativas, fazer 

descobertas, expressar as suas opiniões, resolver problemas, persistir nas tarefas, colaborar 

com os outros, desenvolver a criatividade, a curiosidade e o gosto por aprender, que 

atravessam todas as áreas de desenvolvimento e aprendizagem na educação de infância, 

constituindo condições essenciais para que a criança aprenda com sucesso, isto é, “aprender 

a aprender. (p. 12) 

 

8. A Expressão Dramática e a Educação do Ser Sensível 

 

A Expressão Dramática utiliza a dramatização, os jogos dramáticos, a expressão corporal e outros 

para fantasiar, desenvolver a expressividade de uma forma lúdica e divertida. Através de diversas 

atividades estimulantes e enriquecedoras, possibilita à criança a oportunidade de autodescoberta, a 

relação com os outros e com o meio e aprende a conhecer melhor o que se passa à sua volta. 

Segundo Sousa (2003), a Expressão Dramática é “uma atividade natural e espontânea da criança a 

que ela se entrega em qualquer momento e em qualquer situação, abstraindo-se totalmente do mundo 

da realidade para se envolver profundamente no mundo da sua imaginação” (p. 22).  

Durante esta atividade a criança não finge, não representa, ela envolve-se nela de tal forma que o 

vive e sente. Desta forma, as atividades de cariz dramático permitem à criança, experienciar 

variadíssimas oportunidades para criar um relacionamento com os outros, colocar em evidência a 

expressividade, imaginação, criatividade, representar situações do dia a dia, permitindo-lhe tomar 

decisões, partilhar emoções, medos, conquistas, comunicar cada vez melhor, para que assim a criança 

ganhe mais autonomia e independência. A Expressão Dramática assume uma atividade lúdica, que é 

própria e natural do mundo da criança, no qual pode, livremente, expressar os seus mais íntimos 

sentimentos, dar ampla vazão à sua imaginação criativa, desenvolver o seu raciocínio prático, 

desempenhar no faz-de-conta os mais diversos papéis sociais e usar o seu corpo nas mais diferentes 

qualidades de movimento. 

Sousa (2003) refere que o objetivo principal de educação é a expressão: “(…) o estimular da criança 

para que ela se expresse livremente todos os seus sentimentos, desejos e tensões interiores.” (p. 33) 
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Através da Expressão Dramática, a criança através do seu mundo da imaginação pode fazer tudo, 

consegue realizar as suas fantasias, enfrentar por vezes os seus medos, e desta forma desenvolve a 

sua autoestima, o seu eu. 

Também Sousa (2003) refere:  

Pela expressão dramática, a criança pode realizar-se, criando tudo o quiser num mundo que 

é só seu, imaginando por si e onde é soberana, podendo desempenhar todas as funções e 

realizar tudo quanto desejar. Pela expressão dramática, a criança engrandece-se, satisfaz-se, 

cria potencialidades e desenvolve a sua personalidade. (p. 37) 

Para Sousa (2003), os objetivos da Expressão Dramática têm como finalidade ajudar a criança a:  

“desenvolver a sua personalidade, autoeducar-se, satisfazer algumas das suas necessidades presentes 

mais fundamentais, nomeadamente necessidades de expressão dos sentimentos, criatividade, 

ludismo, desempenho de papéis, evasão pela ficção, catarse, ab-reacção, compensação, sublimação.” 

(p. 39) 

Em suma, afirma Sousa (2003):  

O objetivo principal desta forma de educação é a expressão, ou seja, o estimular da criança 

para que se expresse livremente todos os seus sentimentos, desejos e tensões interiores. (…) 

Poderemos por isso apontar como objetivo principal a expressão criativa dramática. (p. 33) 

Savater (2010) cita Rousseau (s.d.):  

(…) todas as crianças, com efeito, são criadoras, mas no que se refere às suas possibilidades, 

e não à capacidade de realização efetiva dessas possibilidades. (…) A criatividade infantil 

revela-se antes de mais na capacidade que essa sim, é inata, não esqueçamos que o melhor 

professor não pode fazer mais que ensinar, mas é a criança quem realiza sempre o ato genial 

de aprender. (pp. 33-34) 

Tendo em conta a opinião destes autores, é desde cedo que os educadores devem fazer a diferença 

nesta que é uma área tão importante para o desenvolvimento da criança, aplicando a Expressão 

Dramática como instrumento de desenvolvimento pessoal e social. Para terminar, Sousa (2003) 

apresenta-nos de forma clara e objetiva as intenções da Expressão Dramática: 
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“Trata-se, portanto de uma atividade lúdica, que é própria e natural da criança, surgindo 

espontaneamente e através da qual ela pode, livremente, expressar os seus mais íntimos 

sentimentos, dar ampla vazão à sua imaginação criativa, desenvolver o seu raciocínio prático, 

desempenhar no faz de conta os mais diversos papéis sociais e usar o seu corpo nas mais 

diferentes qualidades de movimento. (…) atividade educativa, que ao mesmo tempo, 

proporciona o mais amplo estímulo no desenvolvimento de fatores afetivos, cognitivos, 

sociais e motores da personalidade da criança.” (p. 31) 

Trata-se de dar à criança ocasião para exprimir uma sensibilidade pessoal, de levá-la a adquirir os 

meios dessa expressão através de uma disciplina do corpo, da voz, da emoção, por uma disciplina 

social também, enfim, de lhe dar acesso, por uma perceção vivida, à linguagem teatral. (Leenhardt, 

1997, p. 26)  

Para que a Expressão Dramática seja uma área transdisciplinar e globalizadora de outras áreas e 

aprendizagens, deve, então, haver uma ligação transversal entre as diversas aprendizagens, 

competências, no que diz respeito às áreas intervenientes, para que a educação seja cada vez mais 

completa e enriquecedora no desenvolvimento da criança.  

Concluindo esta linha de pensamento dos autores acima mencionados, não só a Expressão Dramática 

desempenha uma função pedagógica fundamental e globalizante para o desenvolvimento integral da 

criança como um todo como é também um agente ativo da sua própria aprendizagem. Enquanto 

atividade para a criança, é uma forma de brincar, que decorre de situações da vida real, onde, 

nomeadamente, transparece o mundo das suas vivências e a sua cultura.  

É um dos recursos mais valiosos, completos e complexos da educação. É através da expressão 

dramática que a criança cria um mundo todo seu, num contexto de imaginação, criatividade 

e fantasia, identificando-se com a personagem ou situação a que brinca. (Sousa, 2003, pp.87. 

A criança é um ser sonhador, que no seu mundo pode ser aquilo que quiser, inventa papéis e 

personagens, e retrata muitas vezes através da sua imaginação situações que lhe são constrangedoras 

ou até ideais.  

Através da Expressão Dramática, a criança ganha consciência do seu corpo, desenvolve a sua 

autoestima, a escuta ativa, o foco, a concentração e o seu corpo, desenvolvendo-se a todos os níveis, 



 

14 

 

ajudando-a a desenvolver uma série de competências, ferramentas, assim como, a parte cognitiva, 

motora, a oralidade e a escrita. 

O valor fundamental da expressão dramática está no seu estímulo à criatividade, pelas 

excelentes oportunidades que põe à disposição da criança neste campo. (…) Desenvolvem 

ainda, não só as faculdades de imaginação e de imitação, como também o espírito estético, a 

fantasia e tudo o que contribui para a formação do carácter. (Reis, 2005, p. 24) 

 

9. O Valor Educativo da Expressão Dramática 

 

(…) uma atividade educativa que, ao mesmo tempo, proporciona o mais amplo estímulo no 

desenvolvimento de valores afetivos, cognitivos, sociais e motores da personalidade da 

criança. (…) o uso do jogo dramático pelo educador, no jardim infantil (…) é 

indiscutivelmente a melhor forma de proporcionar às crianças destas idades a mais eficaz 

ajuda para a sua autoeducação, ou seja, para se autodesenvolverem equilibradamente em 

todos os fatores da sua personalidade (Sousa, 2003, pp. 31-32) 

O educador/professor deve apresentar-se como mediador, como um modelo, que orienta e ajuda a 

criança a ser livre, espontânea e expor toda a sua criatividade, imaginação e fantasia. O docente deve 

observar o jogo, os papéis imaginários, que a criança irá representar, tendo em conta a sua 

experiência pessoal, preferências, gostos e aptidões. O valor educativo da Expressão Dramática é 

“gigante” para a criança  

“(…) ajuda-a eficazmente no seu processo de desenvolvimento bio-psico-sócio-motor, pondo 

em jogo a sua expressividade, a sua criatividade e a sua consciência de valores ético-morais 

e estéticos, ao mesmo tempo que a ajuda na sua relacionação social, dado que as atividades 

de expressão dramática em grupo implicam a cooperação de todos os membros, unindo as 

suas ações para conseguirem o fim comum.” (Sousa, 2003, p. 33). 

De facto, a comprovar esta perspetiva, podemos afirmar que:  

É através da expressão dramática que a criança se experimenta a si mesma, vive a sua imaginação, 

os seus sonhos, as suas fantasias e até os seus medos, provando a si própria as suas capacidades de 
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transformação e de se imaginar em outras situações. (…) A expressão dramática dá franca vazão à 

fantasia da criança, à sua necessidade de expressão, de criação e de relacionação social. (Sousa, 2003, 

p. 34). 

Em suma, a criança desenvolve a sua capacidade de imaginar, de ver além do óbvio e imediato, de 

ousar permitir-se sair da convenção e da formalidade, são metas que a expressão dramática deve ter 

em conta. Vasques (2014, p. 51). 

Deve ainda ser estimulada em diversas situações de jogo, a desafiar-se, no sentido em que pode 

disputar o que está dentro de si para fora, ou seja, expressar-se, no qual o docente deve proporcionar 

condições para tal. A criança deve fazer sair o que está dentro, deixando que a criatividade se revele, 

manifestando-se. Ainda seguindo a mesma linha de pensamento da autora acima referida, Vasques 

(2014) defende a seguinte ideia: “Os caminhos da criação são caminhos que proporcionam 

autoconhecimento e confiança pessoal que permitem ao indivíduo segurança e autonomia (…)”  

(p. 56) 

Segundo Vasques, citando a Fundação Calouste Gulbenkian (2014): 

Apesar de tudo isto ser dito e redito, continua a verificar-se, em muitas, talvez muitíssimas, 

escolas uma minimização ou inexistência de tempos dedicados à expressão dramática (…) A 

expressão dramática é para fazer crescer, crescer bem e não para fingir que se é ator em que 

as crianças não sabem representar, ficam dispersas e/ou intimidadas, perdendo-se o sentido 

da fruição e do prazer. (p. 62)  

Esta ideia parece-me bastante coerente com o que deparamos frequentemente em muitas escolas do 

nosso país, onde, recorrentemente, o tempo dedicado a esta área é pouco ou escasso, e, quando existe, 

restringe-se usualmente a representações, às quais as crianças não se sentem preparadas nem 

capacitadas para executar. A autora reforça ainda que: “A expressão dramática é para fazer crescer, 

crescer bem e não para fingir que se é ator quando cognição, emoção e corporalidade existem como 

capacidades que podem ser trabalhadas separadamente, levando à construção de personagens.”  

(p. 70) 

Também Sousa (2003) defende que a Expressão Dramática/Teatro permite:  
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(…) atuar com inteira liberdade neste mundo do fictício, aprendendo por si a expressar-se, a 

imaginar e a relacionar este seu mundo da imaginação, através da realidade, com a 

imaginação e o pensamento dos demais, em atividades de grupo, tomando decisões em 

conjunto, respeitando e entrando no campo das ideias dos outros, estabelecendo uma relação 

criativa coletiva. (p. 34) 

A criança sente-se realizada e cria tudo o que quiser no mundo que é só seu, permitindo-se imaginar 

e sonhar. Desenvolve-se, sente-se satisfeita, realizada, cria potencialidades e desenvolve a sua 

personalidade, através de diversas atividades e estratégias propostas por si e também pelos docentes, 

que lhe deem sobretudo prazer. 

 

10. O Brincar no Desenvolvimento Pessoal e Social da Criança  

 

Sabemos que ao brincar, a criança coloca em evidência a sua necessidade e interesse em tirar 

proveito/prazer, liberdade de ação, a imaginação e a exploração.  

Não podemos esquecer que brincar é uma atividade de extrema importância para o desenvolvimento 

integral da criança. Segundo Sousa (2003), “a criança que não brinque, será um ser deficiente, pois 

é através do jogo que se forma a inteligência e que se processa todo o apoio necessário a um 

desenvolvimento equilibrado da personalidade” (p. 34). 

Brincar tem um papel muito importante na vida da criança, pois é através desta atividade lúdica que 

aprende a conhecer-se, estimula a memória e a relação causa-efeito. É também com esta atividade 

que ela se sente encorajada a resolver problemas, a apropriar-se da linguagem oral, verbal e escrita. 

De destacar também que, ao manipular diversos materiais, vai adquirindo competências 

manipulativas, sociais e motoras. Desta forma, a brincadeira oferece-lhe uma ampla estrutura básica 

para mudanças das necessidades e tomada de consciência, tanto em ações no que respeita ao 

imaginário, como à criação das intenções voluntárias, formação de planos da vida real, motivações 

intrínsecas e oportunidade de interação com o outro. Todos estes aspetos contribuirão, sem dúvida, 

para o desenvolvimento pleno da criança. Segundo Neto (2020):  

Brincar é um comportamento de escolha livre, dirigido pessoalmente, com um propósito 

explorador, de risco e procura adaptativa, aprendizagem e com enorme empenho de 



 

17 

 

imaginação e fantasia. Os benefícios são muito significativos em termos de capacidade 

adaptativa (motora, cognitiva, emocional e social), cultura de sobrevivência, confronto com 

a adversidade, regulação emocional, autoconfiança, relação social e de ganhos significativos 

de competências motoras, cognitivas e sociais. (p. 39) 

Sabe-se que o brincar e o ser ativo implica e melhora na criança, as suas funções executivas, tais 

como o desenvolvimento da linguagem, a integração e discriminação inter e intra sensorial, o 

pensamento criativo, habilidades lógico-matemáticas, desenvolvimento e controlo do corpo, 

autonomia, entre outras. “Brincar não é um passatempo ou um entretenimento. É um modo de pôr 

em ação o pensamento. A brincar, a criança sente-se um agente que pensa.” (Neto, 2020, p. 42) 

A criança em idade pré-escolar naturalmente imita situações e pessoas, brinca ao faz de conta, 

representando tudo aquilo que quer ser, manifestando sentimentos emoções e opiniões. As atividades 

de Expressão Dramática/Teatro proporcionam-lhe a oportunidade de brincar a sério, apelando às suas 

vivências decorrentes da sua vida real. Assim, a brincar ao faz de conta, projeta o seu mundo 

sociocultural, constrói, nomeadamente conhecimento, signos, conceitos sobre o seu próprio corpo, 

espaço, tempo, objetos, assim como as relações com o outro. O mais importante na brincadeira é a 

vivência afetiva, a expressão, a descoberta, a realização e os novos significados que surgem.  

Por outro lado, através da brincadeira, tem oportunidade de simular situações e conflitos da vida 

familiar e social, o que lhe permite a expressar e aprender e, sobretudo, a gerir as suas emoções. 

Brincar é uma forma segura de encenar medos, angústias, a agressividade e de tentar elaborar e 

resolver os seus conflitos internos. Aprender a lidar com esse sentimento é essencial para o seu 

equilíbrio emocional e para o desenvolvimento da personalidade. Além disso, precisa de tempo e 

espaço para brincar, pois desta forma desenvolve uma série de parâmetros que são essenciais e 

imprescindíveis ao seu desenvolvimento e crescimento como indivíduo. Também na opinião de Neto 

e Lopes (2018), ao brincar, a criança desenvolve: “capacidade adaptativa, confronto com 

adversidades, autoconfiança, competências motoras, cultura de sobrevivência, regulação emocional, 

relação social, competências cognitivas.” (p. 24) 

O direito ao jogo, ao lúdico, à brincadeira e à atividade física, liberta a criança para a vivência de 

uma infância feliz, plena e livre que irá permitir que seja curiosa, feliz, que defenda as suas ideias, 

que conheça o seu eu e o seu corpo, através do jogo exploratório, de ação, espontâneo e livre, sendo 

uma linguagem entendível por todos que passa barreiras, crenças, espaços geográficos e diversidade 
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de culturas, sendo um direito igual para todas as crianças. Tendo como base estas noções referidas 

pelo autor, é de frisar que a Expressão Dramática é uma alavanca poderosíssima que lhe dá liberdade 

para entrar na sua fantasia, na sua liberdade de expressão, à medida que estimula a sua criatividade, 

que, por sua vez, permitirão dar asas à forma como se vê, assim como aos outros e ao mundo que a 

rodeia, nas mais variadíssimas formas expressivas.  

De igual modo, brincar proporciona outras conquitas, tais como, ter iniciativas, fazer descobertas, 

expressar as suas opiniões, resolver problemas, persistir nas tarefas, colaborar com os outros, 

desenvolver a criatividade, a curiosidade e o gosto por aprender, que atravessam todas as áreas de 

desenvolvimento e aprendizagem na educação de infância, constituindo condições essenciais para 

que a criança com sucesso, isto é, “aprender a aprender.” (Neto e Lopes, 2018, p. 12) 

 

11. Imitação, Mímica e Jogo Dramático/Improvisação 

 

 Faz de Conta  

O jogo de faz de conta ou jogo simbólico desempenha um papel fundamental na vida da criança, 

pois é a partir dele que a criança se desenvolve. Tal como sente necessidades fisiológicas, sente 

também necessidades lúdicas. Brincar é a “atividade mais importante da vida da criança”, sendo uma 

atividade que ao ser negada à criança pode acarretar sérias deficiências no seu desenvolvimento dado 

que “é através do jogo que se forma a inteligência e que se processa todo o apoio necessário a um 

desenvolvimento equilibrado da personalidade” (Sousa, 2003, p. 34). 

De acordo com Sousa (2003), de todas as formas de jogo que a criança mais utiliza é o jogo de faz 

de conta que permite à criança ser “atriz e espectadora”, ou seja, permite à criança exprimir-se, 

vivendo a sua “imaginação, os seus sonhos, as suas fantasias e até os seus medos, provando a si 

própria as suas capacidades de transformação e de se imaginar em outras situações” (p. 34) e 

“espectadora” no sentido que observa a expressão dos outros. 

Piaget (1962, citado por Sousa, 2003) refere que “o jogo simbólico é uma actividade natural da 

criança onde ela se desenvolve de modo muito especial as suas capacidades intelectuais”. Erickson 

(1965), Smilanski (1968) e Brunner (1976, citado por Sousa, 2003) “afirmam ser o jogo imaginativo 
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o meio, através do qual a criança adquire o seu senso de individualidade e desenvolve a sua 

capacidade de relacionação social” (p. 18). 

Para a criança, este é um modo muito divertido de brincar, pois está a brincar, a expressar-se, a 

imaginar, a criar e a desenvolver uma atividade lúdica, dando-lhe imenso prazer e é para ela uma 

necessidade básica e indispensável para o seu dia a dia. Através do jogo dramático não representa 

um papel. Ao invés, vive-o intensamente aquele papel através de emoções, fá-lo através do seu eu e 

do que sente no momento. 

Ainda citando Sousa (2003) que refere que:  

(…) de todas as formas de jogo a que a criança utiliza mais é o jogo de faz de conta que 

permite à criança ser “atora e espectadora”, ou seja, permite à criança exprimir-se vivendo a 

sua “imaginação, os seus sonhos, as suas fantasias e até os seus medos, provando a si própria 

as suas capacidades de transformação e de se imaginar em outras situações” e “espectadora” 

no sentido que observa a expressão dos outros. (p. 56) 

 
 

Imitação 

 

Segundo a convicção de Sousa (2003): "A imitação é a reprodução simples de um modelo ou de um 

fenómeno qualquer (pessoas, coisas, animais, gestos, atos, atitudes, etc.) que a criança executa 

espontaneamente" (p. 60). 

O autor acima mencionado destaca que, na idade escolar, as imitações constituem parte fundamental 

do jogo, em que a criança imita coisas, pessoas e animais em ações notadamente dramatizadas. (…) 

“É pai, mãe, bombeiro, é cão, gato, cavalo, avião, carro, comboio, herói da TV, cowboy, Tarzan. A 

criança também gosta de imitar os membros da sua família, assim como outras pessoas do seu 

conhecimento particular.” (p. 60) 

A necessidade de aperfeiçoamento leva a que a imitação possa desencadear novas ações em que esta 

seja criativa. O que nos leva a crer que surge na criança, desde muito cedo. Sousa (2003) ainda refere 

que: “(…) no berço, ao tentar imitar os sons que ouve e o sorriso que vê na mãe, a criança já está a 
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executar ações de imitação que lhe permitirão mais tarde expressar-se e comunicar natural ou 

dramaticamente.” (p. 60) 

Quando falamos na entrada do meio escolar, Sousa (2003) defende que, a imitação em meio escolar 

é definida como: “Educacionalmente, é sobretudo entre os 3 e os 6 anos que se situa o período 

máximo do jogo de imitação, como satisfação das necessidades lúdico-expressivas-criativas. O seu 

natural egocentrismo leva a criança a sentir-se o centro das atenções (…)” (p. 63) 

Numa primeira etapa, a criança joga livremente, de forma espontânea e criativa, mas com algum 

egocentrismo que advém, muitas vezes, da sua personalidade, e parte integrante do seu processo 

pleno de autoconhecimento e desenvolvimento. Ao longo do seu crescimento, vai interiorizando e 

aceitando o mundo que a rodeia, assim como aos outros, e começa a interagir com eles, 

desenvolvendo a cooperação, a comunicação e a interação. As crianças precisam, assim, de interagir 

com os outros, para que possa aprender as regras da sociedade, inerentes ao meio onde vai interagir. 

Através dos jogos dramáticos, na perspetiva de Reis (2005): “(…) Desenvolvem ainda, não só as 

faculdades de imaginação e de imitação, como também o espírito estético, a fantasia e tudo o que 

contribui para a formação do carácter.”  (p. 24) 

Assim, é fundamental que não só se sinta apoiada à medida que vai criando dos sentimentos de 

autoconfiança, como também motivada a interagir, a relacionar-se com os outros e a atuar 

socialmente. É através da observação que imitam e é também através da imitação que aprendem 

bastante. Desde muito pequena que a criança sorri ao ver o adulto sorrir, imitando-o, ou através de 

expressões faciais. A imitação é um dos recursos mais valiosos de que dispõe para dar sentido às 

novas aprendizagens que surgem no dia a dia. 

Segundo Sousa (2003): “A imitação é a reprodução simples de um modelo ou de um fenómeno 

qualquer (pessoas, coisas, animais, gestos, atos, atitudes, etc.) que a criança executa 

espontaneamente.” (p. 60) 

Ainda na opinião de Sousa (2003): “Embora ainda sem as características do jogo dramático, estas 

imitações estão já subordinadas a regras idênticas às daquele, que a criança impõe a si própria (…)” 

(p. 61) 

Sousa (2003), cita Piaget (1964):  
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A imitação é o ato pelo qual um modelo é reproduzido (o que nada implica a representação 

desse modelo, porquanto pode ser simplesmente percebido). E a criança evolui de uma 

imitação em que apenas é capaz de imitar o que vê, para uma imitação «diferida», isto é, em 

que é capaz de imitar algo que não está presente se não a sua imaginação. (p. 61) 

É, essencialmente, entre a idade do Ensino Pré-Escolar, que se situa o período do jogo de imitação 

como uma necessidade e satisfação lúdico-expressivo-criativas. Ainda assim, nesta idade a criança 

ainda é bastante egocêntrica, o que a leva a querer estar no centro das atenções. Cabe ao educador 

apoiá-la, sobretudo, nas suas emoções e gestão de sentimentos, na confiança, na autoestima e nas 

suas relações interpessoais, para que se envolva, de uma forma cada vez mais evolutiva e cuidada, 

atividades que visem a imitação. 

 

Mímica 

Segundo Sousa (2003): "Mímica é uma palavra que deriva do termo grego «mimos», que significava 

ator, imitador. Nessa época, a mímica era uma parte do teatro grego que abordava normalmente temas 

do quotidiano, sendo acompanhada por coros" (p. 64). 

A mímica, pode ser vista de diversas formas. Sousa (2003), considera três tipos de mímica, 

nomeadamente:  

(…) mímica espontânea, que surge de modo inconsciente (corar, rir, chorar, gestos de cólera, 

de ternura); mímica convencional, relacionada com as atitudes sociais simbólicas (agitar a 

mão dizendo adeus, levar a mão à testa em sinal de esquecimento, etc.); mímica pessoal, 

revelando a originalidade própria de cada pessoa. (p. 66) 

Para Chevaly (1953), citado por Sousa (2003), a mímica: 

É representar por gestos, sem o recurso da palavra. Trata-se de exprimir ações e emoções com 

o corpo e a face. A mímica é a ação mais natural do mundo. É pela mímica que o bebé se faz 

entender muito antes de aprender a falar. (p. 64) 

Trata-se de uma forma de atividade lúdica, expressiva e criativa, que visa a improvisação de forma 

constante. É através de gestos, de expressões, de sinais e códigos que, recorrentemente, 
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comunicamos com os outros. Com a criança acontece o mesmo, de forma natural e instintiva. Quando 

quer e precisa de comunicar, o bebé também se expressa pela mímica, pois dessa forma são as suas 

expressões que fazem com que a mãe o entenda, seja quando tem fome, dor ou sono. 

Sousa (2003) continua a sua linha de pensamento, referindo: “Na educação pela expressão dramática, 

considera-se como mímica algo expresso pela criança (ações, ideias, contos, histórias, etc.), através 

de gestos, sem recorrer ao uso da palavra, interessando menos os aspetos comunicativos e mais os 

expressivos e criativos.” (p. 64) 

Ainda assim, torna-se bastante difícil, na ação dramatizada pela criança, esta utiliza o gesto e também 

a palavra ao mesmo tempo, sendo que quando é mais nova, apenas se serve da mímica. Com o passar 

do tempo, apodera-se de outras formas de expressão e comunicação, ligadas à ação e à dramatização. 

Por isso, Sousa (2003) afirma: "É, pois, completamente inútil forçar a improvisação falada antes da 

criança atingir a maturidade necessária para tal" (p. 66). 

Segundo Sousa (2003): “A mímica é a representação de alguma história ou acontecimento, por 

gestos, sem se recorrer ao uso da palavra. O centro da atenção reside totalmente na forma da ação e 

nas atitudes.” (p. 63) 

Tendo em conta a linha de pensamento deste autor, podemos também referir que a mímica se 

representa também como forma de expressão artística que define uma forma de arte dramática 

baseada nos movimentos ou gestos como principal forma de expressão, em que a ação principal seja 

baseada nos movimentos/expressão corporal. Além disso, também pode ser vista como uma forma 

de expressão, na qual são utilizados gestos, movimentos corporais e mudanças expressivos e, embora 

sem o recurso ao uso da fala, transmite igualmente ideias e situações. 

Santos (2003) cita Chevaly (1953), a mímica consiste em:  

(…) representar por gestos, sem o recurso à palavra. Trata-se de exprimir ações e emoções 

com o corpo e a face. A mímica é a ação mais natural do mundo. É pela mímica que o bebé 

se faz entender muito antes de aprender a falar. É também pela mímica que o estrangeiro se 

faz compreender.” (p. 64) 

Se considerarmos a mímica na componente educacional, a Expressão Dramática considera-a como 

uma atividade expressiva, em que a criança comunica através de gestos, sem recorrer à palavra, 
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abordando, desta forma, aspetos de comunicação expressivos e também criativos. Geralmente, gosta 

bastante deste tipo de atividades quando aplicadas em situações em que pode exprimir-se e explorar 

a sua criatividade. 

Como forma de conclusão, Santos (2003) retrata de uma forma bastante clara e evidente a definição 

e a importância da mímica:  

É pela mímica que a criança projeta no seu exterior o seu mundo interior. Com efeito vemo-

la muitas vezes mimar ações referentes a tarefas proibidas. A criança mima essas ações como 

forma de compensação por não as ter de facto realizado. A mímica é a arte de expressar ideias, 

usando somente o corpo e movimentos faciais, sem fazer uso da palavra. (…) a mímica é 

uma das ações mais naturais do ser humano. (pp. 64-65) 

 
 
Jogo Dramático/Improvisação 
 

Entende-se que o jogo dramático seja considerado como um jogo, que implica prazer ao ser praticado 

e é possível ser observado e avaliado através de quem o pratica e também de quem assiste. Como em 

tantos outros jogos, existem regras ou um código associado ao espaço de representação. No jogo 

dramático, a criança sente uma necessidade de ser vista e ouvida por todos, apresentando assim os 

seus interesses. Representar para os outros nem sempre é fácil, pois obriga-a a olhar os outros nos 

olhos e ter um olhar crítico sobre o que está a representar. 

Segundo Faure e Lascar (1982): “Estas regras devem ser definidas caso a caso: serão mais simples 

ou mais complicadas consoante a idade das crianças e explicar-se-ão à medida que se forem 

acumulando as suas experiências vividas.” (p. 12) 

Os mesmos autores defendem que:  

O jogo de expressão dramática ajuda a criança a adquirir diversas aptidões: em primeiro lugar, 

a dominar o corpo, como quando, por exemplo, ao mimar um combate, sustém os golpes que 

finge desferir ou, ainda, quando procura dar expressividade à mão, face a todo o corpo. (…) 

Esse domínio do corpo é igualmente domínio da sensibilidade: ao representar o choro 

consegue-se evitar as lágrimas; e os medos são dominados pela sua própria representação. 

Para dar a aparência das emoções não é preciso vivê-las nem as imitar: é preciso, sim, 
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encontrar na memória individual os seus sinais e, portanto, afastar-se delas. (Serge, 1982, pp. 

14-16) 

Segundo estes autores, os jogos dramáticos assumem uma importância significativa no 

desenvolvimento da criança, auxiliando-a na aquisição do domínio da comunicação com os outros. 

Faure e Lascar (1982) defendem que:  

Além dessa vivência social imaginária, o jogo dramático oferece ainda mais uma 

oportunidade de socialização, autêntica porque nela nada pode ser feito isoladamente: o teatro 

é sempre uma ação em conjunto. A sua prática impõe-se, pois, quando se procura, por motivos 

diversos, reforçar a homogeneidade da turma designadamente para facilitar a integração de 

um grupo de diferentes línguas maternas (…) (p.17) 

As práticas dramáticas desenvolvem competências criativas, estéticas, físicas, técnicas, relacionais, 

culturais e cognitivas, não só ao nível dos seus saberes específicos, mas também ao nível da 

mobilização e sistematização de saberes oriundos de outras áreas do conhecimento. O carácter lúdico 

do jogo dramático responde a necessidades primordiais do ser humano - a da exteriorização de si no 

contexto de comunicação e a da busca do prazer na construção da aprendizagem. (Santos e Simões, 

2012, p. 46). 

É, muitas vezes, através da Expressão Dramática que os educadores e professores trabalham medos, 

angústias, problemas pessoais ou outros que influenciam a criança. Como tal, esta área deve ser 

valorizada, visto que tem uma componente que vai além do jogo, ajuda-a a compreender, a aceitar e 

a relacionar-se. Cabe ao educador e acompanhar a criança no seu desenvolvimento, apoiando as suas 

conquistas e fragilidades, encorajando-a, para que cresça e se desenvolva através de uma série de 

atividades, quer no jogo simbólico, quer no dramático, para que, consequentemente, esteja motivada 

e se possa envolver, de uma forma positiva no contexto de sala de aula, tornando as suas 

aprendizagens cada vez mais ricas e significativas. 

Wall (1975) refere:  

(…) o jogo e várias formas de comunicação e expressão- pintura, modelagem de barro, o 

drama espontâneo, o desempenho de papéis, etc. São importantes para as crianças da idade 
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pré-escolar (…) Através do jogo, do trabalho criativo e dramático, ela consegue por vezes 

revelar um conflito ou uma ansiedade (…). ( p. 276) 

Santos (1982) dá seguimento ao ponto de vista de Wall (1975), defendendo a seguinte ideia: “O 

jardim escola pode ter a função de desinibir, na criança, qualquer coisa que foi inibido e, portanto, o 

educador pode retomar o fio à meada e permitir à criança exprimir-se (…)” (p. 143) 

“Numa pedagogia assim atenta, antes de mais, às virtualidades potenciais da criança, vai 

possibilitar-se-lhe, primordialmente, a espontaneidade das suas expressões, as quais 

livremente desabrochando numa atividade lúdica propiciam também, quando essa atividade 

apresenta já em feição artística, uma abertura para a criatividade.” (Santos, 1975, p. 61) 

Sousa (2003), cita Bourges (1964) que designa jogos dramáticos como: “improvisações sobre temas 

dados ou encontrados, improvisações onde se exercitam a imaginação e a criação da criança.”  

(p. 67) 

Também Sousa (2003) refere que nos países de língua francesa é frequente que nomeiem a 

improvisação de jogo dramático, enquanto nos países de língua inglesa esta atuação pedagógica é 

designada de improvisação. No entanto: 

Na sua essência, a improvisação é um simples jogo sem script. Como não depende de um 

script, um jogo de improvisação não depende de nenhuma forma de habilidade de relembrar 

algo escrito ou combinado anteriormente, sendo uma atividade em que todas as crianças de 

qualquer idade e de qualquer grau de habilidade podem dominar perfeitamente. (p. 67) 

A criança deve ter liberdade para explorar o seu mundo interior, conforme o desejar, representando-

o. Por sua vez, o educador/professor deve apoiá-la, valorizando a sua iniciativa, as suas conquistas, 

deve transmitir-lhe reforço positivo, sempre que necessário. 

 

12. O Papel do Educador na Promoção de Atividades de Expressão Dramática 

 

Desde cedo, a criança desenvolve as suas fantasias, que alimentam a sua imaginação enquanto 

indivíduo. Sabe-se que as fantasias são essenciais no universo infantil, assim como as necessidades 
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básicas de que precisa para sobreviver. A fantasia desempenha um papel importante no 

desenvolvimento da criatividade e na personalidade da criança, o que, por sua vez, contribui para o 

seu desenvolvimento intelectual, afetivo e interpessoal. Através de diversas brincadeiras, incorpora 

personagens, compreende-as, interpreta-as e aprende com elas. Muitas das vezes, essas mesmas 

personagens que estão presentes no dia a dia, tal como a mãe, o pai, o educador, o médico, entre 

outros. Este tipo de brincadeira ajuda a criança, sob diversas formas de agir, de ser, de estar, de se 

relacionar e de compreender melhor os outros e o mundo. Imaginar, pois, é fundamental ao longo da 

infância, devendo ser incentivado pelos adultos de referência, pelos educadores e professores 

continuamente, pois é através da imaginação que consegue visualizar e imaginar locais, animais, 

materiais, além de que desenvolve também o seu léxico e oralidade.  

A criança é um ser sensível que explora o mundo, do qual advém uma constante aprendizagem, assim 

como, das suas emoções e sensações. O educador deve, portanto, considerar este aspeto na sua 

prática pedagógica e refletir sobre ela, para também regular a sua ação, de forma a permitir um 

desenvolvimento singular, com recurso a diversas formas de aprendizagem. Deste modo, deve 

respeitar a individualidade da criança.  

Por outro lado, o contexto educativo também é importante para que as aprendizagens decorram, para 

que a criança evolua e se desenvolva.  Por isso, o educador deve ser um modelo de referência., Vayer 

e Trudelle (1999) referem:  

Se a criança possui em si mesma os meios para o seu próprio desenvolvimento, os modelos 

de ação e de comportamento não são inatos, estão no ambiente. É o contexto, um contexto de 

que o adulto faz parte, que dá sentido às ações e interações. (p. 63) 

Como tal, a motivação da criança deve ser uma preocupação do educador, visto que a criança é a 

protagonista do seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. Assim, deve e precisa ser ouvida 

e participar nas decisões que têm influência na sua vida e no mundo que a rodeia.  Desta forma, será 

um agente ativo da sua própria aprendizagem, da sua identidade e da sua autoestima. Quando a 

criança brinca, o educador deve adotar uma atitude percetiva e aprender com ela, tomando nota das 

suas ideias, dos seus interesses e necessidades. Desta forma, a ação do educador tem uma grande 

importância, essencialmente na construção de experiências que promovam a compreensão e a 

expressão oral da criança. 
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Ao assumir a função de facilitador, auxiliará a criança a potenciar as suas competências tornando-a 

apta, confiante e autónoma. 

Por um lado, o ambiente da sala é, contudo, muito importante e o educador deve prepará-lo de forma 

que a criança se sinta motivada, onde possa brincar com uma grande diversidade de materiais e 

objetos, para que dessa forma as suas aprendizagens sejam ricas e construtivas.  

Trata-se de dar à criança ocasião para exprimir uma sensibilidade pessoal, de levá-la a adquirir os 

meios dessa expressão através de uma disciplina do corpo, da voz, da emoção, por uma disciplina 

social também, enfim, de lhe dar acesso, por uma perceção vivida, à linguagem teatral. (Leenhardt, 

1997, p. 26). 

A criança precisa de ser livre e exprimir as suas emoções. Desta forma, expressar-se-á livre e 

autonomamente, à medida que vai ganhando autoconfiança. O educador deve ser, pois, um mediador, 

acompanhando-a e apoiando-a, ao longo do seu processo de autodescoberta e autoconhecimento. Ao 

adotar estratégias e práticas pedagógicas diferenciadas que, por sua vez, respondam às necessidades 

e características individuais de cada uma, colmatar-se-ão as diferenças entre elas.  

 

 
Parte II – Estudo Empírico 
 

13. Problemática em Estudo e a sua Contextualização 

 

O presente estudo, na área da Expressão Dramática/Teatro, desenvolveu-se a partir da observação 

direta e participante, realizada nos contextos de educação pré-escolar e de 1.º Ciclo do Ensino Básico 

onde decorreu a intervenção no âmbito da Prática Profissional II e da Prática Profissional III.  

A observação realizada conduziu a uma reflexão sobre a atuação educativa no âmbito da gestão do 

currículo da área da Expressão Dramática/Teatro, nas turmas de educação pré-escolar e 1.º Ciclo do 

Ensino Básico. 

Durante o período de observação em contexto de Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico 

foi possível caracterizar, através da observação direta e da recolha de opinião das docentes 
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participantes no estudo, as oportunidades de aprendizagem que eram proporcionadas aos alunos na 

área da Expressão Dramática/Teatro. 

Na sala de Educação Pré-Escolar verificou-se que a educadora proporcionava um vasto leque de 

propostas de aprendizagens, que contemplavam as diferentes áreas de conteúdo, estratégias 

diversificadas e materiais adequados, que estavam disponíveis em cada uma das áreas existentes na 

sala. Estes espaços permitem a livre escolha para as crianças, e a educadora tem um papel crucial 

nesta organização/gestão do grupo, dos espaços/cantinhos e das atividades.  

Para uma melhor compreensão desta dinâmica apresenta-se o relato de ocorrências que completam 

um dia nesta sala. 

Assim, durante a manhã, logo que chegavam à sala, as crianças marcavam a presença, o tempo, 

registavam o seu nome nos quadros da comunicação e das atividades, tal como é descrito no ponto 

que se refere à atuação educativa, e sentavam-se para o momento em que, em grande grupo com a 

educadora, planeavam o dia. Posteriormente, distribuíam-se pelas áreas escolhidas e iniciavam as 

atividades, de forma autónoma. A educadora, para além do apoio a cada uma das áreas, acompanhava 

as crianças que realizavam atividades inseridas em projetos, que decorriam em simultâneo.  

No que diz respeito à parte da tarde, as atividades eram propostas pela educadora e baseavam-se 

numa agenda semanal que permitia alguma regulação das áreas a contemplar. Assim, cada tarde 

correspondia a uma área ou mais áreas e as crianças podiam realizar atividades de ciências 

experimentais, música, ouvir histórias, iniciarem-se na língua inglesa, expressão dramática, 

expressão musical, dança, entre outras.  

Verifica-se assim que na sala de Educação Pré-Escolar existia uma organização e gestão do tempo, 

tanto ao nível do dia como da semana, e que o espaço da sala estava organizado por áreas, 

nomeadamente a Área das Artes Visuais; Área do Faz de Conta; Área de Garagem e Construções; 

Área do Conhecimento do Mundo; Área da Matemática; Área da Escrita; Área da Biblioteca e Área 

das Tecnologias. 

Esta gestão da sala, sendo da responsabilidade do adulto, pretende dar autonomia à criança e para 

que isso aconteça deve ter em conta a forma como a criança brinca e aprende: “Se a criança possui 

em si mesma os meios para o seu próprio desenvolvimento, os modelos de ação e de comportamento 

não são inatos, estão no ambiente. É o contexto que dá sentido às ações e interações, é através delas 
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que a criança constrói as diferentes linguagens.” (Trudelle & Vayer, p. 63)  

O ambiente educativo criado pela educadora contém oportunidades de promoção da autonomia da 

criança. Sobre este aspeto, Rigolet (2006) refere:  

“Palavras como autonomia, autodeterminação, confiança em si próprio, espírito critico-construtivo, 

capacidade de fazer escolhas, atribuição de maior importância ao processo experienciado 

individualmente e negociado em grupo, busca incessante de uma aprendizagem significativa e 

construída (…) No entanto, guiar não significa determinar, definir, e limitar, bem pelo contrário, 

implica espicaçar no outro a vontade de descobrir as soluções por si próprio, desafiar a sua 

inteligência, reunir as ideias divergentes emergidas dele próprio ou da entidade «grupo» e ajudar a 

fazê-las conjunto, respeitar a individualidade dos ritmos, gostos, valores, dúvidas, capacidade de cada 

um, sobretudo se for muito pequenino, fomentar a diversidade e o pensamento divergente (…) (p. 14-

16). 

Estes princípios são observados na forma como a educadora organiza os diferentes espaços e os 

materiais existentes na sala e, mais especificamente, na área do faz de conta, onde se revelam alguns 

aspetos da atuação educativa no âmbito da gestão do currículo da área da Expressão 

Dramática/Teatro. 

Para melhor explicitar as potencialidades dessa Área do Faz de Conta passa-se a fazer uma 

apresentação da mesma.  

O espaço designado casinha e a área dos fantoches eram espaços propiciadores de interações que 

poderiam integra-se no que é mencionado como faz de conta. 

A casinha da sala era composta por duas divisões: a cozinha e o quarto. Alguns dos seus recursos de 

apoio eram feitos em madeira e outros em plástico. A cozinha estava equipada com algumas peças 

de mobiliário, nomeadamente, um louceiro em madeira que no seu interior continha: pratos, copos, 

talheres de plástico e alguns utensílios de cozinha, como frigideiras e tachos. Também havia um 

móvel em madeira com um fogão e lava-loiças. Ao lado havia, em cima de um armário, um telefone. 

Ao centro uma mesa com quatro cadeiras e, em cima da mesa, uma fruteira com algumas frutas em 

plástico. 

A zona do quarto tinha um chariot com alguns cabides que tinham roupas e alguns adereços. Também 

havia uma cama de madeira com um boneco. Esta área/espaço, apresentado na figura 1, tinha à 
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disposição das crianças diferentes materiais que possibilitavam a interpretação de alguns papéis do 

seu quotidiano. Contudo, por ser uma área muito escolhida, juntavam-se muitas crianças e as disputas 

pela utilização dos materiais exigiam, por vezes, a intervenção mediadora da responsável da sala. 

 

Figura 1 – Área da Casinha 

 
Quanto ao espaço, apresentado na Figura 2, pretendia-se que aí acontecessem algumas situações de 

improviso em que as crianças poderiam manipular os fantoches e criar livremente algumas intera-

ções.  

Através da observação e da análise do mapa onde as crianças registavam as suas escolhas das áreas 

da sala foi possível verificar que a área dos fantoches registava (Apêndice VI) poucas escolhas. Para 

além disso, quando escolhiam essa área, o seu tempo de utilização dos materiais lá disponibilizados 

(fantoches e cenário de teatro de fantoches feito reutilizando uma caixa) era reduzido em comparação 

ao tempo de permanência nas outras áreas. 
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Figura 2 – Área dos Fantoches 

 
As duas situações aqui referidas revelam-nos que, ainda que o exercício da autonomia seja constante 

na atuação educativa, as crianças nem sempre revelam envolvimento e entusiasmo e Vayer e Trudelle 

(1999), esclarecem que “cada criança tem, não apenas preferências, como também uma maneira 

pessoal de abordar o objeto; de certa forma, cada qual já tem o seu estilo. (p. 23) 

Para além desta adequação à individualidade de cada criança existem algumas condições para que 

esses espaços de brincadeira sejam lugares ricos em experiências. Rigolet (2006) concebe a casinha 

como sendo: 

“um lugar rico de experiências em todos os sentidos! Um lugar onde tudo possa acontecer, se 

transformar, evoluir... e, também, acabar! Um lugar de eleição para assumir uma identidade individual 

e coletiva! Um lugar onde o jogo faça acontecer e permita assumir-se de forma lúdica, complexa, mas 

harmoniosa, precisamente por «ser de faz-de-conta». Um lugar privilegiado, criador de um «espaço 

espaçoso», sendo arrojado psiquicamente, livre de constrangimentos exteriores e impostos, 

espontâneo ao ponto de criar um «eu» distinto, mas integrado e integrador! (p. 16) 

Como refere Neto e Lopes (2018): “Outros jogos e brincadeiras de faz-de-conta são representações 

da realidade social e ajudam a criança a cultivar a aprendizagem da cultura dos adultos, através do 

jogo de imitação e construção com objetos.” (p.41), mas para que isso aconteça Nicolau (1993, p. 

173) avança com algumas sugestões em relação ao mesmo espaço e refere que “as estratégias 

utilizadas pelo educador devem sempre variar e desafiar as crianças. As atividades lúdicas 

encontram, nas crianças, uma natural disponibilidade para se envolverem. Assim, partindo das 
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necessidades e interesses infantis, o educador, junto com os educandos, pode organizar os cantinhos 

da sala e as atividades. Estes serão constantes e livremente reformulados.”  

Uma análise das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2016) permite-nos verificar 

que neste documento orientador a área de Expressão Dramática é considerada como uma área muito 

importante que pode desenvolver todas as competências artísticas da criança, assim como permitir 

expressar-se e manifestar-se livremente e que deve ser trabalhada de forma lúdica e rica em 

aprendizagens.  

O levantamento de dados efetuado no contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico revelou-nos que as 

atividades direcionadas para esta área, eram da responsabilidade da professora da sala que, com os 

recursos que tinha e tendo em conta a sua formação, responsabilizava-se pelas aulas com os seus 

alunos. 

Durante o horário letivo, os alunos desta turma, tinham uma aula de Expressão Dramática/Teatro 

uma vez por semana, durante quarenta e cinco minutos, geralmente no Pavilhão Polivalente, mas 

quando este estava ocupado (ou quando as condições atmosféricas não o permitiam), os alunos 

tinham estas aulas, muitas vezes, num espaço interior da escola. A sala era ampla, iluminada, arejada 

e com alguns materiais disponíveis. Como a docente refere na entrevista (Apêndice III): “O espaço 

físico, muitas vezes limitado à sala de aula, é pouco satisfatório. Já o polivalente (espaço com maior 

área) permite desenvolver ações com outra expressão, quer do ponto de vista cénico quer do ponto 

de vista da receção, permitindo um maior conforto, uma maior liberdade de movimentos propiciados 

pela dimensão do espaço. A maior parte dos materiais utilizados são produzidos com material 

reciclável.” 

Tendo em conta a análise feita à entrevista: “Há atividades específicas desta área e outras que 

surgem integradas nas áreas com as quais se interligam. Geralmente as atividades são apresentadas 

como “jogos”, em que se tenta explorar diferentes formas e atitudes corporais, explorar maneiras 

pessoais de desenvolver o movimento, reproduzir e reconhecer sonoridades, explorar o espaço, aliar 

gesto e movimento ao som. No entanto, quando se prepara uma atividade comum à Escola, 

nomeadamente, Festa de Natal e Festa de Final de Ano, recorre-se quase sempre, à integração de 

uma peça de teatro, em que os alunos se envolvem criando cenários e adereços, memorizando e 

mimando um texto, conferindo-lhe expressividade e alguma criatividade.” 
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A docente assume a importância desta área para o desenvolvimento das crianças, considerando-a: 

“uma área facilitadora na integração/apresentação de conteúdos nas diferentes disciplinas do 

currículo, sendo por isso transversal e potenciadora da interdisciplinaridade. Muitas vezes os 

alunos também têm voz ativa na escolha e proposta das atividades a desenvolver. Frequentemente 

as dramatizações são preconizadas a partir de propostas apresentadas pelos alunos, que 

posteriormente são negociadas entre estes e o professor, dando, assim, depois corpo à planificação 

da “performance” a representar. Aquando da realização de jogos dramáticos, surgem, 

frequentemente, outras ideias/propostas de atividades afins. Quando a proposta provém dos alunos, 

é evidente que aqueles mais renitentes aderem com mais entusiasmo e facilidade”.  

A linha de pensamento apresentada na entrevista vem no seguimento de algumas perspetivas de 

autores como Sousa (2003), Reis (2005) e Neto & Lopes (2018) que demonstram que esta é uma 

área que tem uma função preponderante na formação da autoestima, da personalidade e na 

construção, assim como permite que a criança amplie e alargue os seus horizontes. É, por 

conseguinte, uma área potenciadora do mundo do faz-de-conta, permitindo-lhes criar, imaginar, 

fantasiar e viver intensamente várias situações mimadas e dramatizadas num mundo que está em 

constante transformação e compreensão por parte da criança, na forma como esta o vê e o sente. 

Na continuidade da referência às potencialidades desta área, Sousa (2003) considera-a uma área 

bastante completa e lúdica que pode ser: 

(…) um dos meios mais valiosos e completos de educação. A amplitude da sua ação, abrangendo 

quase todos os aspetos importantes do desenvolvimento da criança e a grande diversificação de formas 

que pode tomar, podendo ser regulada conforme os objetivos, as idades e os meios de que se dispõe, 

tornam-na por excelência a principal forma de atividade educativa. (…) O objetivo principal desta 

forma de expressão de educação é a expressão, ou seja, o estimular da criança para que se expresse 

livremente todos os seus sentimentos, desejos e tensões interiores.” (p. 33) 

Salienta-se que esta é uma área bastante rica e dinâmica na sua amplitude de valores, emoções, 

desenvolvimento e construção da identidade de cada criança. Quanto ao jogo simbólico, tal como 

refere (Leitão, Pires, Palhais, & Gallino, 1978): “(…) permite-lhes explorar todos os aspetos, 

colocar-se experimentalmente em pontos de vista diferentes (…) o jogo simbólico é o jogo típico da 

criança (…)” (p. 170) 
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As afirmações da docente também mostram que existe a intenção de dar cumprimento ao que é 

preconizado na Organização Curricular e Programas do Ensino Básico – 1.º Ciclo (2004) em que são 

destacados como Princípios Orientadores da Expressão e Educação Dramática: 

“A exploração de situações imaginárias, a partir de temas sugeridos pelos alunos ou propostos pelo 

professor, dará oportunidade a que a criança, pela vivência de diferentes papéis, se reconheça melhor 

e entenda melhor o outro. Os jogos dramáticos permitirão que os alunos desenvolvam 

progressivamente as possibilidades expressivas do corpo - unindo a intencionalidade do gesto e/ou a 

palavra, à expressão, de um sentimento, ideia ou emoção. Nos jogos dramáticos as crianças 

desenvolvem ações ligadas a uma história ou a uma personagem que as colocam perante problemas a 

resolver: problemas de observação, de equilíbrio, de controlo emocional, de afirmação individual, de 

integração no grupo, de desenvolvimento de uma ideia, de progressão na ação.” (p. 77) 

 

Assim, verificamos que a educadora centraliza as atividades de expressão dramática nos espaços 

existentes na sala, a casinha e a área dos fantoches e considera que a autonomia conferida às crianças, 

na utilização livre dos espaços e dos materiais, é propiciadora de experiências de aprendizagem na 

área da expressão dramática. Os dados recolhidos apontam para alguma “falta de interesse” das 

crianças por uma destas áreas e para a emergência de algumas situações de dificuldade em partilhar 

os materiais.  

Por sua vez, a descrição da docente do 1.º Ciclo do Ensino Básico do que é a sua atuação educativa 

nesta área disciplinar, realizando atividades regulares, “apresentadas como jogos ou ações inerentes 

à arte de mimar”. Por vezes, para as festas da escola “realiza-se uma peça de teatro, em que os 

alunos memorizam e mimam um texto”. 

Tendo por base a observação realizada, as opiniões dos docentes, a consulta de autores e as 

orientações para gerir o currículo na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico podemos 

considerar que existem algumas situações nas atuações educativas que vimos ser desenvolvida que 

nos levam a questionar alguns aspetos das estratégias que estão a ser adotadas na abordagem à 

Expressão Dramática/Teatro. 

 Assim, surgem algumas questões a que este estudo pretende dar resposta: 

1. Será que as crianças de Educação Pré-Escolar deverão continuar em situações espontâneas 

ou é necessária uma intervenção mais planeada? 
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2.  Será que os espaços da sala de Educação Pré-Escolar em que as crianças podem realizar 

atividades de Expressão Dramática/Teatro não deveriam ocupar uma área de maior dimensão 

e estar apetrechadas com materiais diversificados e versáteis e em quantidade adequada ao 

número de crianças? 

 

3. Será que na turma do 1.º Ciclo do Ensino Básico deverá continuar-se com uma intervenção 

regular e planeada ou devem ser facultadas algumas situações espontâneas de Expressão 

Dramática/Teatro? 
 

Perante as questões mencionadas, propõe-se que este estudo contemple os seguintes objetivos: 

• Facultar diferentes possibilidades e opções no âmbito da Expressão Dramática/Teatro; 

1. Enriquecer as experiências dramáticas das crianças/alunos através de sessões de Expressão 

Dramática/Teatro, organizadas e interativas; 

4. Proporcionar espaços e materiais que reúnam as condições para que as crianças/alunos 

possam realizar atividades espontâneas de Expressão Dramática/Teatro. 

Estes objetivos pretendem integrar-se naquilo que é definido nos documentos orientadores 

para a Educação Pré-Escolar e para o 1.º Ciclo do Ensino Básico. Neles é preconizado que 

todos os docentes da área da Educação devem propor atividades que visem o 

desenvolvimento da criança, potenciando as suas capacidades e sugerem que devem ser 

tratados temas ligados a vivências dos alunos, não deverão ter o carácter de exercícios, mas 

o de atividades lúdicas que visem enriquecer a capacidade da criança se expressar e 

comunicar. As crianças, embora sejam solicitadas a experimentar, de uma forma mais 

específica, diferentes possibilidades de utilizar o corpo, a voz e o espaço, irão realizá-las de 

forma global e integrada. 

 

 Metodologia e Opção Metodológica 

 

O presente estudo é de natureza qualitativa. Deste modo, engloba uma diversidade de métodos e 

modelos de investigação com elementos comuns, onde existe um envolvimento por parte do 
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investigador com os sujeitos. Esta metodologia na perspetiva de Ramalho (2016): “situa-se no 

extremo oposto do positivismo estão as correntes humanistas, que propõem uma metodologia 

qualitativa que põe a tónica no aprofundamento compreensão dos fenómenos”. (p. 35) 

As metodologias qualitativas partem do princípio de que não existe um padrão único de pesquisa 

para todas as ciências e de que há uma relação dinâmica entre a realidade e o sujeito. 

Ao investigar e, segundo as metodologias qualitativas, é necessário um maior envolvimento com 

aquilo que se estuda, uma vez que, como enuncia Moreira (1994, p. 149): “a razão não tem apenas a 

ver com a noção de dado, mas também com a forma como a metodologia é pensada”. 

Por outro lado, Dezin e Lincon (1994) referem que: “Os pesquisadores qualitativos estudam as coisas 

no seu setting natural, tentando dar sentido ou interpretar fenómenos em termos dos significados que 

as pessoas lhes trazem”. 

A pesquisa qualitativa tem no ambiente natural a sua fonte direta de dados, onde o investigador é 

instrumento fundamental na procura de significado para as coisas e para a vida.  

A entrevista e a observação participante são as técnicas de pesquisa qualitativa mais utilizadas, Este 

método de investigação é apropriado para estudos exploratório e permite ilustrar e analisar uma dada 

situação real e fomentar a discussão e a tomada de decisões. 

Desta forma, esta abordagem qualitativa pode-se considerar adequada a este estudo em que se 

pretende observar a realidade do contexto de intervenção e desenvolver e estruturar diversas ações 

que irão provocar mudanças necessárias. Assim, a investigação é posta ao serviço da ação e o 

professor associa ao seu papel enquanto docente o papel de investigador da ação. 

Alarcão (1996), refere que “(…) hoje em dia o discurso educativo foi invadido por conceitos como 

reflexão, professor reflexivo, aluno reflexivo, cognição, metacognição, consciencialização, aprender 

a aprender, aprender a pensar e tantos termos com estes relacionados.” (p. 174)  

Aos professores é atribuído um importante papel na reflexão, de uma forma situada, sobre a ação. 

Toda a prática educativa deve ser refletida para que os docentes possam regular, adaptar, reajustar e 

avaliação toda a sua ação. 
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Desta forma, a relação entre a reflexão e a ação torna-se fundamental. Alarcão (1996), citando Dewey 

(1933), afirma que “(…) não se pode conhecer sem agir e não se pode agir sem conhecer.” (p. 179) 

Este conhecimento provém da reflexão sobre a experiência profissional, a atuação educativa, os 

mecanismos de atuação ou, por outras palavras, sobre os fundamentos que levam o professor a agir, 

e a agir de uma determinada forma. Ser reflexivo é ter conhecimento da própria ação, para a poder 

melhorar, adaptar, reajustar e avaliar. Desta forma, a componente de investigação desempenha um 

papel preponderante no desempenho e na melhoria da prática pedagógica. 

As diferentes perspetivas sobre investigação-ação dependem da problemática a estudar, sendo que 

para Coutinho et al (2009) o essencial desta metodologia é a reflexão que o professor faz da sua 

prática e a introdução de alterações nessa mesma prática. Para tal, tem que planificar, agir, analisar, 

observar e avaliar as situações que decorrem do ato educativo, com vista a refletir sobre toda a ação 

e fazer das suas práticas, estratégias para melhorar o seu trabalho. 

Este processo, que pode integrar os conceitos de investigação na ação e investigação sobre a ação, 

está interligado à prática reflexiva dos docentes, e é analisado por diversos autores (Coutinho et al 

(2009), Latorre (2003) que o consideram como propiciador de uma ligação entre a reflexão e a prática 

(ação), valorizando os acontecimentos e as situações concretas e reais que emergem do contexto em 

estudo. Para além disso, o projeto de ação permite ao professor/investigador transportar estratégias 

para a sua atuação junto dos alunos de ação que pretendem ultrapassar as dificuldades/necessidades 

que foram identificadas. 

Esta metodologia, na perspetiva de Latorre (2003), permite: 

• Melhorar e/ou transformar a prática social e/ou educativa, ao mesmo tempo que procuramos 

uma melhor compreensão da referida prática; 

• Articular de modo permanente a investigação, a ação e a formação; 

• Aproximarmo-nos da realidade: veiculando a mudança e o conhecimento; 

• Fazer dos professores protagonistas da investigação. 

Assim sendo, a investigação-ação deve ser um processo que permita a quem investiga seguir todas 

as suas fases. Sabe-se que nem sempre é possível implementar este processo de investigação à risca. 
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Por isso, existem modalidades de investigação-ação que possibilitam a adaptação a diferentes 

situações de estudo, no qual tem diversos contributos para quem investiga. 

O mesmo autor identifica um conjunto de fases que se desenvolvem de forma contínua e que, se 

podem resumir na seguinte sequência: 

• Planificação; 

• Ação; 

• Observação (avaliação); 

• Reflexão (teorização).  

Ainda referindo Latorre (2003): 

“Tendo em conta o que se pretende com esta metodologia é, acima de tudo, operar mudanças 

nas práticas tendo em vista alcançar melhorias de resultados, normalmente esta sequência de 

fases repete-se ao longo do tempo, porque há necessidade por parte do professor/investigador, 

de explorar e analisar convenientemente e com consistência todo o conjunto de interações 

ocorridas durante o processo, não deixando de lado eventuais desvios processados por razões 

exógenas mas que têm que ser levados em conta e, desse modo, proceder a reajustes na 

investigação do problema.” (p. 366) 

Este modelo investigativo desencadeia-se em movimento circular, dando origem a um ciclo que, por 

sua vez, desenvolve novas espirais de experiências de ação reflexiva, fundamentais ao investigador 

para que possa regular e reajustar o seu plano de ação, tendo em conta a sua realidade. 

Desta forma, importa ressalvar que os professores, perante os seus objetivos curriculares, devem 

apoiar-se em metodologias investigativas. Por outro lado, acrescenta Latorre (2003): “Perante esta 

ideia de mudança de práticas para melhorar o significado do ensino e consequentemente das 

aprendizagens, o professor começa, normalmente por concretizar atos educativos orientados pelas 

teorias que servem de teto a esse edifício educativo, passando numa segunda fase a desempenhar o 

papel de investigador (…)” (p. 359) 

Apresentadas as principais características da investigação ação, podemos concluir que se trata de um 

processo que pode integrar os conceitos de investigação na ação e investigação sobre a ação, estando 

interligado à prática reflexiva dos docentes.  
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Tratando-se de uma metodologia em que os participantes analisam as suas práticas educativas, 

usando técnicas de investigação através das quais recolhem informação sobre a sua própria ação ou 

intervenção, observando e analisando para procurar soluções e planear ações que possam dar resposta 

aos problemas identificados.  

Confrontando a informação recolhida sobre esta metodologia com o processo de investigação-

reflexão-ação desenvolvido na Prática Profissional II e III podemos encontrar justificação para esta 

opção metodológica pois, no decorrer das práticas atrás referidas, existiu planificação, atuação, 

observação e reflexão. Esta regulação da prática, melhorando-a e reajustando-a face à realidade é o 

resultado da componente critica e reflexiva dos professores, que podem melhorar e evoluir a sua 

ação, tomando decisões mais coerentes em todo o processo em que decorre a investigação-ação. 

 

Questões e Objetivos do Estudo 

 

Perante toda a análise, pensamento crítico e construtivo face ao presente estudo, com a devida revisão 

à literatura realizada ao longo do mesmo, e de todo o estudo efetuado tendo em conta a área estudada, 

apresentam-se algumas questões: 

• Qual o papel que deve ser atribuído às crianças na organização dos espaços que a sala oferece 

para a realização de atividades na área da Expressão Dramática/Teatro? 

• Qual deve ser a atuação educativa do educador e do professor do 1.º ciclo na promoção das 

aprendizagens na área da Expressão Dramática/Teatro? 

• Como ultrapassar os obstáculos que possam surgir na implementação de atividades de Ex-

pressão Dramática/Teatro? 

 

Perante as questões mencionadas, propõe-se que este estudo contemple os seguintes objetivos: 

- Conhecer as dinâmicas utilizadas em contexto de Educação Pré-Escolar e de 1.º Ciclo do Ensino 

Básico para promover as aprendizagens que são preconizadas nos documentos orientadores; 

- Conhecer as dificuldades sentidas pelos docentes na realização de atividades na área em estudo; 
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- Identificar estratégias e recursos que possam constituir-se como facilitadores para ultrapassar essas 

dificuldades. 

- Possibilitar que a criança experiencie, vivencie e recrie situações, personagens e ações de forma 

autónoma, livre e espontânea, de forma a diversificar e experienciar um vasto leque de 

oportunidades, no que diz respeito a todas as formas de realização e concretização na área do faz-

de-conta; 

- Proporcionar à criança a diversificação, inclusão, valorização e igualdade de oportunidades, 

nomeadamente, na recriação do espaço / brincar com os vários adereços e brinquedos, para que possa 

atribuir e vivenciar os vários significados em atividades de jogo dramático, situações imaginárias e 

de recriação de experiências do dia a dia, de forma individual, em pequeno e grande grupo; 

- Viabilizar que a criança tenha prazer ao vivenciar diferentes situações imaginárias, dentro e fora da 

sala, que lhe permita adquirir conhecimentos e aprendizagens significativas, assim como, a 

construção da identidade, autoestima e personalidade, enquanto criança, sendo respeitada, ouvida e 

valorizada. 

 

 Caracterização dos Participantes 

 

Acerca da Prática Profissional II em contexto de Educação Pré-Escolar, do Patronato de Santo 

António em Beja, na Sala F, o grupo de crianças é heterogéneo, constituído assim por vinte e quatro 

crianças, em que as idades compreendidas são entre os 2 e os 5 anos. 

Quanto à Prática Profissional III, desenvolveu-se com uma turma de 2.º ano de escolaridade da 

Escola Básica de Santa Maria do Agrupamento de Escolas n.1 de Beja. 

A turma B do segundo ano de escolaridade desta escola é composto por um grupo de vinte alunos, 

dos quais dez raparigas e dez rapazes. (Gráfico 3). Trata-se também de uma turma reduzida, apenas 

dois alunos carecem de necessidades educativas especiais, onde prevalece algumas dificuldades de 

aprendizagem e de concentração. 
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Instrumentos de Recolha de Dados e Procedimentos 

 

No decorrer do presente estudo foi necessário criar instrumentos para a recolha e para o tratamento 

dos dados. 

Segundo Ketele e Roegiers (1993): “É raro que um único método de recolha de informações permita 

por si só fornecer toda a documentação necessária. Consoante o objetivo perseguido, um método 

prioritário será muitas vezes acompanhado por um ou dois métodos secundários, quer para preparar 

a recolha de informações, quer para a completar. É por essa razão que, em vez de falar do «método 

de recolha de informações», se irá falar da «estratégia de recolha de informações», como um 

conjunto coordenado de métodos e técnicas.” (p. 39) 

Como tal, existe um conjunto de técnicas e instrumentos de recolha de dados que António Latorre, 

citado por Coutinho et al (2009) divide em três categorias: 

- Técnicas baseadas na observação: centradas na perspetiva do investigador, em que este observa e 

direta e presencialmente o fenómeno em estudo; 

- Técnicas baseadas na conversação: centradas na perspetiva dos participantes e enquadram-se nos 

ambientes de diálogo e interação; 

- Análise de documentos: centra-se também na perspetiva do investigador e implica uma pesquisa e 

leitura de documentos escritos que se constituem como uma boa fonte de informação.” (Coutinho, 

et al., 2009) 

Assim, foram utilizadas diversas técnicas, instrumentos e procedimentos de recolha e tratamento dos 

dados, tais como a observação participante, a análise documental, o diário de formação e a entrevista 

semiestruturada  

Segundo Ketele e Roegiers (1993), uma das técnicas que permitem ao investigador recolher dados 

numa investigação é a observação, e referem que: 

“A observação é um processo orientado por um objetivo final ou organizador do próprio processo de 

observação. Até a observação dita livre comporta um objetivo: familiarizar-se com uma situação, ob-

servar um fenómeno sob um máximo de aspetos possíveis (…) Quanto mais claro e explicito for este 

objetivo, mais facilitado será este ato de seleção, mais circunscrito se tornará o objeto sobre o qual 
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incide a nossa atenção. (…) Esta recolha pressupõe uma atividade de codificação: a informação bruta 

selecionada é traduzida graças a um código para ser transmitida a alguém «a si próprio ou a outrem.” 

(p. 24) 

 

 

Observação Participante 

 

No que diz respeito à observação participante propriamente dita, Carmo e Ferreira (1998) defendem: 

“(…) o investigador deverá assumir explicitamente o seu papel estudioso junto da população 

observada, combinando-o com outros papéis sociais cujo posicionamento lhe permita um bom posto 

de observação. Com o desempenho desses papéis o que faz de algum modo participar a vida da 

população observada, dá-se a esta técnica o nome de observação participante.” (p. 107) 

Este tipo de observação dá ao investigador a possibilidade de entender de forma mais direta e 

profunda a realidade a ser estudada, recolhendo a informação sobre a sua própria ação ou 

intervenção, para que possa entender os efeitos da sua prática e facilitando a fase de reflexão. 

 

Diário de Formação 

 

Quando se inicia uma observação no terreno, é importante realçar a importância e o papel do diário 

de formação, sendo este um aliado do investigador e um instrumento indispensável. Este é, portanto, 

um guião de observação que deve incluir um conjunto de indicadores necessários para retratar o 

objeto de estudo. 

Este instrumento permite ao investigador descrever, avaliar e refletir sobre a atuação educativa, no 

contexto de Educação Pré-Escolar e no contexto de 1º Ciclo do Ensino Básico. Desta forma, o diário 

constituiu um suporte indispensável na intervenção pedagógica, tal como refere Carmo e Ferreira 

(1998): “Feita a observação, torna-se indispensável o seu rápido registo sob pena de se perder ele-

mentos valiosos. Para além dos próprios guiões de observação que podem funcionar como instru-

mentos de registo.” (p. 103) 
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Ainda na opinião de Carmo e Ferreira (1998): “Trata-se, como o nome indica, de um autêntico diário 

de bordo, em que o investigador vai assentando por ordem cronológica os vários procedimentos da 

sua investigação, os resultados das observações efetuadas, os acontecimentos relevantes, etc. É 

conveniente que a sua formatação permita a inserção de diversos tipos de documentos anexos como 

fotografias, mapas, gráficos, tabelas e outros, pelo que não é aconselhável o uso de cadernos e blocos 

que dificultam a inserção desse tipo de informação adicional.” (p. 104) 

Desta forma, assumindo que a perspetiva de que o professor deve passar enquanto um prático 

reflexivo, os diários de aula surgem como um instrumento de recolha de dados exequível, bastante 

útil no processo de desenvolvimento profissional. Parafraseando (Zabalza, 1994, p. 10) “o ensino é 

uma atividade profissional reflexiva”, logo, entende-se que na atividade docente, o “seu trabalho só 

se auto esclarece a partir da sua própria verbalização (oral e escrita)”. Deste modo, “o diário de aula 

pode ser um instrumento adequado para conhecer o professor e os seus problemas”. 

Em suma, o diário tem um papel fundamental no dia a dia dos docentes, permitindo-lhes um amadu-

recimento e crescimento pessoais, nos quais o confronto entre a situação real e ideal se vai verificar 

com o seu uso, permitindo ao docente refletir bastante sobre a sua ação pedagógica, colocando à 

prova a sua capacidade crítica e, dessa forma, regular toda a sua ação, com vista a melhorar alguns 

pontos menos favoráveis. 

O diário de formação utilizado no presente estudo teve como objetivo refletir acerca do desempenho 

em contexto de sala de aula, assim como no que diz respeito à dinâmica da própria aula, abarcando 

naturalmente, os seus aspetos mais e menos positivos e esclarecendo melhor a prática pedagógica, a 

sua ação, e a sua regulação, numa perspetiva crítica e reflexiva (Consultar Apêndice VIII). 

 

Grelhas de Observação e Registo 
 

As grelhas de observação e registo permitem registar a frequência dos comportamentos e das situa-

ções a observar. Para que este instrumento seja utilizado de forma correta é conveniente selecionar 

previamente os comportamentos e momentos/situações que se pretendem observar. A observação, 

por sua vez, é uma técnica imprescindível à utilização de instrumentos como as grelhas de observa-

ção e registo. Através desta mesma técnica, conseguimos primeiramente observar a realidade, para, 

posteriormente, partirmos para a sua organização, seleção, análise e avaliação. 
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Segundo Azevedo e Azevedo (2000), a observação é fundamental: “A observação é estruturada 

quando o investigador construiu a priori uma grelha de análise usada no decorrer da observação 

registar a ocorrência de comportamentos por ele pré-definidos.” (p .29) 

No decorrer do presente estudo, foram elaboradas três grelhas de observação e registo, no qual a 

primeira grelha teve a utilidade de poder observar a frequência com que a área dos fantoches era 

escolhida (Consultar Apêndice VI) visível também através dos instrumentos de pilotagem da sala de 

Educação Pré-Escolar (Quadro de atividades).  

A segunda grelha de registo e observação serviu como um levantamento das ideias e opiniões das 

crianças relativamente ao espaço dos fantoches no sentido em que as crianças expressavam quais 

eram os seus gostos, interesses e opiniões quanto a algumas atividades e elementos que foram cons-

truídos para complementar esta mesma área. (Consultar Anexo V) 

Esta grelha teve como objetivo o registo e descrição dos diferentes momentos ocorridos na sala de 

Educação Pré-Escolar, assim como a frequência da escolha das áreas da sala, nomeadamente a área 

dos fantoches, assim como o seu funcionamento e dinâmica inserida na Área da Biblioteca. 

A terceira grelha serviu para avaliar o Plano de Intervenção, no contexto de Educação Pré-Escolar 

(Grelha de Verificação de Aprendizagens). Para poder avaliar e regular as atividades desenvolvidas 

com o grupo de crianças, criei uma grelha de verificação de aprendizagens, que serviu como um 

instrumento de avaliação. Esta continha o nome das crianças codificado por números. (Consultar 

Apêndice VII) 

Posteriormente, segue-se uma coluna referente às aprendizagens a promover durante aquela semana, 

em que fui assinalando no nome da criança com um “x”, sempre que observava que aquela criança 

adquiria aquelas aprendizagens esperadas com determinadas atividades e propostas de trabalho, 

neste caso, na área da Expressão e Comunicação – Área de Expressão Dramática.  

Seguidamente, existe uma coluna com as aprendizagens que pretendi promover com as atividades a 

realizar com o grupo de crianças. Esta grelha pretendia avaliar e regular a ação durante a intervenção. 
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Entrevistas 

 

Segundo Azevedo e Azevedo (2000), entendem a entrevista como: 

“A entrevista pretende recolher a opinião do sujeito da investigação. Na entrevista ocorre 

uma interação entre entrevistador e entrevistado pelo que se torna necessário observar certos 

aspetos comportamentais por parte do investigador. (…) Como a observação também as 

entrevistas podem ser estruturadas, não estruturadas ou semiestruturadas. Dependendo ou não 

da existência de um guião usado pelo entrevistador. Na entrevista estruturada o investigador 

já tem uma ideia exata dos dados que quer obter, utiliza o entrevistado como confirmante das 

suas hipóteses e categorias pré-definidas. A obtenção destes dados pode ser feita através das 

chamadas perguntas fechadas ou as perguntas abertas.” (p. 30) 

Também Larousse (1988) citado por Ketele e Roegiers (1993), realçam a importância e o papel da 

entrevista, referindo: “A entrevista com uma pessoa para a interrogar sobre os seus atos, as suas 

ideias, os seus projetos, quer para publicar ou difundir o seu conteúdo, quer para utilizar para fins de 

análise «inquérito de opinião.» (p. 18) 

Entende-se, assim, a entrevista como uma série de considerações que nos levam a propor uma 

definição da entrevista como um método ao serviço de um processo de procura e recolha de 

informação. Esta, por sua vez, consiste em conversas orais, individuais ou de grupo, de forma 

cuidadosa, a fim de obter a informação pretendida, com grau de pertinência, validade, verdade e 

fiabilidade, analisada na perspetiva dos objetivos propostos pelo entrevistador nessa mesma recolha 

e no qual o entrevistado tem conhecimento do teor da entrevista e das perguntas. 

A entrevista assume-se na base da comunicação, que flui de forma intencional estruturada, que os 

ambos os intervenientes se envolvem, numa troca e partilha de conhecimentos e opinião pessoal, que 

o investigador pretende recolher cuidadosamente para ir ao encontro dos objetivos propostos. 

Neste estudo foi utilizada a técnica de entrevista, através da qual foi possível conhecer a opinião das 

docentes (educadora e professora) acerca da atuação e da ação educativa em ambos os contextos, na 

área da Expressão Dramática/Teatro, mais propriamente, quais as atividades e experiências 

proporcionadas às crianças, assim como as estratégias que eram utilizadas. 
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A entrevista foi realizada a partir de um guião (Consultar Apêndice I), previamente elaborado, que 

constituiu o instrumento de gestão da entrevista. 

Este guião de entrevista teve como tema "Contributos de um Percurso Formativo no âmbito da Ex-

pressão Dramática/Teatro”. Após a aplicação da entrevista, foi elaborada a sua transcrição e respe-

tiva análise na integra da mesma (Consultar Apêndice I). 

 

Consulta e Análise de Documentos 

 

Esta técnica remete-nos para um processo global em que as suas componentes visam o estudo de 

documentos que pode vir a assumir diversas formas. Desta forma pode depender: 

• Da natureza dos documentos a analisar; 

•  Da quantidade de documentos a analisar; 

•  Do objeto e da finalidade da investigação. 

A análise de documentos, seguida na maioria das investigações, pode ser usada segundo duas 

perspetivas: 

- Servir para complementar a informação obtida por outros métodos, esperando encontrar-se nos 

documentos informações úteis para o objeto em estudo; 

 - Ser o método de pesquisa central, ou mesmo exclusivo, de um projeto e, neste caso, os documentos 

são alvo de estudo por si próprios (Bell, 1993). 

 

Os documentos analisados nesta investigação foram o Projeto Educativo da escola, assim como o 

projeto curricular de turma onde se realizou a recolha de dados de forma a verificar, nos referidos 

documentos, a caracterização do meio envolvente, e a caracterização do corpo docente, que foi o 

nosso público-alvo, assim como o programa da Unidade Curricular da Prática Pedagógica e o 

regulamento da Prática Pedagógica. 
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Também foram consultados os registos produzidos pelas crianças/alunos, no desenrolar das 

atividades propostas, nas formas espontâneas do brincar, assim como de outros momentos relevantes, 

através da utilização de outras técnicas de instrumentos de dados, assim como: 

• Registos escritos e produzidos pelas crianças/alunos; 

• Evidências (fotografias, vídeos, produção das crianças/alunos); 

• Anotações de momentos entre as crianças (relações intra e interpessoais) que foram alvo de 

componente crítica e reflexiva, importantes para o presente estudo, realçando aspetos cruciais 

para o estudo da área da Expressão Dramática/Teatro. 

No seguimento de todos os dados para integrar e completar o presente estudo, procedeu-se para o 

tratamento através de diferentes técnicas e instrumentos de investigação, os quais permitiram a com-

preensão do mesmo, procurando desta forma dar resposta às questões iniciais, assim como os obje-

tivos que estavam delineados. 

 

Parte III - Intervenção 

 

As observações realizadas nos contextos de Educação Pré-Escolar e de 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

possibilitaram a contextualização das várias experiências de aprendizagem e o conhecimento das 

dinâmicas utilizadas nesses contextos para promover as aprendizagens que são preconizadas nos 

documentos orientadores para a área de Expressão Dramática/Teatro.  

Assim, verificamos que a educadora centraliza as atividades de Expressão Dramática nos espaços 

existentes na sala, a Área da Casinha e a Área dos Fantoches e considera que a autonomia conferida 

às crianças, na utilização livre dos espaços e dos materiais, é propiciadora de experiências de 

aprendizagem na área da expressão dramática. Os dados recolhidos apontam para alguma “falta de 

interesse” das crianças por uma destas áreas e para a emergência de algumas situações de dificuldade 

em partilhar os materiais.  

Por sua vez, a descrição da docente do 1.º Ciclo do Ensino Básico do que é a sua atuação educativa 

nesta área disciplinar, aponta para a realização de atividades regulares, “apresentadas como jogos ou 
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ações inerentes à arte de mimar”. Por vezes, para as festas da escola “realiza-se uma peça de teatro, 

em que os alunos memorizam e mimam um texto”. 

Tendo por base a observação realizada, as opiniões dos docentes, a consulta de autores e as 

orientações para gerir o currículo na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico, podemos 

considerar que existem algumas situações nas atuações educativas que vimos ser desenvolvidas que 

nos levam a delinear um Plano de Ação para a abordagem à Expressão Dramática/Teatro nas duas 

realidades em estudo. 

Plano de Ação 

Objetivos 

- Possibilitar que a criança experiencie, vivencie e recrie situações, personagens e ações de forma 

autónoma, livre e espontânea; 

- Facultar um leque de oportunidades diversificadas de experiências de aprendizagem, no que diz 

respeito a todas as formas de realização e concretização na área da Expressão Dramática/Teatro. 

Ações/Estratégias a Desenvolver 

• Usar recursos/técnicas/materiais de Expressão Dramática (fantoches, sombras chinesas etc.) 

como suporte para contar histórias; 

• Criar situações de jogo dramático a partir de histórias; 

• Enriquecer com novos recursos a área da sala designada de Cantinho dos Fantoches; 

• Introduzir na agenda semanal e no horário sessões de jogo dramático.  

 

Estas ações destinam-se a um grupo de Educação Pré-Escolar e a uma turma de 2º ano do 1º Ciclo 

do Ensino Básico, com vista a responder aos objetivos delineados inicialmente. Desta forma, apre-

sentam-se várias atividades que decorreram da intervenção em contexto da Prática Pedagógica. 
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Capítulo I - Contexto de Educação Pré-Escolar 

 

Gráfico 1 - Idades das crianças do grupo de Pré-Escolar 

 

No que diz respeito ao género, este grupo é composto por vinte e quatro crianças, dos quais dezasseis 

crianças do sexo masculino e oito crianças do sexo feminino. (Gráfico 2) Das quais doze do género 

masculino e oito do género feminino (ver Gráfico 2). Trata-se de um grupo reduzido devido à 

inclusão de duas crianças com Necessidades Específicas. 

 

Gráfico 2 - Género das crianças do grupo de Pré-Escolar 
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Quanto à Prática Profissional III, desenvolveu-se com uma turma de 2.º ano de escolaridade da 

Escola Básica de Santa Maria do Agrupamento de Escolas n.1 de Beja. 

A turma B do segundo ano de escolaridade desta escola é composto por um grupo de vinte alunos, 

dos quais dez raparigas e dez rapazes. (Gráfico 3). Trata-se também de uma turma reduzida, apenas 

dois alunos carecem de necessidades educativas especiais, onde prevalece algumas dificuldades de 

aprendizagem e de concentração. 

 

Gráfico 3 - Género dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

  

No que diz respeito às idades dos alunos, esta é uma turma heterogénea, da qual existe alguma 

discrepância entre as idades dos mesmos. Como podemos verificar no gráfico seguinte, a idade que 

predomina esta turma são os alunos que têm 7 anos. (Gráfico 4) 
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Gráfico 4 - Idades dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 

Gráfico 5 – Idades das Crianças do Grupo de Educação Pré-Escolar 

 

No que diz respeito ao género, este grupo é composto por vinte e quatro crianças, dos quais dezasseis 

crianças do sexo masculino e oito crianças do sexo feminino (Gráfico 6). Das quais doze do género 

masculino e oito do género feminino (ver Gráfico 6). Trata-se de um grupo reduzido devido à 

inclusão de duas crianças com Necessidades Específicas. 
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Gráfico 6 – Género das Crianças do Grupo de Educação Pré-Escolar 

 

A Prática Pedagógica, no âmbito da Educação Pré-Escolar, decorreu numa sala da Instituição 

Patronato de Santo António em Beja, com um grupo de crianças heterogéneo, compreendendo 

crianças dos três aos seis anos. Esta prática pedagógica inseriu-se na Instituição Patronato de Santo 

António em Beja, sendo esta Instituição uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social). 

O estágio iniciou-se em outubro e terminou em janeiro.  

No que diz respeito à atuação pedagógica, a educadora segue o modelo curricular do Movimento da 

Escola Moderna (2003) que, por sua vez, possibilita ao educador trabalhar com as crianças as suas 

aprendizagens num envolvimento cultural motivador e dinâmico, que aposta na autonomia e 

desenvolvimento das competências da criança, através da gestão que estas fazem dentro da sala, e 

da forma como estas estão envolvidas e participam na planificação, dando voz aos seus interesses, 

necessidades e curiosidades. 

Pretende-se que a criança, através de diversas estratégias e atividades, possa aprender e crescer. 

Dessa forma, tal como é referido no Projeto Curricular, a criança aprende a toda a hora e com tudo. 

Cabe ao adulto motivar e desafiar, e não tanto oferecer a solução. Na perspetiva de Mendes (2018) a 

aprendizagem realiza-se por meio da ação e da exploração e é uma conquista, que adquirida por ela 

própria torna-se mais significativo e permanente.  

A sala de atividades era um espaço amplo, arejado e iluminado e, no que diz respeito à organização 

de espaços e materiais para a realização de atividades, encontrava-se estruturada com diversos 
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equipamentos adequados à faixa etária das crianças e dispunha de diferentes espaços para atividades, 

designados de áreas, devidamente identificadas com nomes e respetivas ilustrações e que são as 

seguintes: 

• Área das Artes Visuais; 

• Área do Faz de Conta; 

• Área de Garagem e Construções; 

•  Área do Conhecimento do Mundo; 

• Área da Matemática; 

• Área da Escrita; 

• Área da Biblioteca; 

• Área das Tecnologias. 

 

A Área das Artes Visuais, encontra-se ao lado do lavatório, onde está uma estante com materiais 

diversos devidamente etiquetados (lápis de cor, marcadores, tesouras, colas, plasticina…) que dão 

apoio às atividades no âmbito da Expressão Plástica e, junto desta, estante está um cavalete. 

Ao canto, junto à parede, existe um armário onde estão guardados materiais para a realização de 

atividades com as crianças e algum material de desperdício. Nesta zona, estão ao alcance das crianças 

os quadros (data, comunicação e diário de grupo) que ajudam na organização e gestão do grupo. 

A Área do Faz de Conta dispõe de uma pequena mesa com quatro cadeiras e pratos, copos e talheres, 

um armário e fogão e uma caminha para as bonecas com todos os acessórios daí subjacentes. 

Juntamente a esta, está um pequeno tapete, com alguns carros, animais e peças de construções que 

compõem a zona da Área de Garagem e Construções. 

Quanto à Área do Conhecimento do Mundo, há uma mesa e duas cadeiras, com uma estante ao 

lado, onde estão alguns materiais e reagentes etiquetados, para fazer experiências e observações, 

principalmente no que diz respeito às ciências. 

Passamos depois para a Área da Matemática, na qual as crianças podem fazer algumas fichas de 

Matemática, adequadas à faixa etária e também realizar jogos matemáticos. Ao lado desta zona, 
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existem alguns blocos/estante com jogos de mesa, tais como: puzzles, dominós, jogos de associação 

e de encaixe, entre outros. 

Na Área da Escrita existe uma estante com vários livros e um Fantocheiro com fantoches de dedos 

para dramatizar histórias. Nesta zona, os alunos têm um quadro de pregas com pequenas 

frases/textos. Cada criança tem o seu caderno devidamente identificado e nele copiam sempre o texto 

de cada semana. 

Posteriormente, está a Área da Biblioteca, onde as crianças têm disponíveis várias histórias e está 

um Fantocheiro e alguns fantoches que visam a dramatização de algumas histórias. Nesta área 

também estão guardados os portefólios das crianças desta sala. 

Ao lado está, então, a Área das Tecnologias, na qual os alunos podem usufruir de um computador, 

um rádio, uma máquina fotográfica, vários CD’s e DVD’s. Nesta área, as crianças costumam fazer 

pesquisas do seu interesse, com a ajuda e supervisão da educadora ou da auxiliar. Aqui também 

podem jogar a jogos interativos e didáticos e ouvir algumas músicas (Consultar Anexo III). 

Na opinião da educadora, ao longo do ano podem existir alterações nesta organização. As dinâmicas 

do grupo e as necessidades de adequação podem conduzir a alterações várias. 

Esta flexibilidade na gestão e organização dos espaços é veiculado por Nicolau (1993) ao afirmar 

que “as estratégias utilizadas pelo educador devem sempre variar e desafiar as crianças. As atividades 

lúdicas encontram, nas crianças, uma natural disponibilidade para se envolverem. E a novidade há 

de sempre estar presente. Assim, partindo das necessidades e interesses infantis, o educador, junto 

com os educandos, pode organizar os cantinhos da sala e as atividades. Estes serão constante e 

livremente reformulados.” (p. 173) 

Sendo a intervenção educativa baseada no modelo preconizados pelo Movimento da Escola Moderna 

(2003) são utilizados instrumentos de pilotagem que organizam e regulam a vida do grupo, e que são 

os seguintes: 

• Mapa das presenças; 

• Quadro da marcação do tempo; 

• Quadro da marcação da data; 

• Diário de grupo (fizemos, gostámos, não gostámos, queremos fazer); 
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• Quadro da Comunicação; 

• Quadro das atividades; 

• Quadro “Quero Contar, Mostrar ou Escrever”. 

 

Ao referir-se aos instrumentos de pilotagem Mendes (2016) considera-os como essenciais para a 

regulação da vida do grupo e uma ajuda para o educador orientar/regular (planear e avaliar) o que 

acontece (individualmente e em grupo) na sala. Desta forma, a regulação e gestão cooperada do 

planeamento e da avaliação apenas é possível com o auxílio destes instrumentos, construídos e 

utilizados diariamente por todo o grupo. Para além deste papel atribuído pela educadora Guedes, M. 

(2011), citando Nisa, S. (2009) refere que:  

“Para a operacionalização dos projetos da sala são utilizados alguns instrumentos de   pilotagem que 

sustentam o planeamento do projeto, nomeadamente o Diário de Turma, a Lista de Projetos, o Mapa 

de Projetos e o Mapa de Planeamento e Avaliação de Atividades. E assim surge a Lista de Projetos 

que tem como objetivo registar os vários projetos que estão a decorrer, quem os faz, data de início e 

previsão de conclusão.”  (p. 5) 

Através destes quadros/instrumentos de pilotagem, por um lado, foi possível observar, analisar e 

refletir acerca da importância que os mesmos têm no dia a dia da criança, desenvolvendo a sua au-

tonomia e capacidade crítica e integrante do seu próprio processo de conhecimento e descoberta. Por 

outro lado, também foi possível confirmar a aquisição e a oportunidade para motivar e envolver as 

crianças, tendo em conta a área da Expressão Dramática/Teatro, assim como a aquisição de vários 

conhecimentos e experiências através desta área tão importante e integradora no desenvolvimento 

da criança.  

É nesta linha de pensamento que o planeamento das atividades e a escolha da área de Expressão 

Dramática/Teatro, também surgiu através da observação do quadro das atividades implementadas no 

início desta Prática Pedagógica, respeitando a forma como as crianças escolhem a Área do Faz de 

Conta e o Cantinho dos Fantoches. 
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Figura 3 – Exemplo do quadro de atividades (mês de janeiro de 2019) 

 

No que diz respeito ao quadro de atividades, as crianças conseguem, de forma autónoma, marcar as 

atividades que pretendem realizar durante o período da manhã, marcando uma bola vermelha se 

realizaram, ou bola sem ser colorida se marcaram e não realizaram. 

 

14  Apresentação das Ações Desenvolvidas na Educação Pré-Escolar 

 

A caracterização da atuação educativa no contexto de Educação Pré-Escolar possibilitou o 

conhecimento das dinâmicas utilizadas nesse contexto no âmbito da Expressão Dramática/Teatro e, 

com base nessa realidade, foram delineadas algumas ações, através das quais se pretendia alargar as 

oportunidades de aprendizagem do grupo de crianças nessa área. 

No ponto seguinte apresentam-se um conjunto de realizações que pretendiam dar cumprimento ao 

plano de ação que foi criado. 
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Ação 1 – Conto da História “A Casinha de Chocolate” a partir do Conto “Hansel & Gretel” 
dos Irmãos Grimm 

 

A realização deste conto da história “A Casinha de Chocolate”, inspirada a partir do conto de Hansel 

& Gretel dos Irmãos Grimm, com recurso ao áudio com a narração da história, em que foi elaborado 

um fantocheiro inerente à história, com a história em formato de papel e com as respetivas imagens, 

para que as crianças fossem visualizando a história quer no formato de livro, visualizando mais 

facilmente a mesma, quer em formato áudio visualizando os personagens (fantoches). 

Depois de realizada a atividade, as crianças experimentaram o Fantocheiro e o conto da história com 

os fantoches.  

 

Figura 4 – Tarefa – Conto “A Casinha de Chocolate” com Recurso a Fantoches 
 

Ação 2 – Dramatização da História “A Lagartinha Comilona” de Eric Carle 

 

Esta atividade decorreu no período da tarde (quarta-feira) dia destinado à Área da Expressão 

Dramática, no qual foi dividida em dois momentos. O primeiro momento ocorreu em grande grupo 

no tapete, no conto integral da história para uma melhor compreensão da mesma. Posteriormente, 

dramatizou-se a história, em que cada criança tem no seu pulso (como mostra na imagem abaixo) 

um alimento, sendo essa criança a representação desse alimento, depois temos um menino que 

livremente disse que queria ser a lagartinha, tendo uma bandolete na sua cabeça que o representa 
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como a lagarta. Foi feita novamente a leitura da história, de forma pausada e enfatizada. Durante esta 

atividade, as crianças estavam sentadas em grande grupo no tapete e a lagarta ao ouvir a história e 

sabendo o que a lagarta ia comendo para se alimentar, procurava o colega que tinha a representação 

desse mesmo alimento e andava atrás de si, até a mesma comer todos os alimentos e não ficar nenhum 

colega sentado (ver Figura 3), (Consultar Apêndice X). 

 

 

Figura 5 – Dramatização da História "A Lagartinha Comilona" de Eric Carle 

 

Ação 3 – Leitura da História “É Duro Ter 5 Anos” com Sombras Chinesas 

 

Esta tarefa (Ver Apêndice XI) desenvolveu-se em dois momentos. O primeiro momento correspondeu à 
leitura em grande grupo da história “É Duro Ter Cinco Anos” de Jamie Curtis e Laura Cornell.  

O segundo momento desta atividade resultou de experimentar fazer sombras com o próprio corpo, e 

os outros assistirem. 

A atividade desenvolveu-se com duas crianças de cada vez atrás de um lençol perto do foco de luz, 

enquanto os colegas do outro lado teriam que adivinhar quem era o colega que representava. 

Durante a realização desta atividade, foi bastante interesse observar que algumas crianças consegui-

ram realizar várias brincadeiras com sombras como nos comprova a Figura 6. 
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Figura 6 – Experiências com Sombras Chinesas 

 

Ação 4 – Elaboração com as Crianças de um Fantocheiro Representando um Submarino 

 

Esta atividade integra-se num projeto em que as crianças estavam envolvidas sobre a temática os 

peixes. No desenvolvimento do mesmo as crianças demonstraram interesse em realizar um 

submarino que fosse um Fantocheiro, ou seja, queriam um submarino no qual pudessem brincar com 

os colegas e que também pudessem utilizar fantoches e/ou outras brincadeiras de cariz da fantasia, 

alusivo ao faz de conta, à imaginação, à fantasia e à criatividade. O produto final está representado 

na (Figura 7). 

 

 

 

 

Figura 7 – Fantocheiro/Submarino 
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Ação 5 - Sessão de Jogos Dramáticos 

 

Esta tarefa ocorreu no período da tarde, no salão da Instituição, espaço esse que é amplo e espaçoso 

para este tipo de atividades. As tarefas foram escolhidas com o intuito de melhorar o espírito de 

grupo, o esperar pela vez, respeitar o outro, desenvolver a autoestima e a concentração. Esta sessão 

ocorreu primeiramente com um aquecimento pelo espaço, no qual as crianças se dispersam pelo 

espaço e vão ouvindo as instruções (andar depressa, andar devagar, andar com a ponta dos pés, 

saltitar, saltar, correr, andar com passos pesados/leves, esticar os braços “tocar no céu” e respirar 

fundo. (Consultar Apêndice XI). Posteriormente, as sentaram-se no chão em grande grupo, em que 

realizam o exercício “Espelhos” dois a dois, no qual primeiro realiza um colega e o outro imita-o e 

vice-versa. (Figura 8) 

A segunda atividade realizou-se em grande grupo, no qual foi escolhido o exercício “O Tesouro do 

Rei”, em que uma das crianças de olhos tapados é o Rei, que guarda com o bastão o seu tesouro, e à 

vez as crianças tentam retirar esse tesouro, sabendo que têm que ir em silêncio, em “pés de lã”, quem 

conseguir retirar o tesouro fica no lugar do Rei. Este encontra-se estático, tal como o bastão, e só o 

move quando ouvir algum barulho. (Figura 8a) 

 

 

Figura 8 e 8a – Exercícios dos Espelhos e O Tesouro do Rei 
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Segue-se, com base na análise das planificações elaboradas, uma síntese de todo o trabalho 

desenvolvido, no âmbito da intervenção com o grupo de Educação Pré-Escolar, ao longo das várias 

sessões de atividades dedicadas à área da Expressão Dramática Jogo/Teatro: 

Após realizadas algumas das atividades delineadas nesta área, seguiram uma planificação, previa-

mente elaborada que contemplava os seguintes pontos: Área de Conteúdo; Aprendizagens a Promo-

ver; Atividades e Avaliação.  (Consultar Apêndice IX) 

 

15 Síntese das Ações Realizadas em Contexto de Educação Pré-Escolar 

 

Ações Objetivos 

- Representação pelas crian-

ças dos personagens da his-

tória “A casinha de choco-

late”, utilizando fantoches 

 

- Representar diferentes papéis, dramatizando uma história ou 

um acontecimento (assumir e incorporar papéis, personagens e 

o enredo de uma situação ficcional.); 

- Envolver-se em situações intencionais de representação dra-

mática retirando daí interesse e prazer; 

- Experimentar personagens e situações de dramatização, a par-

tir de situações propostas; 

Dramatização da história “ A 

Lagartinha Comilona” de 

Eric Carle, utilizando adere-

ços para caracterização dos 

personagens 

- Fomentar o jogo simbólico; 

- Desenvolver a criatividade e a capacidade de representação; 

- Promover a livre expressão, utilizando diferentes recursos 

para se exprimir; 

- Exprimir simbolicamente sentimentos e emoções. 

 



 

62 

 

 

Apresentação da história  

“É Duro Ter 5 Anos” de Ja-

mie Curtis e Laura Cornell 

utilizando sombras chinesas 

Fazer sombras utilizando o 

seu corpo 

- Trabalhar o conhecimento prévio das crianças quanto ao con-

teúdo da obra, assim a compreensão da mesma e do teor da ati-

vidade; 

- Envolver as crianças em situações intencionais de representa-

ção dramática nas quais a criança tem interesse e prazer; 

- Dar a conhecer diferentes recursos que a criança pode utilizar 

para se exprimir corporalmente 

 Elaboração de um fanto 

cheiro representando um 

submarino (integrado no 

projeto sobre a temática “Os 

Peixes” 

 - Desenvolver a criatividade e a capacidade de representação; 

- Promover a livre expressão; 

Sessão de Jogos Dramáticos 

 

 

- Exprimir simbolicamente sentimentos e emoções; 

- Imitar e recriar experiências do quotidiano usando a imagina-

ção; 

- Representar diferentes papéis. 

Tabela 1 – Quadro Síntese das Ações Realizadas com o Grupo de Educação Pré-Escolar 

 

Capítulo II – Contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 

Esta prática pedagógica em contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico, inseriu-se no Agrupamento de 

Escolas N. º1 de Beja (Escola Básica de Santa Maria) com uma turma de 2.º ano, durante a terça e a 

quarta-feira. Esta prática decorreu no início de fevereiro e terminou em junho, culminando assim o 

final do ano letivo dos alunos, com as respetivas pausas de férias de Carnaval e da Páscoa do 

calendário escolar dos mesmos. 

A professora da sala a lecionar a turma B do segundo ano, desta escola referiu que este grupo é 

constituído por vinte alunos, dez raparigas e dez rapazes que se situam na faixa etária de 7 e de 8  

anos (Gráfico 3). 
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Gráfico 7 – Número e Género dos Alunos 

 

 

Gráfico 8 – Idades dos Alunos 

 

No que diz respeito às idades dos alunos, esta é uma turma heterogénea, da qual existe alguma 

discrepância entre as idades dos mesmos. Como podemos verificar, a idade que predomina nesta 

turma é a dos 7 anos. Estes dados são referentes ao ano letivo de 2018/2019, como consta no Gráfico 

8. Alguns alunos são faladores e torna-se por vezes difícil gerir a participação de cada um, de forma 

a respeitarem os momentos de intervenção oral dos seus colegas sem interromperem os seus 

discursos. 

No que concerne à aquisição de conhecimentos/desempenho, a maioria dos alunos evidenciou 

progressos nas aprendizagens, ainda que a níveis diferenciados. No entanto, há um grupo 
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significativo de alunos que continua a revelar pouca autonomia e a necessitar constantemente de 

apoio individualizado. Existem quatro alunos que se encontram a trabalhar os conteúdos de primeiro 

ano, devido ao distanciamento a que se encontram do grande grupo. (Projeto Curricular de turma) 

A professora da sala perante as dificuldades e necessidades da turma respeita e estabelece os 

princípios e as normas que garantem a inclusão, enquanto visa responder à diversidade das 

necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos.  

A professora utiliza e diversifica os materiais a utilizar tendo em conta os temas inerentes às aulas, 

visto não se centrar apenas no manual escolar, tendo assim um método de trabalho ativo e dinâmico, 

centrando-se nos alunos. Aproveita bastante o conhecimento prévio que estes mostram sobre os 

temas em questão e a partir daí vai construindo o conceito aos poucos, dando-lhes a oportunidade de 

tocar, mexer, fazer, construir e descobrir por eles próprios as suas próprias aprendizagens e 

conhecimentos. A docente realiza alguns projetos com esta turma, os quais surgem no âmbito de 

algum tema que as turmas juntamente com a professora considerem pertinente e importante 

desenvolver. Os alunos ganham uma maior consciência e conhecimento do mundo que os rodeia, 

existe o planeamento e a orientação da ação educativa, a avaliação e por fim uma análise e reflexão 

de toda a prática educativa.  

Nesta turma de 2.º ano, a professora adequa vários instrumentos de avaliação, sendo a avaliação um 

instrumento do professor que lhe permite averiguar e analisar de forma consciente, crítica e reflexiva 

toda a sua ação pedagógica, no qual também realiza balanços com os seus alunos quanto aos 

conteúdos programáticos e também quanto ao desenvolvimento de cada um no seu percurso escolar.  

Segundo a opinião da professora da sala, esta refere o seguinte: “No que concerne à aquisição de 

conhecimentos/desempenho, a maioria dos alunos evidenciou progressos nas aprendizagens, ainda 

que a níveis diferenciados. No entanto, há um grupo significativo de alunos que continua a revelar 

pouca autonomia e a necessitar constantemente de apoio individualizado. Alguns destes alunos 

encontram-se a trabalhar os conteúdos de primeiro ano, devido ao distanciamento a que se encontram 

do grande grupo.” 

Antes de mais, é importante realçar e abordar algumas questões relacionadas com as atividades 

desenvolvidas, na área da Expressão Dramática/Teatro, quer no âmbito da planificação na prática 

pedagógica e também no desenvolvimento do processo de investigação. 
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As atividades são realizadas através de algumas sessões de jogos dramáticos, que decorrem de ações 

previamente pensadas juntamente com a professora da sala, para que da melhor forma o decorrer 

dessas mesmas sessões fossem ferramentas ricas do nível das aprendizagens dos alunos, assim como 

de momentos dinâmicos, de cooperação, de entreajuda entre os alunos, culimando em momentos 

divertidos e de estabelecimento de algumas regras, regras essas que eram precisas ser trabalhadas 

com os alunos quanto a regras de conduta, valores, entre outros aspetos importantes a trabalhar. Desta 

forma, todos os métodos e técnicas abordados durante as sessões, tiveram sobretudo o objetivo de: 

• Encaminhar e proporcionar aos alunos jogos e atividades dramáticas segundo determinados 

objetivos; 

• Proporcionar e dinamizar através da planificação, várias sessões de atividades e jogos 

dramáticos, oferecendo aos alunos diversas bases e ferramentas na área da Expressão 

Dramática/Teatro. 

Sendo que as sessões foram planeadas com vista a atingir diversos objetivos traçados, foi importante 

o apoio da professora da sala, que melhor que ninguém conhece o grupo, as suas necessidades, assim 

como os seus gostos e preferências, e que essencialmente estimula os seus alunos a um processo 

crítico e reflexivo através de várias estratégias e metodologias,  o que torna o processo de ensino-

aprendizagem mais favorável aos mesmos, o qual podem também centrar-se no seu próprio processo 

de conhecimento, através de um processo de ensino aberto, crítico e reflexivo, permitindo aos 

mesmos expressarem-se acerca das próprias aprendizagens, enriquecendo os conhecimentos dos seus 

alunos. Além de que a professora ouve os seus alunos, lançando algumas questões, problemas e 

debates para que todos possam ter uma voz ativa, dando a voz e centrando a aula sempre nos seus 

alunos. 

Os usos de materiais diversos proporcionam e enriquecem a aula da professora, e também os 

conhecimentos dos alunos que desde cedo se habituam a ter um tipo de contacto diferente com o 

conhecimento acerca do mundo que os rodeia, e não apenas um ensino fechado e rigoroso 

acompanhado apenas do manual escolar como suporte de ensino-aprendizagem. A professora da sala 

utiliza o manual escolar sempre que se justifique, mas para sistematizar os conteúdos, sendo o 

manual o ponto de chegada e não o ponto de partida. 

Importa referir que a avaliação é um instrumento muito importante a ter em conta durante o ano 

letivo com os alunos. A ação educativa deve ser compreendida, pensada, organizada, estruturada, 
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criticada e refletida. Dessa forma os professores podem precisar de fazer formação continua de 

professores, para que a ação educativa implique a adoção de princípios e estratégias pedagógicas e 

didáticas que visam a concretização da aprendizagem. Trata-se de encontrar a melhor forma e os 

recursos mais eficazes para todos os alunos aprenderem, isto é, para que se produza uma apropriação 

efetiva dos conhecimentos, capacidades e atitudes que se trabalharam, em conjunto e 

individualmente, e que permitem desenvolver as competências-chave ao longo da escolaridade 

obrigatória. 

A avaliação é, por isso, uma componente essencial do processo de ensino, e o seu objetivo primeiro 

é o de fornecer ao professor informações que fundamentem decisões pedagógicas no sentido de 

ajudar os alunos a progredir. Embora a temática da avaliação seja abordada de forma relativamente 

autónoma nesta brochura, isolando algumas variáveis e processos envolvidos na leitura, partimos do 

princípio de que só podemos avaliar o que tiver sido ensinado. Assim, muitas das propostas de 

trabalho para o desenvolvimento de competências envolvidas no ato de ler, e apresentadas noutras 

brochuras, podem também constituir-se como atividades de avaliação do funcionamento dessas 

mesmas competências.” (Viana F. L., 2009, p. 7) 

Esta turma como já foi referido anteriormente realizava as aulas de Expressão Dramática, uma vez 

por semana no pavilhão polivalente, lecionadas pela professora da sala, que quando foi abordada 

quanto à possibilidade da realização de atividades de cariz dramático por parte da investigadora, se 

mostrou disponível e aberta a sugestões, ideias e novas técnicas e métodos de ensino, sendo referido 

pela mesma que esta não era uma área na qual se sentisse totalmente à vontade por falta de alguns 

conhecimentos quanto à área. 

Foi neste sentido e respeitando o projeto educativo da sala, que surgiu a necessidade de trabalhar 

esta área com a turma, desenvolvendo sessões orientadas de Expressão Dramática/Teatro, que 

permite aos alunos compreender melhor a área, desenvolver ferramentas e ganhar bases que serão 

úteis para o desenvolvimento integral de cada aluno, na relação intrapessoal e interpessoal, 

proporcionando oportunidades para a aprendizagem de conceitos e representações simbólicas.  

“Os jogos dramáticos permitirão que os alunos desenvolvam progressivamente as possibilidades 

expressivas do corpo – unindo a intencionalidade do gesto e/ou a palavra, à expressão, de um 

sentimento, ideia ou emoção. Nos jogos dramáticos as crianças desenvolvem ações ligadas a uma 

história ou a uma personagem que as colocam perante problemas a resolver: problemas de 
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observação, de equilíbrio, de controlo emocional, de afirmação individual, de integração no grupo, 

de desenvolvimento de uma ideia, de progressão na ação.” (Organização Curricular e Programas de 

1º Ciclo do Ensino Básico, p. 77) 

A caracterização da atuação educativa no contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico possibilitou o 

conhecimento das dinâmicas utilizadas nesse contexto no âmbito da Expressão Dramática/Teatro e, 

com base nessa realidade, foram delineadas algumas ações, através das quais se pretendia alargar as 

oportunidades de aprendizagem da turma nessa área. 

No ponto seguinte apresentam-se um conjunto de realizações que pretendiam dar cumprimento ao 

plano de ação que foi criado. 

 

16 Apresentação das Ações Desenvolvidas no 1. Ciclo do Ensino Básico 

 

 Ação 1 – Sessão de Jogos Dramáticos 1 

 

No decorrer desta atividade, que tem como primeiro jogo, o jogo dos espelhos, este consiste numa 

simulação a pares, no qual os alunos representam através de gestos, movimentos lentos e rápidos 

criados por eles mesmos o que observam no outro, como quando se vêm ao espalho. Um no par um 

faz de espelho e o outro imita/representa os movimentos olhando o colega nos olhos, sem falarem e 

mantendo uma postura calma, concentrada e envolvendo o outro através do olhar e da interação 

estabelecida entre o par, como é possível observar a figura abaixo (Figura 1). 

Esta é uma atividade que geralmente constrange os alunos, pelo facto de terem que manter o olhar 

fixo no outro, a dificuldade que temos em olhar nos olhos, em mantermo-nos em silêncio e 

concentrados, o qual foi desafiante para a turma, poderem confrontar-se com estas pequenas 

dificuldades que tinham que superar através da atividade. 
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Figura 9 – Jogo Dramático "Os Espelhos" 

 

- Jogo “Era Uma Vez…”: Criação de uma pequena história em grande grupo. O grupo está disposto 

numa roda grande de forma a estarem todos a olhar uns para os outros Numa das pontas um dos 

alunos começa por dizer uma palavra “era” e seguidamente os outros colegas repetem a palavra que 

disseram os colegas anteriores e acrescenta uma palavra nova, e vai seguindo desta forma, até chegar 

ao fim. 

Esta atividade pretendia desenvolver a concentração, imaginação, criatividade e o foco dos alunos, 

sendo esta uma atividade que geralmente os alunos realizam, dando assim asas à sua imaginação 

através de textos ou de forma oral, não houve grandes dificuldades em pensar e expor, apenas 

algumas dificuldades em evidenciar a escuta ativa, o olhar no outro e o foco naquilo que estavam a 

ouvir e a construir, o que acabou por sua vez, por quebrar um pouco as barreiras que tinham com 

alguns colegas, no sentido de partilhar, escutar e respeitar a vez e a opinião. (Consultar Apêndice 

XIII) 
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Figura 10 – Jogo Dramático "Era Uma Vez..." 

 

Ação 2 – Sessão de Jogos Dramáticos 2 

 

Esta sessão orientada, teve como início um aquecimento de todo o corpo (cabeça, ombros, braços, 

mãos, rodar a cintura, agarrar cada uma das pernas tocando com o calcanhar no rabo, extensão do 

tronco esticando as mãos até às pontas dos pés). 

Seguidamente com o Jogo “Toca e Congela” – Os alunos estão espalhados pelo espaço, em que 

começa um dos colegas a apanhar os restantes. O colega que está a apanhar tem que tocar nos outros 

e quando alguém é tocado, tem que permanecer em estátua parado, com as pernas afastadas. Só 

quando um dos colegas passar por baixo das suas pernas é que esse colega fica descongelado. Os 

alunos andam pelo espaço seguindo as indicações “andar devagar, saltar a pé coxinho, saltar a pés 

juntos, saltar com as pernas afastadas, andar com passos à bebé:” 
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Figura 11 - Jogo Dramático “ Toca e Congela” 

 

- Jogo : “ Quem é o Chefe?”: Os alunos estão dispersos pelo espaço, e alguém recebe um sinal para 

ser o chefe sem que os colegas percebam. Após o sinal os alunos têm de desenvolver movimentos 

contínuos e os outros colegas imitam e repetem esses movimentos, estando muito atentos a todos 

para perceberem quem é o chefe. Quem descobre o chefe fica no lugar do chefe. (Consultar Apêndice 

XIV). 
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Figura 12 - Jogo Dramático “ Quem é o Chefe?” 

 

Jogo “Os objetos”: os alunos estão sentados em meia lua e à sua frente estão alguns objetos: escova 

de cabelo, caixa e cereais, colar, livro, garrafa de água, batom, caneta, tesoura e caneta. Os alunos 

têm que contar uma história inserido esses objetos, no qual os objetos podem ser repetidos. A história 

começa num aluno qualquer e passa para o colega que está à sua direita e continua assim 

sucessivamente. 

Através desta atividade os alunos conseguiram evidenciar a sua capacidade de argumentação, de 

imaginação e criatividade, sendo uma dificuldade desta turma escutar os colegas, o efeito final foi o 

desejado, sendo que todos esperaram pela vez para participar e isso foi um aspeto bastante positivo 

para o culminar da atividade e também para todos enquanto turma, mostrando o espírito de equipa. 
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Figura 13 – Jogo Dramático “Os Objetos” 

 

Ação 3 - Sessão de Jogos Dramáticos 3 

 

A sessão começou com um aquecimento, envolvendo situações imaginárias, utilizando as várias 

partes do corpo, por exemplo: “Vamos imaginar que estamos na praia, o vento bate-nos na cara, 

vamos colocar protetor solar, agora vamos até à água, mas a areia está a ferver (andar aos saltinhos 

imaginando a areia quente, etc.” 

Quando se seguiu o Jogo “O Rei Manda”: A turma estava organizada em filas viradas para um dos 

lados da sala, após o sinal de partida começa o jogo, sendo que o investigador se coloca frente à 

turma, assumindo o papel de Rei. Para isso diz, por exemplo, “O Rei manda andar como um ratinho, 

o Rei manda ser uma caixa” e assim sucessivamente. Quando o jogo for percebido, o investigador 

deverá dar o papel de Rei aos alunos. 

Os alunos desta turma mostraram sempre com muito agrado os vários jogos dramáticos em ambas 

as sessões, respeitando as regras e desenvolvendo não só as regras, mas também normas, valores e o 

mais importante o conceber bases e ferramentas essenciais para o seu desenvolvimento (Consultar 

Apêndice XV). 
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Figura 14 – Jogo Dramático "O Rei Manda" 

 

Ação 4 - Sessão de Jogos Dramáticos 4 

 

Esta atividade surgiu de um projeto a Português, com vários objetivos traçados ao longo da sequência 

didática. Foi também inserido e englobado na área das Expressões, utilizando a Expressão 

Dramática, sendo que tinha atividades a desenvolver que envolvia um cariz dramático e simbólico. 

Através do livro escolhido “O Monstro das Cores” da autora Anna LLenas, fala-nos de vários 

monstros com diversas emoções e descreve através da cor a emoção sentida e em que circunstância 

é sentida. 

Através da leitura e análise da obra, foi possível observar que alguns alunos colocaram e levantaram 

questões pessoais quanto às suas emoções e sentimentos e a dificuldade sentida em resolvê-los e 

colocá-los em “potes da calma” como era referido na história. Então a atividade ganhou mais força 

e surgiu de forma também a dar oportunidade aos alunos, através da história de falarem e exporem 

alguns “monstros” que estavam dentro de cada um, criar um monstro de forma física e psicológica, 

descrevê-los, abordá-los e falar em seu nome quanto ao que gostavam de dizer, e algumas respostas 

foram interessantes. 

Na Etapa 4 (Descrição de cada monstro), os alunos escolheram um monstro da história e a sua 

respetiva cor quanto à emoção sentida, como podemos ver nos pequenos diálogos que se seguem: 
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Diálogo 1 

I – Investigador: M, queres descrever o teu monstro? Como é que ele é? Que poderes tem?  

A1 – Aluno 1: Professora, eu escolhi um monstro vermelho que sente (raiva). 

Investigador: E porque é que escolheste esse monstro? Costumas sentir muitas vezes a raiva? 

Consegues descrever a raiva e em que momentos a sentes? 

A1: Sim, escolhi esse monstro porque muitas vezes sinto-me vermelho por dentro. Sinto-me 

vermelho quando vejo o meu pai discutir com a minha mãe, ou quando me zango com os meus 

amigos. 

Investigador: Compreendo M, mas tu achas que consegues mudar a cor desse teu monstro e colocar 

essa cor (a raiva) num pote da calma? 

A1: Sim, depois quando penso melhor, fico mais calmo e passa. 

 

Diálogo 2 

Investigador: Quem quer falar agora do seu monstro como fez o M? 

A2: Sim, eu gostava de falar do meu monstro. Eu escolhi o monstro amarelo (alegria), porque estou 

sempre contente e sinto-me feliz. 

Investigador: Então e em que momentos te sentes como um monstro amarelo? Consegues descrever 

o que é estar alegre? 

A2: Sim, eu sinto-me contente porque estou sempre a rir, gosto muito do meu irmão, da minha mãe 

e do meu pai. Eu sinto-me alegre quando estou feliz, porque sorrio muitas vezes. 

Eu não gosto quando estou vermelha (raiva) ou azul (tristeza), porque depois fico triste e choro. 
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Estes diálogos, mostram um pouco o resultado desta atividade, permitindo aos alunos conhecerem-

se melhor quanto às suas emoções, ajudando-os a abordá-las e a aceitá-las para de uma forma de 

partilha conseguirem trabalhá-las para que seja mais fácil lidar com elas e arrumá-las quando é 

necessário. Este é um trabalho bastante benéfico a diferentes dimensões e níveis, que permite aos 

alunos expressarem-se livremente (Consultar Apêndice XVI). 

 

 

Figura 15 – "Identificação do Monstro e a Sua Descrição" 

 

 

Figura 16 – "Atividade de Robótica - O Monstro das Cores" 
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Síntese das Ações Desenvolvidas no 1. Ciclo do Ensino Básico 

 

Ações Aspetos Positivos 

 Sessão de Jogos Dramáti-

cos (1) 

 

- Interesse e prazer pela área de Expressão Dramática; 

- Cumprimento das regras estabelecidas, cooperação e respeito 

pelo outro; 

- Explorar as possibilidades motoras e expressivas do corpo em 

diferentes atividades (de movimento livre ou orientado). 

 Sessão de Jogos Dramáti-

cos (2) 

Explorar as possibilidades motoras e expressivas do corpo em di-

ferentes atividades (de movimento livre ou orientado). 

Cooperar com os companheiros nos jogos e exercícios, compre-

endendo e aplicando as regras combinadas na turma, bem como 

os princípios de cordialidade e respeito na relação com os colegas 

e o professor.  

 Participar, com empenho, no aperfeiçoamento da sua habilidade 

nos diferentes tipos de atividades, procurando realizar as ações 

adequadas com correção e oportunidade. 

-Participar em jogos ajustando a iniciativa própria e as qualidades 

motoras na prestação às possibilidades oferecidas pela situação de 

jogo e ao seu objetivo. 

 Sessão de Jogos Dramáti-

cos (3) 

 

- Explorar as possibilidades motoras e expressivas do corpo em 

diferentes atividades (de movimento livre ou orientado). 

-Participar em jogos ajustando a iniciativa própria e as qualidades 

motoras na prestação às possibilidades oferecidas pela situação de 

jogo e ao seu objetivo. 

Tarefa 4  Sequência Di-

dática “ Os Monstros” ba-

seado no livro “ O Monstro 

- Desenvolvimento de várias competências leituras (níveis de lite-

racia, compreensão leitora, compreensão e análise da obra); 
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das cores” de Anna LLe-

nas. 

- Explorar as possibilidades motoras e expressivas do corpo em 

diferentes atividades (de movimento livre ou orientado). 

- Abordagem às emoções dos alunos, expressando, identificando 

e compreendendo as mesmas. 

- Criação de um monstro à sua escolha, através do desenho, no-

meando algumas características, poderes, entre outras e a sua 

apresentação em grande grupo; 

-Cooperar com os companheiros nos jogos e exercícios, compre-

endendo e aplicando as regras combinadas na turma, bem como 

os princípios de cordialidade e respeito na relação com os colegas 

e o professor.  

 

Tabela 2 - Quadro Síntese das Tarefas Ações Desenvolvidas no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

17  Avaliação do Plano de Intervenção 

 

Ao longo da presente investigação, surgiu a necessidade acima de tudo de evidenciar a área da 

Expressão Dramática/Teatro, tendo em conta a exploração de diferentes técnicas, assim como a 

aquisição de bases e ferramentas essenciais que advêm da mesma e que surgem a partir de diferentes 

atividades e sessões devidamente orientadas, valorizando as experiências pessoais, assim como o 

entendimento do meio de cada criança. 

Desta forma, procede-se à análise das ações desenvolvidas para que seja possível avaliar a concreti-

zação do plano de ação e dos objetivos delineados. Ao longo deste estudo foram surgindo algumas 

questões que, sendo decorrentes das iniciais, resultam da reflexão e do questionamento que foi sendo 

realizado a partir das situações de prática: 
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• Será que a renovação do cantinho dos fantoches e do faz-de-conta, através da introdução de 

alguns adereços e da reorganização dos materiais já existentes, pode motivar as crianças para 

a utilização destas áreas da sala? 

• Será que o educador deve planificar atividades na área da Expressão Dramática/Teatro e 

implementá-las com regularidade crianças (intervenção intencionalmente planeada), 

complementando a brincadeira espontânea? 

• Será que o educador deve ser um mero espetador das situações de faz de conta ou deve atuar 

como um mediador?  

• Será que nas sessões de Expressão Dramática/Teatro, devem ser utilizadas estratégias 

diferentes em cada sessão ou deverá existir uma continuidade entre sessões?  

 

Tendo em conta estas questões, é possível compreender no presente estudo uma análise e 

avaliação entre a o plano de ação traçado e o que foi realmente implementado, assim como 

as respostas que foram obtidas às questões colocadas, sendo que também importa realçar que 

nem sempre o plano de ação é seguido, visto que também surgem imprevistos, o reajuste de 

algumas questões, ou por outro tipo de condições. 

 

 

18 Considerações do Contexto de Pré-Escolar 

 

Aspetos positivos 

 

Verificou-se que as crianças adquiriram alguma autonomia, poder de escolha e voz ativa no processo 

de aprendizagem. Através da condução das várias atividades propostas, outras elaboradas tendo em 

conta o interesse e necessidades do grupo e de cada criança, como ser único, as crianças sentiram-se 

valorizadas e integradas no seu próprio processo de aprendizagem através da participação e o 

envolvimento das mesmas nas atividades de Expressão Dramática/Teatro. 

Desta forma, valorizou-se o cantinho dos fantoches (criação de adereços e a sua dinamização através 

de diferentes técnicas e materiais), através da implementação de metodologias ativas (trabalho de 
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projeto), trabalho de grupo e cooperação entre o grupo, o que por sua vez permitiu o desenvolvimento 

do seu papel ativo, dinâmico e lúdico de interação constante nas várias situações espontâneas e livres. 

Ao longo da prática, verificou-se que houve possibilidade de expressão livre e escolha de 

personagens, dramatizações diversas que lhes permitiram ter um maior conhecimento do corpo 

(interação entre os pares), conhecimento de novas técnicas, histórias e metodologias de Expressão 

Dramática/Teatro. 

Após a implementação dos vários contributos e propostas delineados, foi fundamental conduzir o 

grupo a diversas atividades de cariz simbólico e dramático, no sentido de refletir sobre alguns 

aspetos, comportamentos, a livre expressão e as contribuições dessa mesma intervenção, que 

permitiram refletir sobre aspetos positivos e dificuldades e que a componente crítica e reflexiva teve 

um papel determinante na regulação da ação pedagógica, por parte do investigador, no sentido de 

melhorar e ajustar a ação em futuras intervenções. 

Através da área da Expressão Dramática/Teatro, foi possível melhorar e recriar, assim como 

reorganizar dinamizando o cantinho dos Fantoches, sendo que o grupo de criança através do 

levantamento de ideias, mostraram muito interesse e vontade em criar alguns adereços para as 

pequenas brincadeiras, como foi possível observar nas evidências ao longo do presente estudo, sendo 

que a área de Expressão Dramática/Teatro,  é essencial no desenvolvimento de várias competências 

e no crescimento integral de cada criança, o qual acarreta vários benefícios que surgem através de 

jogos simbólicos, potenciadores e motivadores para o grupo de crianças, unindo o grupo, melhorando 

a participação e intervenção das mesmas, atendendo principalmente aos interesses e necessidades.  

Através dos dados recolhidos e registados nas grelhas de observação/avaliação e no quadro das ati-

vidades, foi possível encontrar algumas alterações. Assim, no quadro de registo das atividades (con-

texto pré-escolar), foram verificadas mais escolhas no cantinho dos Fantoches, e houve uma melhoria 

das relações interpessoais, pois diminuíram as situações de conflito motivadas pela dificuldade em 

partilhar materiais. 
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Dificuldades sentidas 

A maior dificuldade sentida, diz respeito à gestão do tempo, dos recursos e materiais disponíveis na 

sala de Pré-Escolar, para a elaboração e criação de alguns adereços e até para a dinamização do 

cantinho dos fantoches. 

 

O papel do investigador para superar os obstáculos 

Nesse sentido, as crianças escolheram apenas os materiais que haviam disponíveis na sala, em que 

cada criança ficou responsável por criar segundo o seu interesse e gosto. 

 

Considerações do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Aspetos positivos 

Resultou uma intervenção centrada na importância da diversidade de estratégias, materiais e ativi-

dades que proporcionem diferentes experiências, ouvindo o grupo de alunos a perceber os seus inte-

resses e desta forma valorizar e ouvir os alunos.  

Posto isto, a ação debruçou-se sobre a apropriação de forma progressiva e gradual de experiências 

de cariz dramático, levando as crianças a adquirirem dinâmicas e experiências ricas e diversificadas 

do ponto de vista das aprendizagens, conhecimentos, comportamentos, relações, normas e valores. 

Foi notório que o grupo de alunos, através das várias propostas de cariz dramático puderam 

desenvolver aprendizagens não só tendo em conta a área de Expressão dramática/Teatro, como a 

aplicação de algumas regras, normas e valores não só com as próprias, mas também com o grupo.   

Verificou-se que ao longo das sessões, algumas questões comportamentais, gestão e mediação das 

relações intra e interpessoais dos alunos, assim como o estabelecimento de algumas normas e regras 

foi melhorando bastante. 
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Dificuldades sentidas 

Como principal dificuldade destaco a gestão do tempo (horário letivo) para promover outras ativi-

dades diferenciadas ao nível da Expressão Dramática/Teatro e aprofundar melhor outras que fossem 

ao encontro também dos interesses e preferências dos alunos. 

O papel do investigador para superar obstáculos 

A Expressão Dramática/Teatro ajudou bastante a reeducar e a estabelecer limites, regras e valoriza-

ção, onde todas as crianças tiveram as mesmas oportunidades de expressão, de diversificação e de 

experiências coletivas, o que acabou por unir um pouco mais o grupo, atenuando comportamentos 

mais conflituosos, principalmente nas sessões orientadas e mediadas de jogos dramáticos. 

Foram consideradas as necessidades e capacidades dos alunos, elevando o nível de complexidade ao 

longo das sessões de Expressão Dramática/Teatro, com o intuito de melhorar sobretudo a adequação 

de regras, interação e cooperação entre os pares, expressão livre do corpo, assim como um maior 

conhecimento e potencialidade do mesmo. 

 

19 Avaliação e Reflexão do Plano de Ação 

 

Tendo em conta o presente estudo, no que concerne ao que foi delineado e implementado, segue-se 

a avaliação e reflexão do plano de ação, no contexto de Pré-Escolar e também de 1.º Ciclo do Ensino 

Básico. 

Através da implementação do mesmo, surgiram algumas questões pertinentes que se debruçam numa 

componente crítica e reflexiva que são cruciais refletir. Toda a ação teve sempre por base o 

planeamento prévio, pensado e implementado de forma minuciosa atendendo sempre às 

especificidades do grupo. Após cada sessão, foram realizadas reflexões onde são focados os aspetos 

positivos, aspetos negativos e os aspetos a melhorar que vieram sustentar esta prática, onde o 

investigador teve a oportunidade de refletir e reajustar a sua ação face às reflexões realizadas. 

Tendo em conta que a reflexão deve ser a base de trabalho do docente, Chantraine et al (1989) 

referem: A reflexão é, na atualidade, o conceito mais utilizado por investigadores, formadores de 



 

82 

 

professores e educadores diversos, para se referirem às novas tendências da formação de 

professores.” (p. 58) 

Sendo assim, essa reflexão obriga a uma mudança quando esta for necessária, devendo trazer ao 

professor, de acordo com os estudos de Alarcão (2003), uma série de hipóteses e questões que vão 

levá-lo a investigar a sua experiência concreta, encaminhado pelo problema existente e está, logica-

mente, relacionada a prática; logo em seguida deverá instigá-lo a uma observação reflexiva, posteri-

ormente a uma conceptualização do problema investigado, e como finalização desse processo de 

reflexão encontra-se a experimentação ativa, que é a mudança desencadeada por este momento de 

observação, investigação e reflexão. 

Acreditar que a reflexão é indispensável para o trabalho do docente, redireciona a conceção de que 

a prática profissional deve, portanto, ser constantemente questionada pelo professor, a fim de possi-

bilitar a descoberta de novos caminhos para melhorar o trabalho por ele desenvolvido.  

Assim, a reflexão está estritamente aliada à investigação-ação, tal como Dewey (1976) e Schon 

(1983), citados por Coutinho et al. (2009), referem: "É na capacidade de refletir que reside o reco-

nhecimento dos problemas e, consequentemente, emerge o pensamento reflexivo associado à prática 

reflexiva” (p. 356). 

Posto isto, tendo em conta a opção metodológica seguida, foi enfatizado sempre o pensamento crítico 

e reflexivo com base na ação e para a ação educativa, com vista a melhorar sempre a mesma com 

base nas falhas e erros, reajustando sempre que necessário a ação. Para que fosse possível atingir os 

objetivos estabelecidos, o que nem sempre aconteceu devido a vários obstáculos que surgiram na 

ação, como já foi mencionado anteriormente, com vista sempre a melhorar a ação, foi sempre retifi-

cado através da observação direta, da análise (crítica e reflexiva) e a avaliação da mesma, uma as-

censão de melhorar atitudes e comportamentos das crianças e dos alunos intervencionados, não só 

com o propósito de melhorar esses mesmos parâmetros, assim como melhorar a prática pedagógica. 

A dinâmica entre estas ações, refletir-agir-refletir, possibilitou a identificação de alguns aspetos me-

nos positivos, sempre na base da observação e reflexão. Sendo que esses mesmos aspetos menos 

positivos, nomeadamente a gestão do tempo e de alguns comportamentos um pouco conflituosos, 

houve a necessidade de investigar, procurar e ler documentos orientadores que sustentassem uma 

prática assente na voz ativa dos alunos, na motivação, nos interesses e necessidades de ambos os 
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grupos, pois é na diversidade que se encontra a riqueza das aprendizagens, na partilha de conheci-

mentos. 

Quanto às formas de dinamização do grupo, no contexto de educação pré-escolar, ainda que estas 

tivessem como referencial o nível de progressão das atividades e fosse oferecido e experimentadas 

diferentes formas de dinamização, nem sempre as crianças, na sua totalidade, davam resposta ade-

quada à proposta apresentadas. A falta de respostas das crianças face a esta situação, também teve 

impacto nos seus comportamentos de agitação e excitação face às atividades, ou ao desinteresse por 

vezes pelo tempo da atividade, sendo este grupo muito ativo, dinâmico e demonstravam alguma 

dificuldade em permanecer sentados durante um certo período do tempo. 

Abordando o Contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico, as dificuldades sentidas e identificadas foram 

muito equiparadas também ao contexto de Ensino Pré-Escolar, sendo que esta turma tem muitas 

capacidades de expressão e comunicação, mas surgiu alguma timidez na exposição ao grupo, e 

também alguma dificuldade nas relações interpessoais. 

Sendo a Expressão Dramática, uma área trabalhada uma vez por semana numa aula de quarenta e 

cinco minutos, a gestão do tempo nem sempre é fácil, sendo que durante o tempo cedido, os alunos 

tinham que se deslocar para o espaço de realização da sessão, daí resultando uma diminuição no 

tempo efetivo de atividade. Por isso, houve a necessidade de ajustar, ao tempo disponível, o número 

de atividades de cada sessão 

Assim sendo, constata-se que a intervenção pedagógica no presente estudo, teve sempre como base 

uma componente crítica e reflexiva, com basse em reflexões, durante e após a ação, sobre todo o 

processo de trabalho, procurando explicá-lo ou criticá-lo, para melhor encontrar estratégias, ao en-

contro de melhorar sempre a ação educativa. Tendo em conta a observação realizada, este estudo 

também permitiu apresentar uma descrição abrangente da pedagogia do MEM (Movimento da Es-

cola Moderna) (2003) e da aprendizagem nos primeiros anos da criança. 

Quanto ao estudo do 1.º Ciclo do Ensino Básico, este permitiu conhecer melhor a ação pedagógica 

desenvolvida pela professora cooperante, que aposta num modelo de ensino direcionado e centrado 

nos alunos, permitindo aos mesmos expressarem-se quanto às suas dúvidas, dificuldades, curiosida-

des e também participam de forma ativa no seu processo de aprendizagem, onde escolhem também 

temas que queiram trabalhar, apoiado num ensino apoiado no perfil do aluno, onde são trabalhadas 

todas as competências dos alunos, nos seus interesses e necessidades. Nesta turma existe um ensino 
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ativo e dinâmico centrado nos alunos e apoiado também na tecnologia e no trabalho de projeto, o 

que de certa forma motiva os alunos. 

Posto isto, foi possível verificar que a área de Expressão Dramática é uma área fundamental e ne-

cessária em todos os ciclos de ensino e que os docentes devem proporcionar, com regularidade, 

experiências de aprendizagem, no âmbito da Expressão Dramática/Teatro, desenvolvendo atividades 

que proporcionem e desenvolvam a criatividade, imaginação e livre expressão (oral e corporal). 

É reforçado mais uma vez o papel dos docentes, o qual devem proporcionar e criar um ambiente que 

deverá ser propício de bem-estar, calma e harmonia, pois, só assim as crianças estarão disponíveis 

para desenvolver as suas competências, adquirindo e desenvolvendo aprendizagens significativas. 

 

Considerações Finais 
 

Com a conclusão de todo o processo de trabalho à elaboração do presente estudo, sobressai sobretudo 

a importância da Expressão Dramática no desenvolvimento e aprendizagem da criança e a sua 

relevância na prática pedagógica dos docentes, do ponto de vista dos contributos que todos podem e 

devem dar no percurso e processo de aprendizagem das crianças e dos alunos. 

Desta forma, a área de Expressão Dramática, possibilita sem dúvida o melhoramento de capacidades 

de autodesenvolvimento e autoconhecimento de si mesmo, bem como a integração social resultante 

da interação com o grupo e o conhecimento dos outros. Assim quando uma criança pratica Expressão 

Dramática, ou como quem diz jogo dramático, esta realiza dois processos associados:  o jogo de 

assimilação de novas experiências, realizado por mero prazer; e a imitação, esta tem a ver sobretudo 

com a experiência de modo a acomodá-la dentro da estrutura cognitiva. Assim podemos dizer que, 

o jogo serve para assimilar e a imitação para acomodar, embora ambas (jogo/imitação) estejam 

diretamente relacionadas com o processo de pensamento e com o desenvolvimento da cognição, a 

imaginação dramática, crucial e fundamental no desenvolvimento integral de cada criança e na forma 

como esta vê, compreende e representa o mundo que a rodeia. 

Assim sendo, este estudo aborda diferentes perspetivas de diferentes autores que apoiam e sustentam 

a tese de que é de grande importância a implementação de jogos e atividades dramáticas. Contudo, 
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nota-se ainda que a Expressão Dramática não é valorizada na prática pedagógicas dos docentes do 

pré-escolar e de 1.º Ciclo do Ensino Básico.  

Os resultados do presente estudo contribuíram para compreender qual o papel, importância, 

frequência e tipo de atividade da Expressão Dramática na prática educativa dos educadores de 

infância e professores de 1.º Ciclo do Ensino Básico, porém e apesar de terem sido atingidos os 

objetivos pretendidos, ainda há, sobre o tema, muito a ser trabalhado, como por exemplo perceber 

qual o motivo para que muitas vezes a Expressão Dramática seja pouco trabalhada, ou de que forma 

deveria ser trabalhada tendo em conta as características especificas da turma, melhorando e 

fomentando assim através da Expressão Dramática, competências e capacidades que são 

fundamentais no processo de desenvolvimento da criança e dos alunos. 

Comecemos por averiguar que foi possível cumprir com os objetivos principais/linhas orientadoras 

a que se propusemos no início do presente estudo, designadamente:  

Conhecer a atuação educativa de uma Educadora de Infância e de uma Professora do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, relativamente à área da Expressão Dramática/Teatro; 

 Possibilitar que a criança experiencie, vivencie e recrie situações, personagens e ações de forma 

autónoma, livre e espontânea, de forma a diversificar e experienciar um vasto leque de 

oportunidades, no que diz respeito a todas as formas de realização e concretização na área do faz de 

conta; 

Desta forma, é importante salientar que esta investigação revelou-se bastante estimulante para a 

formação tanto nível académica/profissional como ao nível pessoal da  investigadora, pois a 

investigação tem como objetivos ajudar com a evolução de saberes humanos em todos os setores, 

sendo sistematicamente planeada e executada através de rigorosos critérios de processamento das 

informações Perante isto, é necessário considerar que a elaboração/realização deste estudo esteve 

sempre acompanhado de uma análise crítica, reflexiva e criativa, e que tais competências levaram a 

investigadora a tornar-se numa profissional mais atenta e reflexiva às problemáticas existentes. 

O estudo evidencia que a Expressão Dramática desempenha um papel fundamental no desenvolvi-

mento da criança uma vez que o jogo simbólico consiste numa atividade natural e espontânea da 

criança, sendo o brincar aquilo que a esta faz de mais sério e uma atividade rica e necessária, tendo 

um forte contributo para a sua formação pessoal e social dado que envolve a interação com o outro. 
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A relação e interação entre os docentes cooperantes e o aluno estagiário são pilares para uma prática 

que também depende em parte de cada Educador/Professor, mas sobretudo da formação e troca de 

experiências. Neste sentido, para uma perspetiva dinâmica, planeou-se um conjunto de atividades e 

sessões orientadas na área de Expressão Dramática/Teatro, com vista a proporcionar às crianças e 

aos alunos, um conjunto de situações de aprendizagem e conhecimentos ricos e significativos, 

diversificados tendo como base as características da turma, assim como os seus interesses e 

necessidades, permitindo-lhes o contato com novas experiências que contribuíssem para o seu 

desenvolvimento global. 

Assim sendo, pretendeu-se inserir a Expressão Dramática/Teatro, na componente curricular de 

ambos os contextos, Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, com vista a dar resposta à temática 

do presente estudo: Um percurso formativo no âmbito da Expressão Dramática/Teatro em Contexto 

de Educação Pré-Escolar e de 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Vários autores como Sousa (2003) e Reis (2005), referidos ao longo deste estudo, consideram a 

Expressão Dramática/Teatro um dos meios mais valiosos e completos de educação. Através das suas 

características, tem o intuito de estimular a criatividade, a imaginação, o espírito estético, bem como, 

possibilita que o educando se conheça melhor a si próprio, ao outro e ao meio que o rodeia, tudo o 

que contribui para a formação do carácter, contribuindo, também, para o desenvolvimento global da 

criança. 

Contudo, é de salientar que é imprescindível que a área de Expressão Dramática/Teatro deve estar 

intrinsecamente ligada ao currículo, sendo que os docentes têm o papel chave de trabalhar a mesma 

desde cedo, para que as crianças possam ganhar consciência e poder sobre a realidade, envolvendo-

se em interações e situações de comunicação, sendo esta um meio de descoberta de si e do outro. 

Este parâmetro foi bastante positivo e tido em conta na relação pedagógica entre a investigadora e 

ambos os grupos de crianças, o que enriqueceu e permitiu uma comunidade de aprendizagem entre 

todos, sendo este tipo de interações que se tornam ricas e significativas do ponto de vista do 

desenvolvimento de cada um. 

Contudo, o presente estudo também teve algumas limitações, tal como a falta de resposta da 

entrevista por parte da Educadora da sala, onde faltou a opinião da mesma perante a área da 

Expressão Dramática/Teatro, que viria a complementar este estudo.  



 

87 

 

Outro ponto que limitou o estudo foi a gestão do tempo, que na ótica da investigadora deveria ter 

sido um pouco maior, para que houvesse uma maior dedicação e o envolvimento de outras entidades 

no mesmo. 

A educação não tem receitas, tem vários modelos e estratégias pedagógicas, que devem ser levados 

pelo docente com o propósito de experimentar e adequar, reajustar e refletir acerca das mesmas, para 

que possa sempre regular a sua ação pedagógica com vista a enriquecer o seu trabalho, a relação 

pedagógica e que procure “beber” sempre informação inerente a todo o processo de aprendizagem, 

para que as crianças possam aprender a aprender.  

Através deste ponto de vista, a realização de planificações ponderadas e cuidadas devem ter como 

base os pressupostos dos documentos orientadores emanados pelo Ministério da Educação, o qual se 

apresenta como de extrema importância. Posto isto, a escolha das atividades foi ao encontro de uma 

escolha diversificada, respeitando as características da turma, o desenvolvimento de cada criança e 

os seus interesses. 

Assim, a planificação é um elemento muito rico para o docente, com vista a guiar a sua ação, o qual 

pode e deve sofrer alterações sempre que se justifique. É através da planificação que o docente pode 

refletir sobre novas ideias, atividades, a forma como vai gerir o tempo, o espaço, os materiais, 

evitando menos erros no terreno. Ressalva-se a capacidade crítica e reflexiva do docente que tem 

impacto em toda a sua ação educativa. 

Para futuras investigações, seria interessante verificar, na prática, como é implementada a Expressão Dramá-

tica, pois seria fundamental verificar que tipo de trabalho é feito para desenvolver desde cedo competências 

fundamentais ao processo de desenvolvimento da criança, assim como a interação e abordagem do educador 

perante as situações de jogo simbólico, revelando situações espontâneas e naturais da criança, quanto à forma 

como vê e compreende o mundo que a rodeia. 

Ainda seria pertinente perceber não só o papel da Expressão Dramática na prática educativa dos educadores 

de infância, mas também conhecer, na opinião dos mesmos, qual o seu valor educativo para as crianças, assim 

como investir na formação complementar na área da Expressão Dramática/Teatro e quais os impactos que 

teria essa mesma formação na gestão curricular dos docentes. 
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Apêndice I - Guião de Entrevista à Educadora da sala 
 

 

Guião de Entrevista à Educadora da Sala 

 

Esta entrevista pretende recolher dados para a elaboração do Relatório Final de Mestrado 

(Dissertação). Com efeito, pretende-se apurar as conceções de Educadores de Infância e de 

Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico, relativamente à potencialidade das Áreas das Expressões 

como integradoras do currículo escolar. É de realçar que será mantido o anonimato, os dados 

recolhidos serão, exclusivamente, utilizados para o devido efeito acima mencionado. 

Assinale com um X no correspondente 

1. Sexo 

Feminino                                                            Masculino  

 

2. Idade 

 

Menos de 25 anos                                                                      De 36 a 45     

 

De 26 a 35                                                                                 Mais de 45     

 

 

3. Habilitações Académicas 
 

Bacharelato/Licenciatura                                                         Pós-Graduação                                           

 

Mestrado 

                                                                                                   Doutoramento 

4. Tempo de Serviço 
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Menos de 5 anos  

De 5 a 10 anos        

De 11 a 15 anos    

De 16 a 25 anos     

Mais de 25 anos      

 

 

5.  Tipo de Instituição 

Particular  

IPSS 

Misericórdia  

Público        

 

6. Considera que a sua formação inicial lhe facultou os conhecimentos necessários no domínio 

da Expressão Dramática/Teatro? Se sim, porquê. 

 

Sim                                                                                                

                                                                                                                                  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________ 

 

 

Não 

 

 

7. Teve ou tem formação complementar na área de Expressão Dramática/Teatro? Se sim, 
que tipo de formação complementar tem? 

 

Sim                                                                                                      Não  
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______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

8. No que concerne às áreas das Expressões, em que medida encara essas áreas importantes 

para o desenvolvimento e aprendizagem da criança? 

 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

9. Considera as áreas das Expressões integradoras/contributárias às restantes áreas? Quais e 
como? 
 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________ 

 

10. Enquanto educador(a), qual o grau de importância que a Expressão Dramática/Teatro as-
sume na sua prática? 

 

Nada Importante     

Pouco Importante    

Importante                  

Muito Importante     

 

11.  Que tipo de atividades de Expressão Dramática/Teatro realiza com as crianças? De que 
forma é que essas atividades surgem? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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12. Costuma utilizar a área das Expressões como meio interdisciplinar na abordagem dos con-

teúdos de outras áreas (Português, Matemática, Estudo do Meio, Conhecimento do Mundo, 

etc.)? Se sim, dê um exemplo. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

13. Com que frequência realiza cada uma das seguintes atividades de Expressão Dramática/Te-
atro na sua sala? 
 

 Diariamente Semanalmente Mensalmente 

Invenção, construção e 

utilização de adereços e 

cenários 

   

Realização de jogos de 

mimica 

   

Realização de jogos 

dramáticos/simbólico 

   

Construção e utilização 

de fantoches, máscaras, 

sombras chinesas 

   

Improvisação de movi-

mentos corporais glo-

bais e/ou segmentares 

   

Orientação no espaço a 

partir de referências vi-

suais, auditivas, tác-

teis… 

   

Dramatização de histó-

rias e/ou situações di-

versas 
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Experimentação de di-

ferentes formas de pro-

duzir sons 

   

 

 

14. Encontra limitações/barreiras na realização de atividade no domínio da Expressão Dramá-
tica/Teatro? Se sim, quais: 
 

Recursos Materiais  

Espaço Físico           

Tempo                     

Conhecimento          

Motivação                 

Formação                 

Recursos Humanos   

Outras_______________________________________________________________________ 

 

15. Durante os anos de carreira, trabalhou de acordo com outras abordagens pedagógicas? Se 

sim, ao longo dos diferentes momentos da sua carreira, encontra diferenças entre as pro-

duções artísticas realizadas pelas crianças que exploram a área das artes e as que não ex-

ploram? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 

16. Quais são os princípios pedagógicos básicos utilizados na abordagem das artes em contexto 
prático? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

 

17. Quais os espaços/áreas da sala onde as crianças podem realizar situações de Expressão Dra-
mática/Teatro de forma autónoma? 
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________ 

 

18. Considera que os Materiais existentes são suficientes?  Descreva os materiais existentes e 
também os que utiliza nas sessões de Expressão Dramática/Teatro. 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

19. Os materiais e/ou objetos estão presentes na sala e ao alcance das crianças? 
_____________________________________________________________ 

 

20. Na sua opinião, que estratégias deverão ser adotadas para melhorar as sessões de Expressão 
Dramática/Teatro? Que contributos gostaria de salientar? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

21. Para si qual o papel principal do educador durante uma atividade de Expressão Dramá-
tica/Teatro? (assinale com um X apenas uma opção) 
 

Observador  

Facilitador       

Orientador       

Reforçar e Motivar a criança de forma autónoma  

Estimular a criança a evoluir  

Garantir autonomia, liberdade e criatividade  

 

22. Considera que a Expressão Dramática/Teatro tem implicações positivas na autoestima, au-

tonomia, criatividade, nas relações interpessoais, ajudando também na desconstrução de 

alguns medos, receios, timidez e/ outros aspetos comportamentais/ construção da identi-

dade da criança?  

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________ 

23. De que forma (estratégias) pode o Educador ajudar a criança na questão acima? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

24. Que outros contributos/sugestões gostaria de acrescentar ao seu testemunho? 

 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

 

 

Muito obrigada pela colaboração! 
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Apêndice II - Protocolo da Entrevista à Educadora Cooperante 
 

Não foi obtida nenhuma resposta por parte da educadora, relativamente à entrevista. 

 
Apêndice III - Guião da Entrevista à Professora Cooperante 
 

Guião de Entrevista à Professora da Sala 

 

Esta entrevista pretende recolher dados para a elaboração do Relatório Final de Mestrado 

(Dissertação). Com efeito, pretende-se apurar as conceções de Educadores de Infância e de 

Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico, relativamente à potencialidade das Áreas das Expressões 

como integradoras do currículo escolar, em particular a Expressão Dramática/Teatro. É de realçar 

que será mantido o anonimato, os dados recolhidos serão, exclusivamente, utilizados para o devido 

efeito acima mencionado. 

 

Assinale com um X no correspondente. 

25. Sexo 

Feminino                                                            Masculino  

 

26. Idade 

 

Menos de 25 anos                                                                      De 36 a 45      

 

De 26 a 35                                                                                 Mais de 45     
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27. Habilitações Académicas 
 

Bacharelato/Licenciatura                                                         Pós-Graduação                                           

 

Mestrado 

                                                                                                   Doutoramento 

28. Tempo de Serviço 
 

Menos de 5 anos  

De 5 a 10 anos        

De 11 a 15 anos    

De 16 a 25 anos     

Mais de 25 anos      

 

29. Tempo de Serviço na Instituição  
 

Menos de 5 anos  

De 5 a 10 anos        

De 11 a 15 anos    

De 16 a 25 anos     

Mais de 25 anos      

 

30.  Tipo de Instituição 

Particular  

IPSS 

Misericórdia  

Público 

 

        

31. Considera que a sua formação inicial lhe facultou os conhecimentos necessários no domínio da 

Expressão Dramática/Teatro? Se sim, porquê. 
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Sim                                                                                                

                                                                                                                                
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________ 

 

Não 

 

32. Teve ou tem formação complementar na área de Expressão Dramática/Teatro? Se sim, que 
tipo de formação complementar tem? 

 

Sim                                                                                                      Não  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

 

33. Como avalia a sua formação inicial e também contínua na área da Expressão Dramá-
tica/Teatro? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 

34. Considera que Expressão Dramática/Teatro tem contributos a nível pessoal e profissional? 
Se sim, quais? Porquê? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 

35.  De que forma integra a área das expressões no seu Projeto Curricular de Turma, nomea-
damente a Expressão Dramática/Teatro?  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 

36. Que tipo de atividades realiza com os alunos? Como surgem as atividades? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

37.  Os alunos também têm voz ativa na escolha e proposta das atividades? Porquê? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

 

38. Considera que o(s) espaço(s) físico(s) para a realização das sessões de Expressão Dramá-
tica/Teatro é/são satisfatório(s)? Os materiais são suficientes? Quais os materiais escolhidos 
geralmente? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________ 

 

39. Encontra limitações/ obstáculos na realização de atividade no domínio da Expressão Dra-
mática/Teatro? Se sim, quais: 
 

Recursos Materiais  

Espaço Físico           

Tempo                     

Conhecimento          

Motivação                 

Formação                 

Recursos Humanos   

Outras  

Quais? 
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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40. Se respondeu afirmativamente à questão anterior, de que forma soluciona essas dificulda-
des/obstáculos? Que estratégias utiliza? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________ 

 

41. Considera que a Expressão Dramática/Teatro tem implicações positivas no desenvolvi-

mento pessoal e social da criança? Justifique a sua resposta.  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________ 

 

42. Se respondeu afirmativamente à questão anterior, refira que estratégias pode o(a) educa-
dor(a) implementar nesse sentido.  
 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

 

43. Que outros contributos/sugestões gostaria de acrescentar ao seu testemunho? 
 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____ 

 

 

Muito obrigada pela colaboração! 
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Apêndice IV - Protocolo da Entrevista à Professora Cooperante 
 

 

Tema: Contributos de um Percurso Formativo no Âmbito da Expressão Dramática/Teatro em 

Contexto de Educação Pré-Escolar e de 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Objetivo Geral: Caraterizar a Atuação Educativa numa sala de 1.º Ciclo do Ensino Básico, no 

âmbito da área da Expressão Dramática/Teatro. 

 

Blocos Objetivos 
Específicos 

Tópicos Formulário de 
Perguntas 

 
Bloco I 
 
Validação da 
entrevista e 
motivação do 
entrevistado. 

 
- Validar a 
entrevista; 
 
 - Motivar o 
entrevistado. 

 
- Informar o 
entrevistado acerca 
do conteúdo da 
entrevista; 
 
- Valorização da 
participação do 
entrevistado; 
 
- Confiança; 
 
- Confidencialidade. 

 
- Informar o 
entrevistado 
sobre o conteúdo da 
entrevista, assim como 
os seus objetivos; 
 
- Realçar a 
importância da 
participação do 
entrevistado para a 
realização do presente 
trabalho; 
 
- Estabelecer uma 
relação 
de confiança e empatia; 
 
- Assegurar a 
confidencialidade e o 
anonimato das 
informações prestadas; 
 
- Informar o 
entrevistado que as 
informações declaradas 
servirão e constarão no 
relatório. 
 

Bloco II 
 
Perfil / percurso 
profissional do 
entrevistado. 

- Analisar a 
formação 
profissional do 

- Formação inicial; 
 
- Formação 

- Habilitações 
Académicas 
 
- Tempo de Serviço 
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entrevistado ao 
longo da sua carreira 
profissional; 
 
- Analisar o 
percurso 
profissional do 
entrevistado. 

Complementar (Área 
de Expressão 
Dramática/Teatro); 
 
- Percurso 
profissional. 

- Tempo de Serviço na 
Instituição 
 
- Tipo de Instituição 
 

Bloco III 
 
Categorização 
da formação do 
entrevistado na 
área da Expressão 
Dramática/Teatro. 

 
-Verificar qual a 
formação adquirida 
no âmbito da 
área da Expressão 
Dramática/Teatro 
durante o percurso 
de formação 
inicial; 
 
- Verificar se o 
entrevistado tem 
formação 
contínua e 
complementar na 
área 
da Expressão 
Dramática/Teatro; 
 
- Identificar quais 
os contributos da 
formação nesta 
área, para o seu 
exercício 
profissional. 
 

 
- Teve ou tem 
formação 
complementar na 
área de Expressão 
Dramática/Teatro? 
Se sim, que tipo de 
formação 
complementar tem? 
 
- Como avalia a sua 
formação inicial e 
também contínua na 
área da Expressão 
Dramática/Teatro? 
 
- Considera que 
Expressão 
Dramática/Teatro 
tem contributos a 
nível pessoal e 
profissional? Se sim, 
quais? Porquê? 
 

 

Bloco IV 
 
Ação 
Educativa no 
âmbito da área 
da Expressão e 
Educação 
Dramática. 

- Integrar a área 
Expressão 
Dramática/Teatro no 
projeto curricular 
de turma; 
 
- Saber qual a 
regularidade das 
atividades 
propostas, nesta 
área e de que forma 
surgem; 
 
 - Recolher dados 
sobre que tipo de 

- De que forma 
integra a Área das 
Expressões no seu 
Projeto Curricular de 
Turma, 
nomeadamente a 
Expressão 
Dramática/Teatro? 
 
- Que tipo de 
atividades realiza 
com os alunos? 
Como surgem as 
atividades? 
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atividades, nesta 
área, realiza com 
os alunos e em 
que espaços 
ocorrem; 
 
- Verificar de que 
forma é que os 
alunos participam 
nas atividades (voz 
ativa dos alunos) 
 
- Verificar de que 
forma é que o 
entrevistado 
encontra obstáculos 
na área em estudo e 
de que forma os 
ultrapassa. 
 
- Perceber de que 
forma é que a Área 
de Expressão 
Dramática/Teatro 
tem implicações 
positivas no 
desenvolvimento das 
crianças. 

Os alunos também 
têm voz ativa na 
escolha e proposta 
das atividades? 
Porquê? 
 
- Considera que o(s) 
espaço(s) físico(s) 
para a realização das 
sessões de Expressão 
Dramática/Teatro 
é/são satisfatório(s)? 
Os materiais são 
suficientes? Quais os 
materiais escolhidos 
geralmente? 
 
- Encontra 
limitações/ 
obstáculos na 
realização de 
atividade no domínio 
da Expressão 
Dramática/Teatro? 
Se sim, quais: 
 
- Considera que a 
Expressão 
Dramática/Teatro 
tem implicações 
positivas no 
desenvolvimento 
pessoal e social da 
criança? 
 
 

Bloco V 
 
Conclusão da 
entrevista. 

- Agradecimento 
pela ajuda prestada, 
bem como a 
clarificação de todas 
as respostas. 

- Agradecimento pela 
ajuda prestada. 

- Que outros 
contributos/sugestões 
gostaria de acrescentar 
ao seu testemunho? 
 
-  Muito obrigada pela 
colaboração! 
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Apêndice V - Análise de Conteúdo da Entrevista dirigida à Professora 
de sala 

 

Tema: Contributos de um Percurso Formativo no Âmbito da Expressão Dramática/Teatro em 

Contexto de Educação Pré-Escolar e de 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Objetivo Geral: Caraterizar a Atuação Educativa numa sala de 1.º Ciclo do Ensino Básico, no 

âmbito da área da Expressão Dramática/Teatro. 

 

Categoria 
 

Subcategoria Indicadores 

Perfil / percurso 
profissional do 
entrevistado 

- Formação Inicial “Professora do Ensino 
Básico.” 

 - Formação 
Complementar 

“Não tenho formação 
complementar.” 

 -Percurso Profissional “Mais de 25 anos” (A 
docente exerce a sua 
profissão há mais de 25 anos). 
 
“de 11 a 15 anos” (A docente 
trabalha nesta Instituição 
entre os 11 e os 15 anos, onde 
se mantém até agora). 
 

Caracterização da formação 
do entrevistado na área da 
Expressão 
Dramática/Teatro 

Formação inicial 
relativamente à 
área da Expressão 
Dramática/Teatro 

“Considero que a formação 
inicial de três anos, no curso 
do Magistério Primário, foi 
reduzida tendo em conta o 
desenvolvimento das 
competências essenciais que 
esta área atualmente exige. 
Nos últimos anos foram 
promovidas mais ações de 
formação na área da 
Expressão Dramática/Teatro, 
no entanto, reconheço que na 
minha formação contínua, 
esta área tem sido um pouco 
descurada.” 
 

 Formação contínua 
nesta área 

“(…), reconheço que na 
minha formação contínua, 
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esta área tem sido um pouco 
descurada.” 
 

 Contributo da 
formação, na área 
da Expressão 
Dramática/Teatro, na 
prática profissional 

“A Expressão Dramática é 
uma área facilitadora na 
integração/apresentação de 
conteúdos nas diferentes 
disciplinas do currículo, 
sendo por isso transversal e 
potenciadora da 
interdisciplinaridade.” 
 

Atuação 
Educativa no 
âmbito da área da 
Expressão 
Dramática/Teatro 

Atividades de 
Expressão 
Dramática/Teatro 

“Geralmente as atividades 
são apresentadas como 
“jogos”, em que se tenta 
explorar diferentes formas e 
atitudes corporais, explorar 
maneiras pessoais de 
desenvolver o movimento, 
reproduzir e reconhecer 
sonoridades, explorar o 
espaço, aliar gesto e 
movimento ao som.(…)” 

 Integração das atividades 
no projeto Curricular de 
Turma 

“No Projeto Curricular de 
Turma, a Expressão 
Dramática/Teatro insere-se 
na vasta área das Expressões, 
não sendo referidas as 
atividades a desenvolver 
especificamente nesta área.” 
 

 Espaços utilizados “O espaço físico, muitas 
vezes limitado à sala de aula, 
é pouco satisfatório. Já o 
polivalente (espaço com 
maior área) permite 
desenvolver ações com outra 
expressão, quer do ponto de 
vista cénico quer do ponto de 
vista da receção, permitindo 
um maior conforto, uma 
maior liberdade de 
movimentos propiciados pela 
dimensão do espaço. “ 
 

 Materiais utilizados “A maior parte dos materiais 
utilizados são produzidos 
com material reciclável.” 
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 Dificuldades 
Sentidas 

“Recursos materiais, tempo, 
formação.” 

 Resolução das 
dificuldades/obstáculos e 
estratégias utilizadas 

“Face às limitações de 
recursos materiais e de 
tempo, tenta-se, não raras 
vezes, recorrer ao 
“improviso” em situação do 
recurso mais próximo 
(material reciclável) e à 
transversalidade afeta às 
outras áreas do currículo.” 
 

 Implicações positivas nas 
crianças através da área 
em estudo 

“Indiscutivelmente, a 
Expressão e Educação 
Dramática têm implicações 
extremamente importantes no 
desenvolvimento da 
formação pessoal, social e 
cognitiva da criança. Se 
atentarmos no facto de que a 
mímica e o jogo do faz de 
conta implicam relações 
neurológicas na tentativa de 
que o sujeito se torne mais 
hábil na comunicação, então 
é indubitável que a expressão 
dramática é uma ação basilar 
a ter em linha de conta na 
nossa ação educativa.” 
 

 Estratégias utilizadas “Fomentando e promovendo, 
sempre que possível, ações 
inerentes à arte de mimar.” 
 

 Conclusão da Entrevista A docente não acrescentou 
mais nada acerca da mesma. 
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Apêndice VI - Grelha de Registo da Frequência no Cantinho dos 
Fantoches 
 

Nome das 
crianças 

Segunda-
Feira 

Terça-
Feira 

Quarta-
Feira 

Quinta-
Feira 

Sexta-
Feira 

Observações 

Criança A       
Criança B       
Criança C       

 

Nota: O nome das crianças está codificado com Letras (A, B, C), não identificando as mesmas pelo 
nome. Esta grelha serve de apoio e registo diário, sempre que as crianças escolhem o cantinho dos 
Fantoches. 

 

 

Apêndice VII - Avaliação do Plano de Intervenção 
 

Grelha de verificação de aprendizagens na área da Expressão Dramática/Teatro 

Semana:  

Mês:  

Criança 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Aprendizagens a 

promover 

                        

Utilizar e recriar 
o espaço e os 
objetos, atribu-
indo-lhes signi-
ficados múlti-
plos em ativida-
des de faz-de-
conta, situações 
imaginárias e de 
recriação de ex-
periências do 
quotidiano, indi-
vidualmente e 
com outros. 
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– Inventar e ex-
perimentar per-
sonagens e situ-
ações de drama-
tização, por ini-
ciativa própria 
e/ou a partir de 
diferentes situa-
ções e propostas, 
diversificando 
as formas de 
concretização. 

                        

– Apreciar dife-
rentes manifes-
tações de arte 
dramática, a par-
tir da observa-
ção de várias 
modalidades te-
atrais, ao vivo 
ou em suporte 
digital, verbali-
zando a sua opi-
nião e leitura crí-
tica. 

                        

 

 

Apêndice IX - Planificações em Contexto Pré-Escolar 
 

Apêndice IX - Planificação da Tarefa 1 em Contexto de Educação Pré-Escolar Conto a partir 
de “A Casinha de Chocolate” de J. e W. Grimm com Recurso a Fantoches 

 

Área de Conteúdo Aprendizagens a  
Promover 

Atividades Avaliação 
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Área de Expressão e Co-
municação  

Domínio da Educação Ar-
tística – Subdomínio de 
Jogo Dramático/Teatro  

 

- Utilizar os espaços e 
os objetos, atribuindo-
lhes significados múlti-
plos em atividades de si-
tuações imaginárias com 
os outros; 

- Inventar e experimen-
tar personagens e situa-
ções de dramatização, 
por iniciativa própria 
e/ou a partir de diferente 
situações e propostas, di-
versificando as formas 
de concretização. 

Conto da história 
“A Casinha de 
Chocolate” de J. e 
W. Grimm com 
recursos a fanto-
ches; 

- Jogos de Imitar a 
locomoção dos 
animais, sons e ca-
racterísticas; 

- Jogo “Olha o Bi-
chinho”. 

- Se envolve em si-
tuações de jogo 
dramático cada vez 
mais complexas 
(interações verbais 
e não verbais); 

 

 

Apêndice X - Planificação da Tarefa 2 em contexto de Educação Pré-Escolar - Dramatização 
a partir de “A Lagartinha Comilona” de Eric Carle  

 

Área de Conteúdo Aprendizagens a  
Promover 

Atividades Avaliação 

Área de Expressão e Comu-
nicação  

Domínio da Educação Ar-
tística – Subdomínio de 
Jogo Dramático/Teatro  

- Utilizar os espaços e os 
objetos, atribuindo-lhes 
significados múltiplos 
em atividades de situa-
ções imaginárias com os 
outros; 

- Inventar e experimen-
tar personagens e situa-
ções de dramatização, 
por iniciativa própria 
e/ou a partir de diferen-
tes situações e propostas, 
diversificando as formas 
de concretização. 

- Dramatização 

acerca da história 

“A lagartinha Co-

milona” de Eric 

Carle, com as 

imagens referen-

tes à história, no 

qual cada criança 

é um alimento. 

- Se envolve em si-
tuações de jogo 
dramático cada vez 
mais complexas 
(interações verbais 
e não verbais); 
 
- Expõe, discute e 
propõe soluções 
para desafios cria-
tivos, em jogos 
dramáticos e dra-
matizações. 
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Apêndice XI - Planificação da Tarefa 3 em contexto de Educação Pré-Escolar - Dramatização 
a partir de “É Duro Ter Cinco Anos” de Jamie Curtis e Laura Cornell através de jogos com 
sombras chinesas e Sessão de Jogos Dramáticos 

 

Área de Conteúdo, Domí-
nio e Subdomínio 

Aprendizagens a pro-
mover 

Atividades Avaliação 

 
Área de Expressão e Comu-
nicação  

Domínio da Educação Ar-
tística – Subdomínio de 
Jogo Dramático/Teatro  

 

 

 

 

 
- Inventar e experimen-
tar personagens e situa-
ções de dramatização 
por iniciativa própria 
e/ou a partir de diferen-
tes situações e propos-
tas, diversificando as 
formas de concretiza-
ção. 

 
- Conto da história 
“É duro ter cinco 
anos” de Jamie 
Curtis e Laura 
Cornell” e dinami-
zação de jogos 
com sombras chi-
nesas; 

- Sessão de Jogos 
Dramáticos: 
- “Imitar o chefe”; 
- “Espelhos”; 
- “Quem falou?” 

 
- Se envolve em si-
tuações de jogo 
dramático cada vez 
mais complexas 
(desenrolar da 
ação, interações 
não-verbais, tempo 
de duração); 
 
- Expõe, discute 
ideias e propõe so-
luções para desa-
fios criativos, em 
jogos dramáticos e 
dramatizações. 
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Apêndice XIII - Planificação da Tarefa 1 em Contexto de 1º Ciclo do Ensino Básico – Sessão de Jogos Dramáticos 1 

 

Área Cur-
ricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades 

12/03/2019 
Materiais Avaliação 

Domínios Conhecimentos, Capaci-
dades e Atitudes 

Educação 
Artística – 
Expressão 

Dramá-
tica/Teatro 

(1:30h) 

Explorar as possibilidades motoras 
e expressivas do corpo em diferen-
tes atividades (de movimento livre 
ou orientado, criação de persona-
gens, etc.). Adequar as possibilida-
des expressivas da voz a diferentes 
contextos e situações de comunica-
ção, tendo em atenção a respiração, 
aspetos da técnica vocal (articula-
ção, dicção, projeção, etc.). 

Conjugam-se a experiên-
cia pessoal, a reflexão, os 
conhecimentos adquiridos 
(conceitos), através de 
exercícios e de técnicas 
específicas, para a expres-
são de conceitos e de te-
máticas, procurando a cri-
ação de um sistema pró-
prio de trabalho. 

Jogo dos espelhos: A pares os alunos re-
presentam gestos, movimentos lentos e rá-
pidos criados por eles, em que no par um 
faz de espelho e o outro imita os movimen-
tos olhando o colega nos olhos, sem fala-
rem e mantendo uma postura calma, con-
centrada e envolvendo o outro através do 
olhar e da interação estabelecida entre o 
par; 

Jogo “ Era uma vez…”: Criação de uma 
pequena história em grande grupo. O 
grupo está disposto numa roda grande de 
forma a estarem todos a olhar uns para os 
outros Numa das pontas um dos alunos co-
meça por dizer uma palavra “era” e segui-
damente os outros colegas repetem a pala-
vra que disseram os colegas anteriores e 

Utilização de 
objetos dando-
lhes atributos 
imaginados em 
situações de in-
teração: em pe-
queno grupo. 

Rolo de papel 
autocolante; 

- Chaves; 

- Lenço (venda). 

 

- Participa-
ção e en-
volvimento 
nas ativida-
des; 

- Espírito 
de equipa; 

- Concen-
tração; 

- Atitudes, 
conduta e 
comporta-
mentos du-
rante a 
aula. 
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acrescenta uma palavra nova, e vai se-
guindo desta forma até chegar ao fim. 

Jogo: “ O Tesouro do Rei”: Este jogo é 
feito em grande grupo, em que um dos alu-
nos escolhido aleatoriamente fica como 
rei, no qual tem os olhos vendados, está 
sentado no chão com as pernas à chinês e 
tem à sua frente um objeto que faça baru-
lho e um bastão (pode ser um rolo de papel 
autocolante, etc.). À vez vai um dos cole-
gas tentar “roubar” o tesouro ao rei, o jogo 
tem que ser feito em silêncio para que o rei 
tenha os seus sentidos apurados, e dessa 
forma vai mover o bastão de forma a se 
aperceber da chegada de um dos colegas, 
se o colega for tocado volta para trás, mas 
se o colega conseguir retirar o objeto fica 
no lugar de rei, e o jogo segue nesta se-
quência. 

 

- Execução 
correta dos 
exercícios 
propostos. 
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Apêndice XIV - Planificação da Tarefa 2 em contexto de 1º Ciclo do Ensino Básico – Sessão de Jogos Dramáticos 2 

Área Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades 

14/05/2019 
Materiais Avaliação 

Domínios Conhecimentos, Capaci-
dades e Atitudes 

Educação Artística – 
Expressão Dramá-

tica/Teatro 

(1:00 h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentação e 
Criação 

Explorar as possibili-
dades motoras e ex-
pressivas do corpo 
em diferentes ativida-
des (de movimento 
livre ou orientado, 
criação de persona-
gens, etc.). 

 

 

 

 

 

Conjugam-se a experiência 
pessoal, a reflexão, os co-
nhecimentos adquiridos 
(conceitos), através de exer-
cícios e de técnicas especí-
ficas, para a expressão de 
conceitos e de temáticas, 
procurando a criação de um 
sistema próprio de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

Aquecimento corporal de todo o corpo (ca-
beça, ombros, braços, mãos, rodar a cintura, 
agarrar cada uma das pernas tocando com o 
calcanhar no rabo, extensão do tronco esti-
cando as mãos até às pontas dos pés”; 

- Jogo “ Toca e congela” – Os alunos estão 
espalhados pelo espaço, em que começa um 
dos colegas a apanhar. O colega que está a 
apanhar tem que tocar nos outros e quando 
alguém é tocado, tem que permanecer em 
estátua, com as pernas afastadas. Só quando 
um dos colegas passar por baixo das suas 
pernas é que esse colega fica descongelado. 
Os alunos andam pelo espaço seguindo as 
indicações “ andar devagar, saltar a pé co-
xinho, saltar a pés juntos, saltar com as per-
nas afastadas, andar  com passos à bebé:” 

- Jogo : “ Quem é o chefe”: Os alunos estão 
dispersos pelo espaço, e alguém recebe um 
sinal para ser o chefe sem que os colegas 
percebam. Após o sinal os alunos têm que 

Escova de cabelo; 

-Caixa e cereais; 

- Colar; 

- Livro; 

- Garrafa de água; 

- batom; 

- caneta; 

- Tesoura; 

- Caneta. 

 

 

Participação e envolvi-
mento nas atividades; 

- Motivação; 

- Escuta; 

- Concentração. 

- Criatividade; 
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Área Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades 

14/05/2019 
Materiais Avaliação 

Domínios Conhecimentos, Capaci-
dades e Atitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Artística – 
Artes Visuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentação e 
Criação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjugam-se a experiência 
pessoal, a reflexão, os co-
nhecimentos adquiridos 
(conceitos), através de exer-
cícios e de técnicas especí-
ficas, para a expressão de 
conceitos e de temáticas, 
procurando a criação de um 
sistema próprio de trabalho. 

desenvolver movimentos contínuos e os ou-
tros colegas imitam e repetem esses movi-
mentos, estando muito atentos a todos para 
perceberem quem é o chefe. Quem descobre 
o chefe fica no lugar do chefe. 

- Jogo “ os objetos”: os alunos estão senta-
dos em meia lua e à sua frente estão alguns 
objetos: escova de cabelo, caixa e cereais, 
colar, livro, garrafa de água, batom, caneta, 
tesoura e caneta. Os alunos têm que contar 
uma história inserido esses objetos, no qual 
os objetos podem ser repetidos. A história 
começa num aluno qualquer e passa para o 
colega que está à sua direita e continua as-
sim sucessivamente. 

Elaboração de telefones (Meios de Comuni-
cação) 

Os alunos vão ter ao dispor nas suas mesas 
os seguintes materiais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guião da atividade; 

- Copos de plástico; 

- Cordel; 

- Pionés * este ma-
terial será utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação e envolvi-
mento nas atividades; 

- Motivação; 

- Escuta; 
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Área Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades 

14/05/2019 
Materiais Avaliação 

Domínios Conhecimentos, Capaci-
dades e Atitudes 

 O guião será lido pela estagiária e seguido 
pelos alunos, depois de explicada a ativi-
dade, os alunos vão ter à sua frente vários 
materiais para elaborar a atividade.  

 

 

com a ajuda do pro-
fessor/estagiária; 

- Alguns materiais 
decorativos. 

 

 

 

- Concentração. 

- Criatividade; 
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Apêndice XV - Planificação da Tarefa 3 em contexto de 1º Ciclo do Ensino Básico – Sessão de Jogos Dramáticos 3 

 

Área Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades 

21/05/2019 
Materiais Avaliação 

Domínios Conhecimentos, Capaci-
dades e Atitudes 

Educação Artística – 
Expressão Dramá-

tica/Teatro 

(1:00 h) 

 

 

 

 

 

 

 

Explorar as possibili-
dades motoras e ex-
pressivas do corpo 
em diferentes ativida-
des (de movimento 
livre ou orientado, 
criação de persona-
gens, etc.). 

 

 

 

 

 

 

Conjugam-se a experiência 
pessoal, a reflexão, os co-
nhecimentos adquiridos 
(conceitos), através de exer-
cícios e de técnicas especí-
ficas, para a expressão de 
conceitos e de temáticas, 
procurando a criação de um 
sistema próprio de trabalho. 

 

 

 

 

 

Aquecimento corporal de todo o corpo (ca-
beça, ombros, braços, mãos, rodar a cintura, 
agarrar cada uma das pernas tocando com o 
calcanhar no rabo, extensão do tronco esti-
cando as mãos até às pontas dos pés”; 

- Jogo “ Toca e congela” – Os alunos estão 
espalhados pelo espaço, em que começa um 
dos colegas a apanhar. O colega que está a 
apanhar tem que tocar nos outros e quando 
alguém é tocado, tem que permanecer em 
estátua, com as pernas afastadas. Só quando 
um dos colegas passar por baixo das suas 
pernas é que esse colega fica descongelado. 
Os alunos andam pelo espaço seguindo as 
indicações “ andar devagar, saltar a pé co-
xinho, saltar a pés juntos, saltar com as per-
nas afastadas, andar  com passos à bebé:” 

- Jogo : “ Quem é o chefe”: Os alunos estão 
dispersos pelo espaço, e alguém recebe um 

Escova de cabelo; 

-Caixa de cereais; 

- Cola; 

- Livro; 

- Garrafa de água; 

- batom; 

- caneta; 

- Tesoura; 

 

 

Participação e envolvi-
mento nas atividades; 

- Motivação; 

- Escuta; 

- Concentração. 

- Criatividade; 
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Área Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades 

21/05/2019 
Materiais Avaliação 

Domínios Conhecimentos, Capaci-
dades e Atitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Artística – 
Artes Visuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentação e 
Criação 

Explorar as possibili-
dades motoras e ex-
pressivas do corpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrar a linguagem das ar-
tes visuais, assim como vá-
rias técnicas de expressão; 

sinal para ser o chefe sem que os colegas 
percebam. Após o sinal os alunos têm que 
desenvolver movimentos contínuos e os ou-
tros colegas imitam e repetem esses movi-
mentos, estando muito atentos a todos para 
perceberem quem é o chefe. Quem descobre 
o chefe fica no lugar do chefe. 

- Jogo “ os objetos”: os alunos estão senta-
dos em meia lua e à sua frente estão alguns 
objetos: escova de cabelo, caixa e cereais, 
colar, livro, garrafa de água, batom, caneta, 
tesoura e caneta. Os alunos têm que contar 
uma história inserido esses objetos, no qual 
os objetos podem ser repetidos. A história 
começa num aluno qualquer e passa para o 
colega que está à sua direita e continua as-
sim sucessivamente. 

Elaboração de telefones (Meios de Comuni-
cação) 

Aquecimento: Situações imaginárias, utili-
zando as várias partes do corpo, por exem-
plo: “Vamos imaginar que estamos na praia, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guião da atividade; 

- Copos de plástico; 

- Cordel; 

- Pionés * este ma-
terial será utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação e envolvi-
mento nas atividades; 

- Participação e envolvi-
mento nas atividades; 
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Área Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades 

21/05/2019 
Materiais Avaliação 

Domínios Conhecimentos, Capaci-
dades e Atitudes 

em diferentes ativida-
des (de movimento 
livre ou orientado, 
criação de persona-
gens, etc.). 

Adequar as possibili-
dades expressivas da 
voz a diferentes con-
textos e situações de 
comunicação, tendo 
em atenção a respira-
ção, aspetos da téc-
nica vocal (articula-
ção, dicção, projeção, 
etc.). 

Transformar o espaço 
com recurso a ele-
mentos plásticos/ce-
nográficos e tecnoló-
gicos produtores de 
signos (formas, ima-
gens, luz, som, etc.). 

Manifestar capacidades ex-
pressivas e criativas nas 
suas produções plásticas. 

o vento bate-nos na cara, vamos colocar 
protetor solar, agora vamos até à água, mas 
a areia está a ferver (andar aos saltinhos 
imaginando a areia quente, etc.”; 

Jogo “O Rei Manda”: A turma está organi-
zada em filas viradas para um dos lados da 
sala, a estagiária começa o jogo, frente à 
turma, assumindo o papel de Rei. Para isso 
diz, por exemplo, “ O Rei manda andar 
como um ratinho, o Rei manda ser uma 
caixa” e assim sucessivamente. 

Quando o jogo for percebido, a estagiária 
deverá dar o papel de Rei aos alunos; 

Jogo “ O tesouro do Rei”- Um dos alunos 
vai ser o Rei, está sentado com um objeto 
que faça barulho à sua frente, com os olhos 
vendados e um bastão na mão. Os alunos 
vão estar em meia lua à sua volta, em que 
vai um de cada vez tentar tirar o tesouro ao 
Rei, se forem tocados voltam para trás, se 
conseguirem ficam no lugar de Rei. A esta-
giária irá aumentar a complexidade do jogo 

com a ajuda do pro-
fessor/estagiária; 

- Alguns materiais 
decorativos. 

 

 

 

- Motivação; 

- Escuta; 

- Concentração. 

- Criatividade; 
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Área Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades 

21/05/2019 
Materiais Avaliação 

Domínios Conhecimentos, Capaci-
dades e Atitudes 

 introduzindo primeiramente um elemento, 
depois dois e mais tarde três elementos ao 
mesmo tempo. 

- Sessão de relaxamento a pares, em que um 
dos colegas vai massajar e relaxar o outro e 
depois trocam ouvindo música. 
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Anexos 
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Contexto de Pré-Escolar 
 

Anexo I - Plano Diário 
 

O plano diário é um instrumento que permite à Educadora de Infância da sala organizar o dia a dia 

do grupo de crianças. Depois da Educadora da sala ter ido buscar as crianças à sala amarela 

(acolhimento), trá-las para a sala e ajuda-as na marcação dos quadros (atividades, tempo, data, 

“Contar, mostrar ou escrever”, Comunicação, atividades e presenças). 

Quando as crianças preenchem os quadros da sala, a Educadora senta-se juntamente com o grupo 

para o momento “Contar, mostrar ou escrever”, depois deste momento importante, a Educadora 

refere quem são as crianças que têm trabalhos por acabar, e depois refere através do plano diário “O 

que vamos fazer, quem faz e a avaliação”.  

No final do dia, a Educadora relata com as crianças o que se fez, se foi possível concretizar todas as 

atividades propostas, se quem estava destinado a fazer o cumpriu e é avaliado com uma bolinha 

verde se foi realizado, bola aberta sem ser colorida se ficou incompleto e meia bola se a criança fez 

parte da atividade. 

O plano diário pelo qual a Educadora se rege pertence ao Movimento da Escola Moderna (2003), e é 

utilizado pela Instituição, no qual todas as Educadoras têm acesso a este documento regulador e 

orientador da prática pedagógica. 
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 Rotina Diária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3- Rotina Diária do grupo da sala das Flores 

 

Nas atividades em diferentes áreas e projetos, as crianças são divididas por cada uma delas de forma 

a completarem o máximo de diferentes atividades em diversas áreas durante o mês, para que as 

crianças explorem todas as áreas, e não incidam apenas nas que mais gostam.  

Quanto ao tempo de animação cultural, as crianças exploram atividades em grande grupo, como a 

Horário Tempo letivo 

09h00 

Acolhimento pela Educadora 

Marcação de Presenças 

Diálogo em grupo 

09h30 Atividades em diferentes áreas de conteúdo e projeto 

10h30 Pausa 

10h45 Continuação das Atividades 

  

11h30 Arrumar a sala 

11h40 Comunicações 

Almoço / Intervalo 

14h00 Animação cultural 

15h15 Balanço em conselho 

Lanche 
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exploração de histórias, iniciação ao inglês, expressão dramática e musical, danças, entre outros. 

Plano Diário:____________________________________ 

O que vamos fazer Quem faz Avaliação 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabela 4- Plano Diário da sala das Flores 

 

Anexo II- Agenda Semanal 
 

Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 
- Acolhimento em 
conselho; 

- Atividades nas 
diferentes áreas e 
projetos; 

- Aula de Música 

- Acolhimento em 
conselho; 

- Atividades nas 
diferentes áreas e 
projetos. 

- Acolhimento 
em conselho; 

- Atividades nas 
diferentes áreas e 
projetos. 

- Acolhimento 
em conselho; 

- Educação Fí-
sica. 

- Acolhimento 
em conselho; 

- Atividades nas 
diferentes áreas 
e projetos/saídas 
ao exterior; 

- Arrumação dos 
trabalhos. 

Almoço 
- Trabalho de 
texto; 

- Exploração de 
histórias; 

- Balanço em con-
selho. 

- Experiências; 

- Visitas dos pais 
ou outros convida-
dos; 

- Balanço em con-
selho. 

- Educação Artís-
tica, 

- Balanço em 
conselho. 

- Matemática; 

- Balanço em 
conselho. 

- Balanço em 
conselho (leitura 
do Diário de 
Grupo). 
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Tabela 5- Agenda Semanal da sala das Flores 

 

Rotina Semanal 

 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-Feira Sexta-Feira 
9 h                                 Acolhimento (marcação de presenças) 

Diálogo em grande grupo 
9h 30 Música Atividades em diferentes áreas 

e projetos 

 

Educação Fí-
sica 

Atividades na 
sala ou saídas 

ao exterior 

10h 30 Pausa 
10h 45 Continuação das atividades na sala Continuação 

das ativida-
des na sala ou 
saídas ao ex-

terior 
11h 15 Arrumar a sala 
11h 30 Comunicações 

12h Almoço 
14h 30 Animação cultural/Trabalho Curricular comparticipado pelo grupo - Conselho; 

Escolha do 
texto; 

Planificação 
da semana se-

guinte 

Distribuição 
das tarefas da 
próxima se-

mana. 
15h 15 Balanço em conselho  
15h 30 Lanche 

 

Tabela 6- Rotina Semanal da sala das Flores 
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Anexo III- Áreas da Sala 

 

A sala das Flores tem as seguintes áreas/cantinhos: 

• Área das Artes Visuais; 

• Área do Faz-de-conta; 

• Área da Garagem/Construções; 

• Área do Conhecimento do Mundo; 

• Área da Matemática; 

• Área da Escrita; 

• Área da Biblioteca; 

• Área das Tecnologias. 

 
Área das Artes Visuais Materiais 

 

- Lápis de cor; 

- Marcadores; 

- Tesouras; 

- Colas; 

- Plasticina; 

- Cavalete; 

- Entre outros. 

Área do Faz-de-conta Materiais 

 

- 4 cadeiras; 

- Pratos, copos e talheres; 

- Armário com fogão e 
lava-loiças; 

- Cama de bonecas com 
uma boneca; 

- Acessórios. 

Área da Garagem/Construções Materiais 
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- Tapete com carros, ani-
mais e peças de constru-
ção. 

Área do Conhecimento do Mundo; Materiais 

 

- Mesa e 2 cadeiras; 

- Materiais e reagentes eti-
quetados; 

- Outros. 

Área da Matemática Materiais 

 

- Jogos de mesa; 

- Blocos, puzzles, jogos de 
associação e de encaixe; 

- Outros. 

Área da Escrita Materiais 
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- Livros; 

- Mesa e cadeiras; 

- Cadernos identificados; 

- Quadro de pregas; 

- Outros. 

Área da Biblioteca Materiais 

 

- Histórias; 

- Fantocheiro; 

- Fantoches; 

- Portfólios; 

-Outros. 

Área das Tecnologias Materiais 

 

- Computador; 

- Rádio; 

- Máquina fotográfica; 

- CD`S; 

- DVD`S; 

-Outros. 

 

Tabela 7- Áreas/Cantinhos da Sala das Flores 
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Anexo IV- Grupo de crianças 

 

O grupo da sala das Flores 

 

Através de várias conversas informais com a Educadora, e na consulta ao seu projeto de sala, a 

opinião que esta possui acerca do grupo de crianças é que este é um grupo muito ativo, curioso e 

mostram bastante interesse em explorar situações novas. Estas crianças gostam imenso de brincar, 

correr, saltar e principalmente de falar alto, mostrando assim uma grande vontade em serem ouvidas, 

valorizadas e de estas se sentirem com atenção. 

A Educadora refere que desde o ano passado para este novo ano, verificou que algumas crianças já 

progrediram em diferentes níveis e que houve alguns progressos neste grupo de crianças. No que diz 

respeito à autonomia, estas crianças mostram-se cada vez mais autónomas, já e conseguem despir e 

vestir sozinhas, desde que a roupa seja prática. A maior parte das crianças gostam de ajudar nas 

tarefas da sala, em que algumas perguntam várias vezes à Educadora o que é que falta arrumar ou se 

a mesma precisa de alguma coisa. 

 

Anexo V- Levantamento de ideias acerca do Cantinho dos Fantoches: O que 
queremos fazer com o cantinho dos Fantoches? 
 

O que queremos fazer Crianças 

“Mais fantoches.” Criança A 

“Um submarino.” Criança B 

“Mais histórias.” Criança C 

“Mais brinquedos no cantinho dos fantoches.” Criança D 

“Construir brincadeiras nos fantoches.” Criança E 

“Quero transformar o cantinho dos fantoches 

num espaço de faz-de-conta.” 

Criança F 

“Quero fazer adereços para as histórias para 

brincar com os fantoches.” 

Criança G 

Nota: Os nomes das crianças foram codificados alfabeticamente. 
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Contexto de 1º Ciclo do Ensino Básico 
 

Anexo VI - Contextualização da Turma 

 

A professora da sala a lecionar a turma B do segundo ano, desta escola referiu que este grupo é 

constituído por vinte alunos, dez raparigas e dez rapazes.  

Quanto à assiduidade e pontualidade, no global, os alunos são cumpridores destes princípios, sendo 

que as diminutas ausências registadas se encontram todas devidamente justificadas.  

O comportamento da turma é considerado satisfatório. Alguns alunos são faladores e torna-se por 

vezes difícil gerir a participação de cada um, de forma a respeitarem os momentos de intervenção 

oral dos seus colegas sem interromperem os seus discursos. 

No que concerne à aquisição de conhecimentos/desempenho, a maioria dos alunos evidenciou 

progressos nas aprendizagens, ainda que a níveis diferenciados. No entanto, há um grupo 

significativo de alunos que continua a revelar pouca autonomia e a necessitar constantemente de 

apoio individualizado. 

Existem quatro alunos que se encontram a trabalhar os conteúdos de primeiro ano, devido ao 

distanciamento a que se encontram do grande grupo.  

A professora da sala perante as dificuldades e necessidades da turma respeita e estabelece os 

princípios e as normas que garantem a inclusão, enquanto visa responder à diversidade das 

necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos. Estão a ser aplicadas as seguintes 

medidas universais: a diferenciação pedagógica, as acomodações curriculares e as adequações no 

processo de avaliação. Ambos beneficiam, semanalmente, de três horas e meia de apoio da docente 

de educação especial 

Alguns alunos por não terem ultrapassado as muitas dificuldades de aprendizagem no ano letivo 

anterior, continuam a beneficiar de Plano individual, a Português e a Matemática. 

A turma tem usufruído de seis horas semanais de apoio do Ninho, prestado por uma docente, e de 

três horas de apoio socioeducativo, prestado por outra docente que costuma acompanhar esta turma. 
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Anexo VII- Espaços e materiais comuns da sala/escola/agrupamento 

 

A Sala de aula 

O espaço está organizado como mostra a imagem seguinte, tendo em conta que este é um espaço 

amplo, cuidado e estruturado. A professora organiza a sala sempre que se justifique ou se torne 

pertinente, de modo a melhorar o ambiente de sala de aula e também as aprendizagens dos alunos. 

A professora aproveita o espaço consoante os conteúdos programáticos que vai lecionar durante o 

dia. Desta forma os alunos permanecem nos mesmos lugares, ou seja, têm lugares fixos, por vezes 

podem existir mudanças de lugar dos alunos para outras mesas quando é solicitado trabalhos de 

grupo ou a pares, ou até para um outro tipo de trabalho ou comportamento. 

A docente mantém a sala desta forma como estratégia de aprendizagem, visto que os alunos estão 

todos direcionados para ambos os quadros, e além disso todos têm acesso à professora das mesas de 

onde estão sentados de forma a não causar muitas distrações e conversas com os colegas do lado. 

Geralmente a aula ocorre nos diferentes espaços da sala de aula, no entanto, quando é necessário 

haver apoio individual ou em pequeno grupo dado pela professora de apoio, de forma a dar resposta 

às necessidades destes, os alunos têm uma sala individual onde se efetua o apoio.  

Os alunos e a professora também têm ao seu dispor uma sala de arrumações para guardar projetos 

anteriores, assim como trabalhos realizados pelos alunos e também materiais para a realização de 

experiências. O leite fornecido pela escola e os materiais que não necessitam todos os dias, como 

livros e cadernos deixam-nos numa mesa de apoio que está junto ao armário de modo a poderem 

deixá-los na escola para não sobrecarregar as mochilas dos alunos. Têm uma grelha de planificação 

semanal para serem responsáveis pela arrumação do espaço no que diz respeito à distribuição dos 

materiais envolvendo-os assim numa rotina diária essencial para o decorrer das aulas. A sala de aula 

dispõe de uma vasta diversidade de materiais que os alunos podem utilizar, nomeadamente: 

• Manuais escolares em suporte de papel; 

• Livros infantojuvenis; 

• Mapas; 

• Globo; 

• Cartazes informativos e lúdico-pedagógicos; 
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• Quadro interativo; 

• Computador; 

• Materiais de laboratório; 

• Manual escolar online; 

Estes materiais diversos proporcionam e enriquecem a aula da professora, e também os 

conhecimentos dos alunos que desde cedo se habituam a ter um tipo de contacto diferente com o 

conhecimento acerca do mundo que os rodeia, e não apenas um ensino fechado e rigoroso 

acompanhado apenas do manual escolar como suporte de ensino-aprendizagem. A professora da sala 

utiliza o manual escolar sempre que se justifique, mas para sistematizar os conteúdos, sendo o 

manual o ponto de chegada e não o ponto de partida. A professora utiliza e diversifica os materiais a 

utilizar tendo em conta os temas inerentes às aulas, visto não se centrar apenas no manual escolar, 

tendo assim um método de trabalho ativo e dinâmico, centrando-se nos alunos. Esta também 

aproveita bastante o conhecimento prévios que estes mostram sobre os temas em questão e a partir 

daí vai construindo o conceito aos poucos, dando-lhes a oportunidade de tocar, mexer, fazer, construir 

e descobrir por eles próprios as suas próprias aprendizagens e conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 17 – Planta da Sala 
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Anexo VIII – Organização do Ambiente Educativo 

 

- Mesas de trabalho; 

- Minibiblioteca de turma; 

- Mesa e materiais de apoio às atividades experimentais; 

- Estante com material estruturado e não estruturado de apoio às atividades matemáticas (ábacos, 

tangrans, multibásico, material cuisenaire, tampas, pauzinhos, colares de contas…); 

- Mesa de apoio com os manuais escolares; 

- Zona de registos (mapa de tarefas, de presenças, de leitura …); 

- Placard para exposição de trabalhos dos alunos. 

No Centro Escolar ainda existe uma biblioteca de apoio a toda a escola e uma sala polivalente 

direcionada para atividades expressivas. 

 


