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Resumo 

 
O presente estudo insere-se nas Unidades Curriculares de Prática Profissional II e III, em 

contexto de Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Este tem como 

objetivo investigar o espaço exterior e a sua utilização pelas crianças.  

A temática em estudo surgiu da observação e da constatação de ocorrências/ ações durante 

a permanência das crianças no espaço exterior à sala, nas semanas de observação 

cooperada da Unidade Curricular da Prática Profissional II – Educação Pré-Escolar.  

No decorrer do projeto foi formulada a seguinte questão de partida: 

 Que intervenção realizar no espaço exterior de modo a que as crianças possam aí 

vivenciar situações de bem-estar e ludicidade? 

A metodologia de investigação aplicada no presente estudo, devido ao seu caráter 

descritivo e indutivo de análise intensiva e pormenorizada da realidade em estudo, insere-

se naquilo que é designado de metodologia qualitativa, com caraterísticas de 

investigação-ação. Neste sentido estamos perante uma metodologia de investigação-ação, 

na modalidade de investigação-para-a-ação. Portanto, o método de investigação-ação 

permite obter ideias, utilizando a prática como um meio para desenvolver o 

conhecimento. Assim, durante todo este processo existiu produção do saber, através da 

reflexão sobre a ação, proporcionando um aumento do conhecimento do investigador e 

de todo o contexto envolvente. 

Este estudo foi colocado em prática unicamente em contexto de Educação Pré-Escolar, 

devido à pandemia de Covid-19, não houve intervenção em contexto de 1.º Ciclo do 

Ensino Básico. As atividades a desenvolver com os alunos do 1.º ano de escolaridade 

foram objeto de planificação mas não foram concretizadas. 

  

Palavras-chave: espaço exterior, interação social, bem-estar, interação lúdica e materiais 

não estruturados.  
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Abstract 
 

This study is part of the Curricular Units of Professional Practice II and III, in the context 

of Pre-School Education and the 1st Cycle of Basic Education. This aims to investigate 

outer space and its use by children. 

The theme under study arose from the observation and verification  of occurrences/actions 

during the children's stay in the space outside the classroom, in the weeks of cooperative 

observation of the Curricular Unit of Professional Practice II – Pre-School Education. 

During the course of the project, the following starting question was formulated: 

 What intervention should be carried out in the outer space so that children can 

experience situations of well-being and playfulness there? 

The research methodology applied in this study, due to its descriptive and inductive 

character of intensive and detailed analysis of the reality under study, it is part of what is 

called qualitative methodology, with research action characteristics. In this sense, we are 

dealing with an action-research methodology, in the form of research for action. 

Therefore, the action research method allows to obtain ideas, using practice as a means 

to develop knowledge. Thus, throughout this process there was knowledge production, 

through reflection on the action, providing an increase in the researcher's knowledge and 

of the entire surrounding context. 

This study was put into practice only in the context of Pre-School Education, due to the 

Covid-19 pandemic, there was no intervention in the context of the 1st Cycle of Basic 

Education. The activities to be developed with the students of the 1st year of schooling 

were planned but were not implemented. 

 

Key words: outdoor space, social interaction, well-being, playful interaction and 

unstructured materials 
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Introdução 
 

O presente estudo insere-se no âmbito da Prática Profissional II – Educação Pré-Escolar 

e na Prática Profissional III – Ensino do 1.º Ciclo, integradas no Mestrado em Educação 

Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico. O mesmo tem o intuito de investigar 

o espaço exterior e a sua utilização pelas crianças, num grupo de Educação Pré-Escolar e 

numa turma de 1.º ano de escolaridade. 

Para este estudo foram delineados os seguintes objetivos: 

 Incentivar a participação das crianças e das famílias na renovação e 

apetrechamento do espaço exterior; 

 Criar condições para que as crianças vivenciem situações que contribuam para o 

seu bem-estar físico e mental. 

Quanto à sua estrutura, o estudo apresenta-se em três partes: Enquadramento Teórico, 

Estudo Empírico e Intervenção. A primeira parte corresponde ao Enquadramento Teórico, 

nesta consta a revisão da literatura referente ao brincar, em particular ao brincar na vida 

e no desenvolvimento da criança, o papel do adulto na brincadeira da criança, espaços ao 

ar livre e sua segurança e materiais promotores de atividade lúdica. 

Na segunda parte, intitulada de Estudo Empírico, é contextualizada a investigação, 

delineada a questão de partida, bem como os objetivos do estudo. Segue-se uma 

apresentação da metodologia utlizada e das técnicas e instrumentos de recolha de dados 

utilizados. A caracterização dos participantes e a apresentação da análise dos dados 

recolhidos finalizam este ponto. 

A terceira parte, Intervenção, apresenta as ações que foram delineadas a partir da 

identificação de necessidades e as atividades desenvolvidas no âmbito de cada ação. No 

contexto de educação pré-escolar, para além da concretização dessas ações, as mesmas 

foram motivo de reflexão e avaliação, não só pelo impacto que tiveram na utilização do 

espaço exterior, mas também pelo seu contributo para a promoção das aprendizagens 

preconizadas nas orientações curriculares  

O estudo apresenta ainda, no ponto Intervenção, as propostas de atividades destinadas aos 

alunos do 1.º ano de escolaridade, que não foram concretizadas, mas poderão constituir 

um conjunto de possíveis atividades a desenvolver numa futura prática pedagógica. 
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A avaliação da intervenção no contexto de educação pré-escolar e uma reflexão sobre o 

desenvolvimento das atividades e possíveis dificuldades em contexto de 1.º ciclo estão 

incluídos nos pontos da Intervenção referente a cada contexto de estágio. 

No ponto Considerações, Limitações e Perspetivas Futuras de Investigação faz-se uma 

retrospetiva deste processo de intervenção em contexto de educação pré-escolar e 1.º ciclo 

do Ensino Básico, referindo as várias etapas e os contributos que cada uma teve para o 

estudo. 

Tendo em conta que foram encontradas algumas dificuldades e limitações, considera-se 

que, no futuro, poderão realizar-se alguns estudos nesta temática, perspetivando assim 

futuras investigações. 
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1. Enquadramento Teórico  
 

1.1. O brincar na vida e no desenvolvimento da criança 
 

Ao longo de várias décadas o brincar foi entendido de diferentes formas pelos 

investigadores que foram propondo diversas teorias para o explicar.  

A Convenção Internacional dos Direitos da Criança, redigida em 1989 é adotada pela 

Organização das Nações Unidas e nela o brincar foi reconhecido como um direito 

fundamental das crianças. No seu artigo 31.º é reconhecido que à criança deve ser dado 

“o direito ao repouso e aos tempos livres, o direito de participar em jogos e atividades 

recreativas próprias da sua idade e de participar livremente na vida cultural e artística” 

(UNICEF, 2019, p. 25). 

Estes direitos que tiveram o seu reconhecimento na Convenção acima referida continuam 

a ser uma referência de extrema importância para a consagração do respeito pelas 

necessidades básicas do desenvolvimento da criança, daí que as Orientações Curriculares 

para a Educação Pré-escolar (OCEPE) apontam, na perspetiva das suas autoras, para o 

reconhecimento de que: 

“ (…) brincar é a atividade natural da iniciativa da criança que melhor revela a sua forma 

holística de aprender. Importa, porém diferenciar uma visão redutora de brincar, como 

forma de a criança estar ocupada ou entretida, de uma perspetiva de brincar como 

atividade rica e estimulante que promove o desenvolvimento e a aprendizagem e se 

carateriza pelo elevado envolvimento da criança, demonstrado através de sinais como 

prazer, concentração, persistência e empenhamento” (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 

2016, p. 10). 

Uma análise da Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar n.º 5/1997 permite-nos verificar que 

são estabelecidos objetivos para esta primeira etapa da educação básica, tais como: 

1) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em 

experiências de vida democrática;  

2) Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela 

pluralidade das culturas;  

3) Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso 

da aprendizagem; 
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4) Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas 

características individuais (Diário da República, 1997). 

Estes princípios deverão estar presentes quando o/a educador/a cria um ambiente 

educativo rico de materiais e espaços diversificados que estimulam os interesses e 

curiosidades e lhe dão oportunidade de escolher como, com o quê e com quem brincar. 

Assim, a criança desenvolve os seus interesses, toma decisões, resolve problemas, corre 

riscos e torna-se mais autónoma porque para as OCEPE (2016) “ao brincar, a criança 

exprime a sua personalidade e singularidade, desenvolve curiosidade e criatividade, 

estabelece relações entre aprendizagens, melhora as suas capacidades relacionais e de 

iniciativa e assume responsabilidades” (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 11). 

As capacidades/competências que as orientações do Ministério da Educação referem para 

a Educação Pré-Escolar, e que podem ser desenvolvidas através de ações relacionadas 

com o brincar, podem ser encontradas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, onde é referido que as mesmas são: “(…) de natureza diversa: cognitiva e 

metacognitiva, social e emocional, física e prática. Importa sublinhar que as competências 

envolvem (…) capacidades cognitivas e psicomotoras, atitudes associadas a habilidades 

sociais e organizacionais e valores éticos” (Martins, et al., 2017, p. 9). 

O mesmo documento apresenta-nos a visão de aluno e verifica-se que se pretende que o 

jovem, à saída da escolaridade obrigatória, seja um cidadão: 

 “ (…) munido de múltiplas literacias que lhe permitam analisar e questionar 

criticamente a realidade, (…) e tomar decisões fundamentadas no seu dia-a-dia; 

 Livre, autónomo, responsável e consciente de si próprio e do mundo que o rodeia; 

 Capaz de lidar com a mudança e com a incerteza num mundo em rápida 

transformação; 

 Capaz de pensar crítica e autonomamente, criativo, com competência de trabalho 

colaborativo e com capacidade de comunicação” (Martins, et al., 2017, p. 16). 

As capacidades a que esse perfil faz referência apontam para valores que todas as crianças 

e jovens devem ser encorajados a pôr em prática tais como:  

 “Responsabilidade e integridade – respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir 

eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar 

as ações próprias e alheias em função do bem comum; 
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 Excelência e exigência – ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência 

de si e dos outros; ter sensibilidade e ser solidário para com os outros; 

 Curiosidade, reflexão e inovação – desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e 

criativo; procurar novas soluções e aplicações; 

 Cidadania e participação – negociar a solução de conflitos, ser interventivo, 

tomando a iniciativa e sendo empreendedor; 

 Liberdade – manifestar a autonomia pessoal (…) no respeito mútuo, na livre 

escolha e no bem comum (Martins, et al., 2017, p. 17). 

Se considerarmos as ações relacionadas com o brincar podemos considerar que através 

delas as crianças estão a construir/desenvolver valores e competências como 

responsabilidade, curiosidade, liberdade, pensamento crítico e pensamento criativo.  

Uma análise dos descritores operativos destas competências (Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória) aponta para que “os alunos desenvolvem ideias recorrendo 

à imaginação, inventividade, desenvoltura e flexibilidade, e estão dispostos a assumir 

riscos para imaginar além do conhecimento existente, com o objetivo de promover a 

criatividade e a inovação” (Martins, et al., 2017, p. 24). 

No que diz respeito ao relacionamento interpessoal, o mesmo documento refere que: 

“Os alunos envolvem-se em conversas, trabalhos e experiências formais e informais: 

debatem, negoceiam, acordam, colaboram. Aprendem a considerar diversas perspetivas e 

a construir consensos. Relacionam-se em grupos lúdicos, desportivos, musicais, 

artísticos, literários, políticos e outros, em espaços de discussão e partilha, presenciais ou 

a distância” (Martins, et al., 2017, p. 25). 

A análise destes documentos, evidencia a preocupação com as competências a adquirir, e 

com os valores que devem ser apreendidos durante as diferentes etapas do Sistema 

Educativo, desde a educação pré-escolar até ao final da escolaridade obrigatória. 

No Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (Martins, et al., 2017, p. 3) 

defende-se que “perante a diversidade do mundo, a mudança e a incerteza, importa criar 

condições de equilíbrio entre o conhecimento, a compreensão, a criatividade e o sentido 

crítico. Trata-se de formar pessoas autónomas e responsáveis e cidadãos ativos.” Esta 

afirmação sintetiza, justifica e sustenta o enquadramento legal em que se poderá integrar 

os pressupostos de que o brincar poderá ser considerado como um contributo para a 

efetivação deste perfil de saída. 
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Perante os pressupostos aqui apresentados a escola deveria ser um espaço privilegiado de 

aprendizagem e de socialização em que, seguindo o pensamento de João dos Santos 

(2007), a criança tenha espaço para criar tempo e tenha tempo para brincar, para sentir, 

para aprender e para pensar nas coisas sérias da vida, onde o autor incluía o brincar. 

Se associarmos a esta opinião de João dos Santos a possibilidade de que a autonomia dos 

alunos poderá estar ligada com maior utilização dos espaços exteriores, alternativos às 

salas de aula, de que os modelos de atuação educativa baseados na livre escolha e no 

brincar promovem o desenvolvimento global dos alunos, e realçam os contributos para o 

seu desenvolvimento de competências socioemocionais e de que os contextos de 

ludicidade/brincadeira contribuem para uma melhor gestão das emoções e são promotores 

de alegria e de bem-estar, iremos compreender melhor a razão pela qual o brincar e o 

lúdico têm vindo a obter nas últimas décadas um interesse crescente na comunidade 

científica, consequentemente é possível observar uma mobilização internacional 

relativamente à defesa do direito da criança ao brincar (Santos, 2007). 

Ainda que o enquadramento legislativo e as orientações pedagógicas emanadas pelo 

Ministério da Educação atribuam extrema importância ao brincar na vida e no 

desenvolvimento da criança, atualmente são inúmeras as crianças que passam os seus dias 

no interior das salas, em contextos educativos formais e assiste-se a uma desvalorização 

do potencial de brincar no espaço exterior, preferindo manter o grupo de crianças em sala 

por um período de tempo alargado. 

Os estudos realizados por Neto & Lopes (2018) revelam que Portugal é dos países da 

OCDE (Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico) que possui maior 

carga horária escolar, currículos intensos e extensos, o que faz com que as crianças 

tenham que estar muitas horas sentadas. Na maioria dos casos, as crianças passam em 

média 40-45 horas semanais na escola. 

Esses dados vieram afirmar que as crianças perderam cerca de 8 horas de brincadeira por 

semana e milhares de escolas terminaram com o único momento que as crianças têm para 

brincar no espaço exterior, o intervalo escolar. 

Em Portugal e em outros países, a educação parece estar ainda muito centrada naquilo 

que acontece dentro da sala, considerando-se que o tempo para brincar no exterior serve 

apenas para “esticar as pernas” e “gastar energias” (Bilton, Bento, & Dias, 2017). 
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No sentido de melhor se compreender esta divergência entre o que são as orientações 

superiores e a realidade que é apresentada naquilo que é o quotidiano dos centros 

educativos, importa debruçarmo-nos sobre algumas perspetivas do brincar apresentadas 

por autores que têm dedicado alguma da sua investigação a esta temática, nomeadamente 

Ferland (2006), Hanscom (2018), Sarmento et al., (2017) e Neto & Lopes (2018) e Neto 

(2020). 

 

1.2. Conceções e perspetivas sobre o brincar  
 

Na revisão da literatura realizada a conceção sobre o brincar, e a sua importância para o 

desenvolvimento físico, psicológico, social e emocional da criança, é consensual entre os 

autores. Contudo, são vários os entendimentos e perspetivas relativamente ao brincar e, 

de um modo geral, pode concluir-se que o brincar é uma atividade em que o prazer está 

presente e contribui para o desenvolvimento da criança. Se a criança não sentir prazer a 

realizar determinada atividade, esta não será brincar, mas sim, um exercício ou uma tarefa 

a executar.  

Apesar da existência desta componente do prazer, Ferland (2006) considera a brincadeira 

uma coisa muito séria que não pode ser associada a um sinónimo de facilidade porque, 

para o autor “brincar requer muito esforço e energia por parte da criança ao longo de toda 

a atividade e requer a utilização de todas as suas competências” (p. 40). 

A valorização do brincar é uma constante nas conceções defendidas pelos autores 

consultados e pode ser verificada nas afirmações que aqui apresentamos: 

Para Smith (2006) citado por Sarmento, et al., (2017) as interações que se estabelecem 

entre as crianças: 

“são um enorme contributo para a sua socialização “ (…) uma atividade realizada por si 

mesma e sem limitações externas, não tem uma produção preestabelecida. O brincar é 

uma atividade interativa, que tal como noutras, podem existir conflitos e limitações, o que 

faz com que exista um processo de crescimento da socialização” (p. 40). 

A conceção de brincar apresentada por Neto e Lopes (2018) tem o seu enfoque no jogo e 

na exploração e consideram a brincadeira como “uma linguagem universal que ultrapassa 

crenças, espaços geográficos e diversidade de culturas. Está presente em todo o lado e, 
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principalmente no desenvolvimento humano, nos primeiros anos de vida. Todos 

brincamos ao longo da vida, animais e humanos, principalmente na infância e essa 

experiência é memorizada para toda a vida” (p. 23). 

A componente do prazer e da diversão é a mais valorizada por Ferland (2006) que associa 

o brincar a uma atividade pela diversão, pelo prazer e que “não tem outra finalidade além 

de si própria; a criança brinca para brincar. Se aprende alguma coisa no seu decurso, é de 

certa forma por acidente, pois não era esse o seu objetivo primeiro. Todavia, 

compreendemos facilmente que seja fonte de inúmeras descobertas para a criança e 

permita várias realizações” (p. 42). 

Brincar, é também imaginar, criar, é o lugar das fantasias, das soluções irracionais e da 

desenvoltura. Através das suas habilidades criativas “a criança decide o que é a realidade, 

transforma-a e adapta-a aos seus desejos, criando combinações de objetos, ideias, 

palavras e descobrindo novas vias de prazer e, desta forma, a brincadeira torna-se a 

linguagem primária da criança, possibilitando que solte o seu mundo interior a as suas 

emoções, bem como o seu mundo imaginário” (Ferland, 2006, p. 42). 

Na perspetiva de Kishimoto (s.d) citado por Ferreira (2010): “crianças em idade pré-

escolar devem brincar, porque é através da brincadeira que elas se expressam, se 

relacionam socialmente, interpretam o seu quotidiano, inventam histórias, respeitam e 

tomam decisões” (p. 12). 

Neto (2020) propõem, ainda que o brincar pode ser categorizado em quatro grupos, tais 

como: 

 Jogo simbólico: é compreendido como a forma de extensão da imaginação, 

interpretando várias representações, ou seja, brincar ao faz-de-conta (brincar aos 

médicos, pais e mães, etc.). 

 Jogo com objetos: define-se como a capacidade de manusear e manipular vários 

objetos (naturais, didáticos, tradicionais e materiais soltos). 

 Jogo social: carateriza-se pelo uso de regras simples ou complexas e definem-se 

regras e citérios na interação social (jogo da macaca, o berlinde, elástico, futebol, 

etc.). 

 Jogo de atividade física: define-se como sendo um jogo onde é gasta a energia 

através de atividades motoras (jogo da apanhada, trepar, correr, equilibrar-se, 

entre outos). 
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Para além de, na perspetiva de alguns dos autores, a brincadeira ser uma forma de 

linguagem que representa vários aspetos do desenvolvimento da criança, para Neto 

(2020) “brincar e aprender são duas expressões que devem caminhar juntas no processo 

de ensino e aprendizagem no contexto escolar” (p. 159). 

A mesma ideia é apresentada nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar 

(2016) como um meio privilegiado de aprendizagem, ”daí que seja importante diferenciar 

uma visão redutora de brincar, como forma de a criança estar ocupada ou entretida, de 

uma perspetiva de brincar como atividade rica e estimulante que promove o 

desenvolvimento e a aprendizagem (…) e que leva ao desenvolvimento de competências 

transversais a todas as áreas do desenvolvimento e aprendizagem” (Silva, Marques, Mata, 

& Rosa, 2016, p. 11). 

 

1.3. Caraterísticas do brincar – alguns indicadores  
 

Brincar é antes de mais sentir prazer, esta sensação de prazer está relacionada a certas 

caraterísticas da própria brincadeira. A novidade, a incerteza e o desafio são componentes 

essenciais de qualquer situação de brincadeira. Ferland (2006) encontra algumas 

condicionantes no desenvolvimento destas componentes da brincadeira e alerta para o 

facto de que o desafio deve ser visto pela criança como ultrapassável, pois uma vez que 

não seja pode vir a desencorajar. Porém uma brincadeira que não seja desafiante para a 

criança, facilmente se torna aborrecida. 

A novidade, é uma das características da brincadeira que atrai a criança, pois esta sente 

prazer em defrontar o incerto e em superar o desafio. Contudo, o modo como cada criança 

encara determinada atividade é que a carateriza como sendo uma brincadeira ou não. 

Neste sentido o comportamento da criança durante a brincadeira é mais pertinente que o 

seu resultado (Ferland, 2006). 

Alguns indicadores de que estamos perante uma situação de brincadeira são as 

atitudes/comportamentos das crianças, de que são exemplo: 

 O prazer; 

 O interesse; 

 A espontaneidade; 



10 
 

 A iniciativa; 

 A imaginação; 

 A curiosidade; 

 A criatividade; 

 O risco. 

Para que a atividade seja realmente lúdica é fundamental que a criança possua uma atitude 

lúdica. Esta atitude, como foi referido anteriormente, são algumas das caraterísticas do 

brincar, mais concretamente da atividade lúdica e devem aplicar-se tanto no brincar livre, 

como no brincar estruturado.  

Para melhor compreensão de ambos os conceitos, importa definir brincar livre e brincar 

estruturado. Nesse sentido, basear-nos-emos nas opiniões de alguns autores que se 

dedicaram a investigar sobre esta temática.  

O brincar livre para Ferland (2006) caracteriza-se por ser uma decisão da criança sem 

qualquer indicação do que fazer com os objetos. Neste tipo de brincar, a criança promove 

a imaginação, a fantasia e a sua criatividade, daí que Neto e Lopes (2018) considerem o 

brincar livre como uma forma, das mais privilegiadas pelas crianças, para construção das 

suas culturas de pares e de relacionamento com o mundo que as rodeia. 

Esta ideia de liberdade total da criança durante o ato de brincar merece alguma reflexão 

de autores como Ferreira (2010) e Hanscom (2018) que levantam algumas questões 

relativamente a diferentes dimensões do brincar. 

De acordo com Gray (2013) citado por Hanscom (2018) “o ato de brincar é orientado por 

regras mentais (…) não existe brincadeira não estruturada porque, quando as crianças se 

juntam, criam as suas próprias regras” (p. 83). 

Esta opinião é partilhada por Vigotsky (s.d) citado por Ferreira (2010) “é um erro 

considerar que as crianças ao brincarem ao faz-de-conta não têm regras, pois existem 

regras comportamentais, mesmo que estas não estejam oficialmente estabelecidas a 

priori” (p. 31). 

A existência dessas regras, criadas pelas próprias crianças, não condiciona a liberdade e 

a espontaneidade da brincadeira livre. De acordo com Peter Gray (2013), citado por 

Hanscon (2018) quando a brincadeira é orientada e dominada pelo adulto, esta deixa de 

ser uma brincadeira. Este brincar passa a ser estruturado, isto é, condiciona a liberdade da 
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criança para jogar ou brincar, já que são impostas regras e existe uma sequência 

preestabelecida, ou seja, o adulto orienta a ação com intencionalidade pedagógica, com 

vista à aquisição de conteúdos. 

Neste sentido o brincar estruturado refere-se a uma aprendizagem precisa e exige uma 

competência própria, por exemplo, nos jogos de memória, onde a criança tenta, a partir 

de um conjunto de cartas viradas para baixo, lembrar-se onde estão as duas imagens 

idênticas. Este género de jogos é uma atividade lúdica que é regida por regras precisas, 

regras essas que normalmente são impostas pelo adulto, daí que possam designar-se de 

brincar estruturado. 

Contrariamente ao que acontece nesta situação, no brincar livre a criança utiliza o material 

da forma e com o fim que entender, criando atividades inovadoras e em que o adulto não 

orienta a ação da criança. Para além disso, Ferland (2006) apresenta como características 

do brincar espontâneo “a criança tem a oportunidade de decidir livremente o que fazer e 

como fazer, sendo a própria a estabelecer as suas regras” (p. 42). 

Assim sendo, é defendido por Neto (2020) que esta brincadeira se torna numa das formas 

mais pertinentes para o comportamento humano, desde o nascimento até à morte, uma 

vez que é essencial para a capacidade de sobrevivência e para a estruturação do processo 

de desenvolvimento.  

 

1.4. As vantagens e as potencialidades do brincar 
 

Os autores que temos vindo a referir, para além das conceções que apresentam sobre o 

brincar, valorizam vários aspetos da importância e das vantagens que a vivência destas 

situações de ludicidade podem trazer ao desenvolvimento das crianças. 

Verificando-se que algumas das afirmações feitas pelos autores associam o brincar à 

aprendizagem, principalmente nos primeiros anos de vida, a atividade lúdica é o meio 

mais natural para a aprendizagem e desenvolvimento da criança, pois através desta a 

criança tem oportunidade de experimentar novas sensações, criar laços sociais, aceder ao 

conhecimento, aprender a aprender e a ultrapassar obstáculos. Estas competências podem 

ser determinantes na construção das estruturas e identidades.  
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Neste sentido, alguns autores como Ferland (2006), Sarmento, et al. (2017), Hanscon 

(2018) e Neto (2020) encontram no brincar múltiplas vantagens para o desenvolvimento 

humano, tais como:  

 Promoção do desenvolvimento cognitivo em muitos aspetos, tais como 

descoberta, capacidade verbal, produção divergente, habilidades manipulativas, 

resolução de problemas, processos mentais e capacidade de processar informação; 

 Adquisição de novas formas linguísticas, pois durante o brincar é frequente 

observar a criança a falar sozinha, explicando aos brinquedos o que faz, o que se 

passa, tornando o momento numa oportunidade para praticar as suas aptidões 

verbais; 

 Promoção da criatividade, pois a brincadeira oferece à criança uma liberdade de 

ação que possibilita o desenvolvimento de um pensamento criativo; 

 Desenvolvimento da atividade física e o aprimoramento de habilidades motoras 

rudimentares, fundamentais e especializadas; 

 Promoção do processo de socialização e de identidade entre pares. A criança 

desenvolve aptidões e atitudes que irá utilizar em diversas situações do seu 

quotidiano; 

 Desenvolvimento da inteligência emocional. A criança, durante a brincadeira, 

exprime sentimentos positivos e negativos; 

  Capacitação para resolver problemas. À medida que a brincadeira se vai 

desenrolando a criança utiliza os seus recursos pessoais para encontrar soluções e 

para ultrapassar obstáculos que vão surgindo. 

Assim, ao brincar a criança desenvolve um “saber-fazer” e um “saber-ser”, por outras 

palavras a criança desenvolve aptidões e atitudes que irá utilizar em diversas situações do 

seu quotidiano, tal como refere Ferland (2006) “através da brincadeira a criança treina-se 

para a vida real” (p. 42). 

O mesmo autor encontra na brincadeira potencialidades que podem contribuir para o 

desenvolvimento integral da criança, mais concretamente a autoestima, motivação, 

resolução de problemas e socialização.  

Estas vertentes são trabalhadas porque são dadas oportunidades de experimentar um 

sentimento de controlo sobre o ambiente e as próprias ações “sentindo-se um senhor todo-

poderoso e um ser autossuficiente”, pois apesar de ser dependente dos pais e de outros 
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adultos em diversas situações do dia-a-dia, enquanto brinca, a criança sente que domina 

parte da vida. Uma vez que não são necessárias regras e métodos para brincar, a criança 

tem a liberdade para definir sozinha qual o tema, o início, o desenvolvimento e o fim da 

mesma.  

Neste sentido brincar proporciona um sentimento de poder e controlo num mundo 

concebido para os adultos, o que faz com que se torne uma fonte de gratificação e um 

fator estimulante da sua autoestima. 

A ação lúdica e as suas vantagens para o desenvolvimento do ser humano é abordada por 

Piaget (s.d) citado por Sarmento, et al., (2017) que atribui a construção do conhecimento 

do ser humano à “interação com o mundo físico e social. Esta conceção construtivista 

pressupõe que na ação lúdica a criança investiga, explora, age sobre o meio, procura 

respostas a uma necessidade, vai adaptar-se modificando os seus conhecimentos 

anteriores, e, desta forma, progride e cresce na aprendizagem” (p. 64). 

Enumeradas as vantagens e as potencialidades do brincar deve-se ter em conta que os 

contributos positivos, decorrentes do brincar, para o desenvolvimento da criança 

dependem de vários fatores.  

O tempo que cada criança detém para brincar, assim como a qualidade do mesmo, vai 

determinar a quantidade de benefícios de desenvolvimento que a criança pode receber. É 

extremamente pertinente que todas as crianças brinquem ativamente ao ar livre, é através 

desta brincadeira que as crianças estimulam os sentidos e despertam a imaginação para 

que o corpo e cérebro estejam envolvidos em simultâneo (Neto, 2020). 

 

1.5. O risco e a segurança no brincar 
 

A natureza, o ar livre, a rua, a escola são contextos bastante influentes para aprender a 

lidar com os medos, ganhar segurança de si próprio e aprender a gerir os riscos. No 

entanto existem múltiplas barreiras físicas, cognitivas e emocionais que podem ser 

observadas nas escolas, principalmente nos espaços exteriores. 

Os estudos realizados por Neto e Lopes (2018) revelam que em Portugal as crianças 

perderam cerca de 8 horas de brincadeira por semana e milhares de escolas terminaram 
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com o único momento que as crianças têm para brincar no espaço exterior, o intervalo 

escolar. 

Em Portugal e em outros países, a educação parece estar ainda muito centrada naquilo 

que acontece dentro da sala, considerando-se que o tempo para brincar no exterior serve 

apenas para “esticar as pernas” e “gastar energias” (Bilton, Bento, & Dias, 2017). 

Associada a essa ideia existe o facto de que brincar ao ar livre e em contacto com a 

natureza pode vir a ser arriscado, pois é difícil controlar tudo aquilo que a criança encontra 

no espaço exterior. Esta constatação conduz, por vezes, a uma superproteção do adulto 

que retira à criança a possibilidade de experienciar situações corporais que são próprias 

da idade e essenciais para a construção da sua personalidade e identidade. 

Na sociedade contemporânea o risco é compreendido como algo que deve ser evitado, ou 

até mesmo removido. Porém as crianças estão expostas ao risco diariamente, seja na 

escola, em casa ou na rua e, em contrapartida, detém uma grande capacidade de 

autocontrolo e autorregulação em situações desconhecidas. Daí que, apesar de existir uma 

componente de risco, a criança não deve ser impedida de o fazer, uma vez que existem 

benefícios bastante pertinentes para o seu desenvolvimento. 

As crianças quando brincam necessitam de correr riscos para que consigam alcançar 

competências motoras e percetivas essenciais para um estilo de vida saudável. Quando o 

adulto proíbe a criança, esta não experiencia situações corporais que são próprias da idade 

e essenciais na construção da sua identidade e personalidade.  

Na perspetiva de Vale (2013):  

“as crianças não vivem numa redoma, os riscos e os perigos existem onde menos se espera 

e nos lugares menos suspeitos, havendo necessidade de prepará-las para construir 

defesas”. Assim é pertinente que as crianças aprendam “a conhecer os perigos e os riscos 

lidando com eles ensina a criança a proteger-se, a conhecer os seus limites e a avaliar o 

ambiente que a cerca, lavando-a a agir de modo mais controlado perante novas situações” 

(p. 12). 

De acordo com Neto (2020) “o risco é uma necessidade biológica e cultural de 

sobrevivência da espécie humana que permite o aperfeiçoamento progressivo de várias 

competências e a superação e a transcendência da corporalidade” (p. 98). No 

complemento desta ideia Bilton, Bento e Dias (2017) defendem a existência do risco no 
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brincar e justificam que o mesmo “possui um importante papel no desenvolvimento da 

criança, respondendo à sua natural curiosidade e necessidade de estimulação” (p. 70). 

Portanto, quanto mais riscos a criança correr, mais segurança irá obter e, tal como refere 

Neto e Lopes (2018) “brincar é ganhar confiança em si próprio (segurança) e o melhor 

caminho para evitar o acidente. Quanto mais risco maior segurança” (p. 55). 

O Conselho Nacional de Educação n.º 5/2011 apela à implementação de uma educação 

para o risco nos espaços escolares, pois são imensos os benefícios do brincar em situações 

de risco para o desenvolvimento das crianças. 

Brincar e ser ativo, como defende Neto (2020) implica a existência de comportamentos 

de risco, uma vez que estes contribuem para o desenvolvimento de habilidades motoras, 

linguísticas, afetivas, interativas, expressivas, percetivas e gestuais. Desta forma é urgente 

desconstruir os medos e rejeitar a superproteção adulta na vida das crianças. 

Esta educação para o risco é preconizada pelo Conselho Nacional de Educação e consta 

no Diário da República, 2.ª série – N.º 202 de 20 de Outubro de 2011: 

“… é essencial que, as crianças sejam educadas para o risco, tal como é necessário criar 

uma cultura onde a consciência de risco não seja tão exagerada que leve à paralisia, nem 

tão reduzida que conduza à irresponsabilidade.” Através das experiências de risco, a 

criança aprende a lidar com o medo, percebe quais as consequências da sua ação e ganha 

confiança para tomar decisões” (Diário da Répública , 2011, p. 41660). 

Neste sentido é importante que a criança corra riscos, pois estes contribuem para o 

desenvolvimento da sua autoestima e confiança. Para tal o adulto deve ser capaz de gerir 

o risco, reconhecer o seu impacto positivo no desenvolvimento da criança e facilitar e 

incentivar as vivências do desafio. 

 

1.6. O papel do adulto na brincadeira das crianças  
 

A sociedade tem vindo a sofrer alterações nas últimas décadas e o papel do adulto na 

promoção do brincar não é exceção. Tal como foi mencionado anteriormente, nos dias de 

hoje o adulto possui uma preocupação excessiva e por vezes obsessiva em não permitir 

que as crianças corram riscos em diversos contextos de ação, nomeadamente no espaço 

exterior. Segundo Neto (2020) “ (…) por os adultos não lhes permitirem brincar e brincar 
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em liberdade, as nossas crianças estão a tornar-se totós, verdadeiramente analfabetos a 

nível motor” (p. 17). 

Vários estudos, a que se referem Neto e Lopes (2018), revelam que existe um aumento 

de comportamentos de proibição e inibição por parte dos adultos às atividades livres que 

exigem maior risco, o que faz com que a criança possua pouca cultura motora 

fundamental e seja prejudicial ao desenvolvimento de um estilo de vida saudável. 

Para que as crianças possam brincar na sua plenitude é necessário que o educador/ 

professor alerte os pais e adultos que a rodeiam para esta temática que é o brincar e a 

importância que o mesmo tem na vida da criança.  

Assim é de extrema pertinência que os adultos, inclusive educadores e professores, 

disponibilizem às crianças tempo e espaço para brincar porque João dos Santos (2007) 

refere-se à necessidade de que a criança tenha tempo e espaço para criar, para brincar, 

para sentir, aprender e pensar.  

Porém, para que tal aconteça, o adulto deve estar ciente da importância do brincar, pois 

este não serve apenas para ocupar o tempo e gastar energias, pelo contrário, o brincar 

contribui de forma significativa para o desenvolvimento da criança. 

Portanto para que o educador/ professor promova a brincadeira, é necessário que este 

esteja devidamente informado, que organize o espaço e disponibilize materiais de forma 

a promover a brincadeira, que garanta igualdade de oportunidade e tempo para que a 

brincadeira aconteça.  

Neste sentido é pertinente que o educador/ professor disponibilize vários materiais que 

estimulem o interesse e curiosidade da criança, assim como dar-lhe oportunidade de 

escolher como, com quê e com quem brincar. 

No que concerne ao papel/ intervenção do adulto tanto no brincar livre como no brincar 

estruturado esta deve ser cuidadosa, desinteressada, mas proveitosa, para que desta forma 

possa ajudar a criança a tirar proveito dos recursos materiais que lhe são disponibilizados. 

Contudo o adulto deve ter em atenção à quantidade de recursos materiais que vai 

disponibilizando à criança, pois tal como refere Neto (2020) “vale mais um brinquedo 

cheio de significado pessoal do que um número excessivo de objetos lúdicos” (p. 50). 



17 
 

Para além de ter em conta estas recomendações, durante a brincadeira o 

educador/professor poderá como observador, sem intervir, recolher informações e 

perceber como poderá enriquecer o desenrolar da brincadeira e funcionar como mediador 

das relações e das situações que vão surgindo. 

Para além disso, e de acordo com Ferreira (2010) ao observar a criança a brincar o 

educador/professor “consegue obter informações essenciais no que respeita à criança, 

nomeadamente a nível da sua formação pessoal e social (identidade, autonomia, relação 

com os outros, comportamentos e atitudes e desenvolvimento emocional), a expressão e 

comunicação e o conhecimento do mundo” (p. 12). 

A mesma opinião é partilhada por Silva, Marques, Mata e Rosa (2016) que ao referir-se 

ao papel do adulto na ação lúdica da criança apontam para duas vertentes a da observação 

e a do envolvimento nessa ação, “observar e envolver-se no brincar das crianças, sem 

interferir nas suas iniciativas, permite ao educador/à educador/a conhecer melhor os seus 

interesses, encorajar e colocar desafios às suas explorações e descobertas. Esta 

observação possibilita ainda o educador de planear propostas que partindo dos interesses 

das crianças, os alarguem e aprofundem” (p. 11). 

 

1.7. Os espaços ao ar livre e os materiais promotores da atividade 

lúdica  
 

Nos últimos tempos tem-se verificado um declínio do brincar livre no espaço exterior, 

que tem vindo a ser substituído por espaços fechados (ATL, centros de estudos, etc.). 

De acordo com Bilton, Bento e Dias (2017) torna-se assim impreterível “contrariar esta 

tendência e garantir que as crianças têm acesso a experiências de descoberta e 

aprendizagem no exterior, em que lhes é dada a possibilidade de decidir o que fazer, com 

quem e de que forma” (p. 17). 

O espaço exterior é tão ou mais importante que o espaço interior, pois este possui 

caraterísticas e capacidades que permitem um enriquecimento e diversificação das 

oportunidades educativas. A importância que lhe deve ser atribuída merece da parte das 

autoras das Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (2016) uma referência 
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como local para atividades da iniciativa das crianças, sublinhando as suas potencialidades 

de experimentação e descobertas. 

“O espaço exterior é um local privilegiado para atividades da iniciativa das crianças, que 

ao brincar, têm a possibilidade de desenvolver diversas formas de interação social e de 

contacto e exploração de materiais naturais (pedras, folhas, plantas, paus, areia, terra, 

água, etc.) que, por sua vez, podem ser trazidos para a sala e ser objeto de outras 

explorações e utilizações” (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 27). 

Os espaços de recreios escolares, por exemplo, devem ser organizados de forma a serem 

estimulantes para as crianças, tornando-se espaços desafiantes que permitam brincadeiras 

livres e próprias da idade, sem a supervisão exagerada do adulto. 

Nos dias de hoje é imprescindível que as crianças brinquem muito, quando mencionamos 

crianças, não são apenas as crianças em idade de pré-escolar, mas também crianças que 

frequentam outros graus de ensino.  

É através da brincadeira que a criança desenvolve a sua competência motora, que é 

essencial para o autoconhecimento do corpo e que desenvolve a sua criatividade, 

imaginação e fantasia, pois ao brincar ao ar livre, em contato com elementos naturais, 

como a terra, as árvores, paus, pedras etc. surgem inúmeras oportunidades de exploração 

que contribuem de forma positiva para o brincar da criança.  

Como refere Neto e Lopes (2018) “a ligação do ser humano com a natureza é ancestral e 

mesmo depois de milhares de anos de evolução, o contacto com os elementos naturais 

continua a ser de extrema importância para o bem-estar, saúde e felicidade das pessoas” 

(p. 99). 

Portanto é indispensável que exista um equilíbrio entre o trabalho realizado no espaço 

interior e no espaço exterior da escola, mas também no espaço exterior à escola, como 

por exemplo, parques naturais, jardins públicos, florestas, etc.  

Esta ideia é complementada por Bilton, Bento e Dias (2017) ao considerarem que “os 

espaços naturais são palcos para importantes interações entre crianças que, ao serem 

confrontadas com os imprevistos da natureza, são incentivadas a cooperar, partilhando 

ideias, estratégias, medos e desejos” (p. 52). 
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Ainda nesta perspetiva Hanscom (2018) defende que as crianças de todas as idades 

deveriam ter pelo menos três horas de brincadeira por dia ao ar livre, e justifique a sua 

opinião avançando com os benefícios de utilização de espaços abertos: 

“As crianças em idade pré-escolar (3 aos 6 anos) deveriam de ter cinco a oito horas para 

brincar ao ar livre todos os dias. Nestas idades as crianças aprendem sobre a vida, treinam-

se para a vida real, para ser adultos e ganham experiências sensoriais e de movimento 

através da brincadeira ativa. Em Idade escolar (6 aos 13 anos) as crianças em idade escolar 

deveriam de ter quatro a cinco horas de atividade física e de brincadeira ao ar livre 

diariamente. É importante que as crianças de 1.º e 2.º ciclo se mantenham em movimento 

ao longo do dia, para se manterem interessadas e aprenderem em ambientes escolares 

tradicionais” (p. 94). 

Neste sentido os projetos pedagógicos implementados nas escolas devem valorizar o 

espaço exterior existente ou criá-lo de acordo com os recursos humanos e financeiros de 

cada escola. 

De acordo com o Instituto Alana, o programa Criança e Natureza recomenda que o espaço 

exterior da escola deve conter várias áreas e materiais, tais como: áreas naturais, 

horta/jardim, anfiteatro, água, pedras, terra, materiais soltos, campo aberto equipamentos 

fixos e móveis (Neto, 2020). 

Uma opinião semelhante tem Hanscom (2018) quando refere que devem ser 

disponibilizados às crianças materiais reutilizáveis e/ou da natureza, tais como, tábuas de 

madeira, pedras, tijolos, paus, palha, mangueiras, conchas, bolotas, ervinhas, pinhas, 

cordas, fitas, molas, tecidos, etc.  

Estes materiais podem ser utilizados para desenhar, criar, mover e brincar. Ao integrá-los 

no recreio, é oferecer às crianças ferramentas para experimentarem e incorporarem nas 

suas brincadeiras. Todavia é fundamental não disponibilizar uma grande quantidade de 

objetos de uma só vez, visto que pode sobrecarregar as crianças e fazer com que estas 

percam o interesse pelas mesmas (Hanscom, 2018). 

Adultos e crianças observam e compreendem o mundo de formas diferentes e ao qual 

atribuem diferentes finalidades aos espaços abertos. Para as crianças os aspetos estéticos 

do local apresentam pouca relevância, a funcionalidade do espaço é obviamente o aspeto 

fulcral.  
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Portanto, é pertinente que ao planear um espaço para crianças tenha em atenção os 

interesses e necessidades das mesmas, ao invés de se preocupar apenas com a estética do 

espaço. Como refere Rasmussen (2004) citado por Azevedo (2015) sintetiza esta ideia: 

“ (…) existem lugares para crianças e lugares de crianças. Os primeiros são idealizados e 

produzidos por adultos para as crianças, focados sobretudo na imagem que o adulto tem 

sobre a criança e as suas brincadeiras, dispensando as suas opiniões. Enquanto, os 

segundos são espaços preenchidos de conotações para as crianças por serem projetos ou 

selecionados por si, onde as suas brincadeiras, por meio das interações com os outros 

acontecem” (p. 38). 

Segundo este autor os lugares das crianças e os lugares para as crianças podem ser 

semelhantes ou completamente distintos. Desta forma as crianças têm a necessidade de 

transformar os espaços de modo que se adequem às suas brincadeiras, tal como 

transformam ou criam diferentes identidades para os objetos ou brinquedos que utilizam. 

Assim, sempre que alguém planeia um espaço exterior consoante a sua estética e função, 

falha na sua construção, ou seja, falha na função que as crianças atribuem aos diferentes 

espaços e materiais. Para Acar (2013) devia ser imprescindível escutar as vozes das 

crianças que irão utilizar os espaços exteriores, pois só através delas é que se conseguem 

determinar as suas necessidades e espectativas de cada local. 

De acordo com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança em 1989 adotada pela 

Organização das Nações Unidas e ratificada em Portugal em 1990 no artigo 12.º, consta 

que “os estados (…) garantem à criança o direito de exprimir livremente a sua opinião 

sobre questões que lhe respeitem, sendo devidamente tomadas em consideração as 

opiniões da criança, de acordo com a sua idade e maturidade” (UNICEF, 2019, p. 13). 

Neste sentido, as crianças têm o direito de participar na construção e apetrechamento do 

espaço exterior, devendo ser escutadas as suas opiniões, pois estas são imprescindíveis 

para a construção de um espaço prático e utilitário. 

Tal como refere Azevedo (2015) “se o recreio é o tempo e o espaço das crianças, não 

deveriam ter o direito a participar com as suas propostas na construção e apetrechamento 

do mesmo? Quem serão os maiores especialistas sobre os recreios? Quem melhor do que 

as crianças para perceber do que realmente precisam para levar a cabo jogos e 

brincadeiras?” (p. 38). 
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Neste processo de escutar as crianças, é necessária uma pesquisa de diversas 

metodologias e diversas linguagens, e Azevedo (2015) dá alguns exemplos da forma de 

conhecer os interesses e necessidades das crianças, tais como desenhos, entrevistas, etc. 

Concluindo, é referido por Acar (2013) que os adultos não conseguem ver o mundo sob 

a perspetiva das crianças, portanto torna-se essencial que o adulto aprenda a olhar para o 

ambiente através dos olhos das crianças ou a escutá-las enquanto projeta os seus espaços, 

só desta forma conseguirá criar espaços onde estas gostariam de estar. 

Nestes projetos, o mais importante para Neto (2020) “será envolver a criança em 

experiências que permitam maior consciência, sustentabilidade e a preservação da 

natureza (…), outra condição igualmente importante será envolver as famílias, sempre 

que possível, no processo de participação na construção dos espaços exteriores” (p. 160). 

Assim, pensemos que se as crianças tivessem a oportunidade de idealizar os espaços 

exteriores, as suas criações seriam completamente diferentes, comparativamente com os 

projetos dos adultos e, possivelmente, os espaços exteriores projetados pelas crianças 

beneficiariam de vários elementos da natureza. 

 

2. Estudo Empírico 
 

2.1. Problemática em estudo e sua contextualização 
 

O presente estudo surgiu na prática profissional II em educação pré-escolar, tendo em 

vista a sua continuidade na prática profissional III em contexto de 1.º ciclo.  

Ambas as práticas decorreram em instituições integradas na rede pública. A prática 

profissional II decorreu no Centro Escolar São João Batista, localizado na Escola Mário 

Beirão, pertencente ao Agrupamento de Escolas Nº 2 de Beja.  

Esta prática foi realizada na sala A, frequentada por crianças com idades compreendidas 

entre os quatro e os seis anos. 

A Prática Profissional III iniciou-se no Centro Escolar de Santa Maria, localizado na 

Escola de Santa Maria, pertencente ao Agrupamento de Escolas Nº 1 de Beja. 
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Esta prática começou por decorrer numa turma de 1.º ano, frequentada por alunos com 

idades compreendidas entre os seis e os sete anos. Porém, devido à pandemia de COVID-

19, que nos obrigou a ficar em confinamento e a encerrar todos os estabelecimentos de 

ensino, a Prática Profissional III em 1.º Ciclo do Ensino Básico contou com quatro 

semanas presenciais, sendo três em situação de observação e apenas uma em intervenção. 

Esta situação não permitiu a continuidade do estudo iniciado na PPII – Educação Pré-

Escolar, visto que houve que encontrar uma alternativa à prática presencial (ver anexo I). 

A observação realizada na sala de educação pré-escolar e a análise do projeto curricular/ 

grupo permitiram conhecer a rotina da sala e constou-se que existia uma organização e 

gestão diária do tempo.  

De manhã as crianças começam com o preenchimento dos quadros, marcação de 

presença, escolha de atividades e marcação da data e do tempo. Segue-se o momento do 

planeamento das atividades e projetos a realizar durante a manhã, em trabalho autónomo. 

Depois do lanche e do recreio, o grupo reúne-se para o tempo de comunicações, em que 

as crianças apresentam as suas realizações e relatam algumas situações mais 

significativas. 

A tarde é dedicada a atividades que envolvem todo o grupo, tais como: música, trabalho 

de texto, dança, narração de histórias, dramatizações, yoga, saídas ao exterior, educação 

física, culinária, ciências experimentais, entre outras. 

Na tarde de sexta-feira é realizada uma reunião de conselho onde são discutidos, 

analisados e registados assuntos que constam no diário de turma.  

Na seguinte tabela apresenta-se a rotina diária e os momentos que contemplava.   
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Tabela 1 - Rotina Diária 

   (Barão, 2019/2020)  

 

Tal como está assinalado na tabela, a meio da manhã há um tempo para as crianças 

usufruírem de uma pausa que, geralmente se designa “recreio” e que é aproveitada para 

atividades livres no espaço exterior em que, na opinião da educadora “ (…) as crianças 

percorrem e exploram os espaços à sua vontade e sem orientações por parte do adulto” 

(ver apêndice IV).  

Este tempo de pausa decorre no espaço exterior coberto, sempre que as condições 

climatéricas o permitam. 

Rotina diária 

Manhã 

Acolhimento 

Marcação do dia, do mês e do tempo 

Marcação de Presenças 

Escolha de Atividades 

Tempo de trabalho autónomo/ 

desenvolvimento de projetos 

Lanche 

 

 

 

Tarde 

Momentos de atividade em grande grupo 

(diferente cada dia da semana) 

*6ª Feira – Saídas ao exterior, arrumação de 

trabalhos ou reunião de conselho 

“ (…) as crianças 

percorrem e exploram os 

espaços à sua vontade e 

sem orientações por parte 

do adulto” (entrev. 

Educ.). 

 

Recreio 

Comunicação 

Partilha das 

ocorrências mais 

significativas que 

aconteceram durante a 

manhã. 
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Um espaço de área diminuta que apresenta um piso regular composto por blocos de 

cimento. 

As crianças ocupam-se a fazer jogos de grupo e 

outras ações que impliquem apenas o uso do 

próprio corpo. 

As condições climatéricas, chuva ou altas 

temperaturas levam à aglomeração de algumas 

turmas no mesmo espaço.  

As condições deste espaço (dimensão reduzida e 

materiais/ brinquedos são inexistentes) 

conduzem a algumas situações como as que 

foram foco de observação (ver apêndice V) e 

que aqui se relatam. 

Ilustração 1 - Espaço Exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situação 1 

Ao final da manhã as crianças brincavam 

livremente no espaço coberto. Devido às 

condições climatéricas aglomeram-se várias 

turmas. 

As crianças que tentavam fazer o jogo 

(macaquinho do chinês) eram interrompidas, 

várias vezes, por outras crianças que andavam a 

correr e as empurravam.  

A M. é empurrada pelo R.G. e magoa-se. 

 

 

Situação 2 

Ao final da manhã as crianças brincavam livremente 
no espaço coberto: 

A I. está sentada no chão do espaço coberto a folhear 
um livro que trouxe da sua casa e impede F. de ver as 
folhas do livro e diz-lhe algumas palavras que levam 
o F. a chorar compulsivamente. 

A I. argumenta: 

- O livro é meu, trouxe-o de casa …pode-se estragar. 

O F. justifica-se: 

- Eu só quero ver a tartaruga que está aí numa folha. 

A I. numa tentativa de resolver a situação diz: 

- Vai brincar com outra coisa! 

O F. responde, perguntando: 

- Com o quê? Aqui não há nada para brincar… e 
conclui: 

- Agora quando voltarmos para a sala vou “escrever” 
no diário de turma que não gostei que tu não me 
deixasses ver a tartaruga que estava no teu livro. 
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As situações aqui apresentadas são elucidativas de algumas interações que são 

estabelecidas entre as crianças durante o momento designado de “recreio” que ocorre 

durante 45 minutos (mais ou menos). Segue-se um tempo designado “comunicação” em 

que, já na sala, as crianças reúnem-se para mostrar e partilhar as produções e descobertas 

realizadas, e também para relatar alguns incidentes críticos que possam ter sido 

vivenciados durante a sua permanência no espaço exterior.  

Estas ocorrências, positivas ou negativas eram registadas no diário de turma, um dos 

instrumentos de pilotagem utilizado pela educadora.  

O Diário de Turma é assumido, na definição de Sérgio Niza (1991), como “a memória 

histórica e registo cultural de um grupo de alunos com o seu professor, ou de uma escola” 

(p. 27). 

Ainda na descrição de Garcia (2010): “o Diário de Turma é onde as crianças e a educadora 

registam as ocorrências que consideram mais relevantes, para que não fiquem esquecidas, 

assegurando que essas questões sejam discutidas em reunião de conselho” (p. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 2 - Diário de turma 

“Não gostei 
que o G.C. não 
me emprestasse 

a bola dele”.    
R. 

 

“Não gostei 
que a I. não me 
deixasse ver a 
tartaruga que 
estava no teu 
livro”.             F. 

 

 

“Não gostei que 
o R.G. me 
empurrasse 
quando eu 
estava a jogar ao 
macaquinho do 
chinês”.      M. 

“Não gostámos 
que o D. não 
deixasse o M. 
jogar à bola”. 

             M. e R. 

“Não gostei que a 
S. não me 
deixasse brincar 
com o brinquedo 
dela.”        

  J. 
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Os registos na coluna do “Não Gostámos” que constavam nos diários das primeiras 

semanas de estágio foram motivo de discussão em conselho, tal como é referido por 

Folque (2012) “durante a reunião de conselho os conteúdos do diário são analisados e 

discutidos pelo grupo” (p. 56) e conduziram a uma observação / reflexão sobre o espaço 

exterior e as interações que aí são estabelecidas (ver apêndices V e VI). 

A partir da situação de observação participante que implicou a observação de 

acontecimentos e o envolvimento direto com as crianças e acontecimentos de uma forma 

mais direta obteve-se um conhecimento mais profundo da realidade que estava a ser 

observada (Fonseca, 2012) e com base nos registos que integram o diário de bordo e que 

eram motivo de reflexão obteve-se “informações/conhecimento de uma 

situação/problema a fim de agir sobre ela e dar-lhe solução” (Amado, 2017, p. 191). 

Para além da informação recolhida através da observação considerou-se necessário 

auscultar a opinião da educadora relativamente à situação em análise. Este testemunho 

foi dado através de entrevista (ver apêndices III e IV) e nos dados obtidos verifica-se que 

existe uma preocupação com o espaço exterior, pelas condições de utilização que oferece 

às crianças. Relativamente a esse aspeto, a entrevistada afirma “para que as crianças 

desfrutem de oportunidades de brincadeira livre o espaço fica muito aquém do ideal para 

as necessidades das crianças” e (…) é desumanizado, desprovido de vegetação, de 

caminhos e de estruturas de diferentes dimensões.” 

Ao referir-se aos materiais, vindo confirmar o que está apresentado na ilustração 1, “ (…) 

não são disponibilizados quaisquer materiais para que as crianças possam explorar e 

experienciar desafios lúdicos”. Quanto às ações/interações que acontecem nesse espaço a 

opinião é de que “ (…) as crianças limitam-se a correr, a gritar, a agredir-se”. 

Tendo em conta este testemunho, as observações realizadas, as reflexões sobre os 

momentos em que as mesmas aconteceram e a análise da frequência de registos na coluna 

das ocorrências negativas do Diário de Turma, pareceu-nos que se estava perante um 

conjunto de situações, relacionadas com o espaço exterior e a sua utilização pelas 

crianças, que poderiam constituir-se como uma problemática a ser abordada neste estudo 

para o relatório final.  

Face ao que até agora foi apresentado relativamente à situação real, isto é, o contexto e o 

processo de emergência da problemática, parece-nos ser possível formular algumas 

questões: 
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 Será que as situações de agressões/conflitos entre as crianças são provocadas pelo 

facto de o espaço coberto não ter as dimensões adequadas ao número de crianças 

que o utilizam em simultâneo? 

 Será que a não existência de materiais no espaço exterior conduz a que as crianças 

tragam os seus próprios brinquedos e alguns dos conflitos aí existentes devem-se 

à recusa da criança em partilhá-los? 

Com o objetivo de verificar a pertinência e a viabilidade do estudo e no sentido de o 

sustentar teoricamente foi necessário recorrer a uma revisão da literatura e à auscultação 

da educadora responsável (ver apêndices III e IV). 

A pesquisa bibliográfica efetuada e que consta no enquadramento teórico deste trabalho 

faz referência à importância da atividade lúdica e da utilização de espaços ao ar livre no 

desenvolvimento da criança.  

Nos dias de hoje é imprescindível que as crianças brinquem muito, quando mencionamos 

crianças, não são apenas as crianças que frequentam a educação pré-escolar, mas também 

as que frequentam outros graus de ensino. Por isso, o espaço exterior da escola, recreio, 

deve possuir caraterísticas e capacidades que permitam um enriquecimento e 

diversificação das oportunidades educativas. Desta forma este espaço mereceu a reflexão 

por parte de vários autores, nomeadamente Ferland (2006), Acar (2013), Azevedo (2015), 

Silva, Marques, Mata e Rosa (2016), Bilton, Bento, & Dias, (2017), Sarmento, et al. 

(2017), Hanscon (2018), Neto e Lopes (2018) e Neto (2020).  

Com base nas suas opiniões encontramos algumas das condições necessárias para que os 

recreios escolares sejam estimulantes para as crianças, tornando-os espaços desafiantes 

que permitam brincadeiras livres e próprias da idade. Assim, deveríamos ter em conta os 

seguintes aspetos: 

- O espaço exterior deve ser um local privilegiado para atividades da iniciativa das 

crianças, que ao brincar, têm a possibilidade de desenvolver diversas formas de interação 

social e de contacto e exploração de materiais naturais; 

- O recreio da escola é um espaço bastante influente para aprender a lidar com os medos, 

ganhar segurança de si próprio e aprender a gerir os riscos; 

- O educador/ professor deve disponibilizar vários materiais que estimulem o interesse e 

curiosidade da criança, e garantir que as crianças têm acesso a experiências de descoberta 



28 
 

e aprendizagem no exterior, assim como dar-lhe oportunidade para decidir o que fazer, 

com quem e de que forma; 

- O espaço exterior da escola deve conter várias áreas e materiais, tais como: áreas 

naturais, horta/jardim, água, pedras, terra, materiais soltos, campo aberto com 

equipamentos fixos e móveis. Para além destes, os materiais disponibilizados às crianças 

devem ser reutilizáveis e/ou da natureza, tais como, tábuas de madeira, pedras, tijolos, 

paus, palha, mangueiras, conchas, ervinhas, pinhas, cordas, fitas, molas, tecidos, etc;  

- O planeamento de um espaço para crianças deve ter em atenção os interesses e 

necessidades das mesmas, sendo imprescindível escutar as vozes das crianças que irão 

utilizar os espaços exteriores, pois só através delas é que se conseguem determinar as suas 

necessidades e espectativas para a construção de um espaço prático e utilitário. 

O testemunho da educadora, que passamos a transcrever, refere algumas das condições 

consideradas prioritárias e imprescindíveis para que o espaço exterior/ recreio seja 

considerado um espaço propiciador de momentos de ludicidade para as crianças.  

Nesse sentido, e confirmando as ideias/ afirmações dos autores consultados sugere que 

esses espaços deveriam proporcionar às crianças situações de “(…) exploração, 

descoberta, desafio, aventura (…)”. Os materiais lá existentes deveriam permitir “(…) o 

contacto com animais e plantas, ter muito mais vegetação, para devolver às crianças o 

contacto com a natureza e os seus elementos”. Para além disso deveriam existir “(...) 

túneis, pontos de água e areia, para explorar e sujar”, “estruturas fixas para trepar, saltar, 

equilibrar” e “caminhos diferentes, pavimentos diferentes para a criança correr, saltar e 

encontrar desafios que contribuam para o seu bem-estar físico e mental”. 

O conhecimento/ informação obtido sobre a situação/problema permitiu compreendê-la 

para a poder interpretar e agir sobre ela, dando-lhe solução porque tal como afirma 

Esteves (1986) citado por Amado (2017) a modalidade investigação-para-a-ação surge na 

necessidade de obter “informações/conhecimento de uma situação/problema a fim de agir 

sobre ela e dar-lhe solução” (p. 191). 

Tendo por base a observação realizada, a opinião da educadora e a consulta de autores 

podemos considerar que existem algumas situações relacionadas com o espaço exterior e 

a sua utilização pelas crianças que nos levam a questionar o modo como o mesmo está a 

organizado e as interações que lá são estabelecidas.  
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Assim surge uma questão a que este estudo pretende dar resposta: 

 Que intervenção realizar no espaço exterior de modo a que as crianças possam aí 

vivenciar situações de bem-estar e ludicidade? 

De forma a melhor operacionalizar esta questão delinearam-se os seguintes objetivos: 

 Incentivar a participação das crianças e das famílias na renovação e 

apetrechamento do espaço exterior; 

 Criar condições para que as crianças vivenciem situações que contribuam para o 

seu bem-estar físico e mental. 

 

2.2. Metodologia de investigação 
 

No presente estudo, após o processo de identificação da problemática, de formulação de 

questões e de definição dos objetivos houve que optar pela metodologia que se adeque ao 

processo de investigação e à especificidade do estudo. 

Sendo a metodologia, na perspetiva de Prodanov & Freitas (2013), uma disciplina que 

consiste “em estudar, compreender e avaliar os vários métodos disponíveis para a 

realização de uma pesquisa académica (…) que conduza à resolução da problemática e/ou 

das questões de investigação (…) descreve as técnicas e os instrumentos de recolha de 

dados, assim como o tratamento da informação” (p. 14). 

Tendo em conta a natureza do presente estudo e tratando-se de uma metodologia 

qualitativa em que o investigador estrutura o seu estudo ao mesmo tempo que se envolve, 

observa e reflete pode-se ter como referencia uma metodologia de investigação que utiliza 

em simultâneo a “ação e a investigação num processo cíclico, onde há uma variação 

progressiva entre a compreensão, a mudança, a ação e a reflexão crítica da prática 

docente” (Fonseca, 2012, p. 18). 

Na mesma linha de pensamento encontra-se o autor Johnson (1993) citado por Amado 

(2017) que define esta metodologia: 

“… uma investigação deliberada e orientada-para-a-solução e que é realizada e conduzida 

pelo grupo ou por uma pessoa. É caraterizada por ciclo espirais de identificação dos 
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problemas, recolha sistemática de dados, reflexão, análise, ações orientada em função dos 

dados obtidos e, finalmente, redefinições do problema” (p. 190). 

Na continuação da definição de Amado (2017), Fonseca (2012), apresenta neste processo 

metodológico um conjunto de fases - planificação, ação, observação, reflexão, avaliação 

e reformulação - que se desenvolvem de forma contínua e em movimento circular. 

Portanto, o método de investigação-ação permite obter ideias, utilizando a prática como 

um meio para desenvolver o conhecimento. Assim, durante todo este processo existe 

produção do saber, através da reflexão sobre a ação, proporcionando um aumento do 

conhecimento do investigador e de todo o contexto envolvente. 

Esta abordagem é uma “extensão da capacidade do investigador em dar um sentido ao 

fenómeno” (Freixo, 2018, p. 173). Daí que, durante todo o processo de Prática 

Profissional a aluna desenvolveu, em simultâneo, a função de investigadora e de 

responsável pela intervenção.  

Neste sentido estamos perante uma metodologia de investigação-ação, na modalidade de 

investigação-para-a-ação. Segundo Esteves (1986) citado por Amado (2017) surge a 

necessidade de obter “informações/conhecimento de uma situação/ problema a fim de 

agir sobre ela e dar-lhe solução” (p. 193).  

Para isso, de acordo com Latorre (2003) citado por Coutinho, Sousa, Dias, Bessa, Ferreira 

e Vieira (2009) é necessário que “o professor seja também um investigador que recolhe 

informação sobre a sua própria ação ou intervenção, no sentido de ver com mais 

distanciamento os efeitos da sua prática letiva” (Coutinho, et al., 2009, p. 373). 

Esta afirmação vem confirmar o que, nos dias de hoje, se preconiza para o perfil do 

professor/educador, que seja crítico, reflexivo e pró-ativo, na perspetiva de proporcionar 

aprendizagens significativas aos alunos/crianças, assumindo-se como um profissional de 

educação, com a função específica de ensinar, pelo que recorre ao saber próprio da 

profissão, “apoiado na investigação e na reflexão partilhada da prática educativa” e 

enquadrado em orientações de política educativa para cuja definição contribui ativamente 

(Diário da República, 2001, p. 5570). 
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2.3. Instrumentos de recolha de dados e procedimentos 
 

No sentido de prosseguir com a opção metodológica adotada surge a necessidade de obter 

“informações/conhecimento de uma situação/ problema a fim de agir sobre ela e dar-lhe 

solução” (Amado, 2017, p. 193). Para isso é necessário que se encete um processo de 

recolha de informação sobre a ação ou intervenção. 

De acordo com Lessard-Hébert (1994) citado por Fonseca (2012) existem várias técnicas 

de recolha de dados, das quais salientamos: 

 “O inquérito, que assume duas formas: a oral (entrevista) e a escrita 

(questionário); 

 A observação que assume duas formas: direta, sistemática (observados exterior) 

e participante (observador conhecido ou oculto);  

 Análise documental – a partir de fontes privadas ou oficiais (relatórios, arquivos, 

estatísticas) ” (p. 24). 

Porém, de acordo com o mesmo autor, o investigador tem que selecionar a técnica que 

mais se adequa à sua investigação. 

Assim, no presente estudo, foram utilizadas como principais técnicas, instrumentos e 

procedimentos de recolha e tratamento de dados, a observação participante, entrevista 

semiestruturada, diário de bordo, análise documental e meios audiovisuais.  

 

a) Observação participante 

A observação participante é um método interativo, uma técnica de observação direta, 

visto que esta implica a presença do observador em todos os acontecimentos que está a 

observar. Ao contactar com o público-alvo e com os acontecimentos de forma direta o 

investigador torna-se um conhecedor mais profundo da realidade observada (Fonseca, 

2012).  

Para o registo das situações observadas criaram-se grelhas de observação (ver apêndice 

V) onde se registava a situação/momento, a data e se descreviam as ações observadas. 

Pretendia-se com este instrumento registar informação sobre as interações entre as 

crianças e as ocorrências/ações observadas durante a permanência no espaço exterior.  
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b) Entrevista  

A entrevista é uma das técnicas utilizadas na metodologia qualitativa, esta funciona como 

um complemento da observação, permite recolher dados relativamente à ação e aspetos 

que não são diretamente observados, com o objetivo de interpretar significados. 

Segundo Fonseca (2012) dentro da tipologia de entrevista, existem: 

 Entrevista estruturada ou diretiva – centra-se essencialmente num tema 

específico. As perguntas são previamente estruturadas e lançadas de um modo 

padronizado a todos os entrevistados, não existindo grande flexibilidade durante 

o processo. 

 Entrevista semiestruturada ou semidiretiva – as questões surgem de um guião 

previamente estruturado, onde se regista por uma ordem lógica o essencial do que 

se pretende obter, embora exista uma grande liberdade de resposta ao 

entrevistado. 

 Entrevista não estruturada ou não diretiva – procura entender, sem que para 

isso avance categorias prévias e limitadas da investigação, ou seja, as perguntas 

surgem da interação, não existindo um guião previamente elaborado (Fonseca, 

2012).  

No decorrer do estudo foi utilizada a entrevista semiestruturada para recolher informação 

junto da educadora cooperante. Foi utilizada esta tipologia de entrevista uma vez que, 

permite dar alguma liberdade ao entrevistado, apesar de existir um guião previamente 

elaborado (ver apêndice III), este tipo de entrevista faz com que o entrevistado mencione 

o que para ele for mais pertinente, com as palavras e pela ordem mais conveniente. 

O guião estava organizado por blocos e cada bloco integrava um conjunto de perguntas 

possíveis, pretendendo-se assim:  

- Conhecer a opinião da educadora sobre as condições de utilização do espaço exterior 

pelas crianças; 

- Recolher sugestões para o desenvolvimento de ações que contribuíssem para melhoria 

dessas condições; 
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A informação recolhida foi submetida a uma análise de conteúdo que nos permitiu 

encontrar categorias e unidades de registo que estão presentes na grelha de tratamentos 

de dados (ver apêndice IV).  

 

c) Diário 

O diário do investigador, na perspetiva de Fonseca (2012), é uma técnica narrativa que 

permite recolher observações, reflexões, interpretações, hipóteses e explicações de 

ocorrências e ajuda o investigador a desenvolver o seu pensamento crítico, a mudar os 

seus valores e a melhorar a sua prática. 

O diário construído durante a PPII é o conjunto de todas as reflexões (ver apêndice VI) 

efetuadas durante a mesma. Estas reflexões ocorriam sempre que houvesse necessidade 

de registar alguma situação observada (diária ou semanalmente). Na sua estrutura existia 

um ponto para descrição do observado e um ponto de questionamento/reflexão sobre o 

mesmo. 

O diário utilizado no presente estudo teve como objetivo refletir acerca do desempenho 

em contexto de prática, nomeadamente os seus aspetos mais e menos positivos e 

esclarecer melhor a prática pedagógica, a sua ação, e a sua regulação, numa perspetiva 

crítica e reflexiva. 

 

d) Análise documental  

A análise documental permite-nos conhecer novos aspetos relativamente ao estudo, 

segundo Fonseca (2012): “os documentos oficiais, dependendo do objetivo do 

investigador face ao problema a resolver, podem ter grande importância na medida em 

que se constituem boas fontes de informação” (p. 26). 

A documentação analisada, para além dos instrumentos de pilotagem presentes na sala, 

tais como: agenda semanal, diário de turma, quadro de atividades e plano diário (ver 

anexo II) o projeto curricular de grupo/turma (Barão, 2019/2020) foi motivo de análise 

para a obtenção de dados referentes à atuação educativa e a caraterização dos 

participantes. 
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e) Meios audiovisuais 

Os meios audiovisuais, nomeadamente a fotografia, foi uma técnica utilizada, “na medida 

em que se converte em documentos de prova da conduta humana. São fiáveis, credíveis 

e permitem uma análise retrospetiva dos assuntos” (Fonseca, 2012, p. 26). 

Portanto, todas as técnicas e instrumentos utilizados no decorrer da investigação foram 

imprescindíveis para a realização do estudo. Através destas foi possível recolher 

informações e conhecimentos bastante pertinentes. 

 

2.4. Caraterização dos participantes 
 

O presente estudo desenvolveu-se durante a prática profissional II e III e nele participaram 

alunos e professores dos contextos de educação pré-escolar e de 1.º ciclo. 

 

 Prática Profissional II – contexto de Educação Pré-Escolar  

Trata-se de um grupo heterogéneo, em que as idades variavam entre os quatro e os seis 

anos de idade, tal como podemos verificar no gráfico (Barão, 2019/2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Gráfico 1 - Idade das crianças do grupo de Pré-Escolar 
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O grupo de crianças da sala A era constituído por vinte e cinco crianças, dos quais 

dezassete do género masculino e oito do género feminino, como podemos verificar no 

gráfico seguinte (Barão, 2019/2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prática Profissional III – contexto de 1.º ano de escolaridade do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico 

A turma era constituída por vinte e cinco alunos, as suas idades variam entre os seis e sete 

anos de idade. Sendo que a faixa etária predominante era dos seis anos de idade, como 

podemos verificar no gráfico que se segue” (Cardoso, 2016/2018). 
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Gráfico 2 - Género das crianças do grupo de Pré-Escolar 
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Gráfico 3 - Idade dos alunos da turma de 1.º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico 
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A turma contava com catorze alunos do género masculino e onze do género feminino, 

como podemos verificar no gráfico que se segue” (Cardoso, 2016/2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além destes participantes a educadora cooperante, assim como a docente do 1.º Ciclo 

integraram os sujeitos que participaram no estudo. 

A educadora de infância é licenciada em Educação de Infância, exerce a sua profissão há 

33 anos e rege a sua ação pedagógica pelo modelo do Movimento da Escola Moderna 

(MEM). 

Relativamente à docente do 1.º Ciclo do Ensino Básico licenciada em professores do 1.º 

ciclo do ensino básico, na Escola Superior de Educação de Beja e iniciou a sua carreira 

profissional há 19 anos. 

 

2.5. Análise dos dados  
 

Com base nos dados recolhidos através da entrevista (ver apêndice IV), das grelhas de 

observação e registo/diário (ver apêndice V) e das fontes documentais tais como os 

instrumentos de pilotagem da sala (ver anexo II) e o projeto curricular de grupo/turma 
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Gráfico 4 - Género dos alunos da turma de 1.º ano de 1.º Ciclo do Ensino Básico 
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2019/2020, obtiveram-se dados que nos permitem fazer uma caraterização do contexto e 

da problemática dele emergente. 

Assim, em relação ao contexto de investigação foram observadas ocorrências/ações que 

nos conduziram a ter como objeto de estudo o espaço exterior coberto, utilizado pelas 

crianças no momento do recreio, e as interações que aí se estabeleciam 

O facto de as ocorrências significativas que foram observadas e registadas terem dado 

origem a alguns relatos das crianças no momento da comunicação vieram constituir-se 

como fulcro da investigação e da ação.  

Estes dados serão aqui apresentados em síntese:  

 A organização e gestão do tempo diário contempla um momento de pausa 

designado de “recreio”;  

 A manhã termina com uma reunião designada “momento da comunicação” em 

que as crianças partilham as ocorrências mais significativas que aconteceram 

durante a manhã;  

 A educadora na sua atuação educativa utiliza o Modelo do Movimento da Escola 

Moderna (MEM) e regula a sua ação pelos instrumentos de pilotagem 

preconizados pelo modelo, nomeadamente o diário de turma; 

 No momento designado de recreio as crianças utilizam um espaço coberto anexo 

à sala onde permanecem durante esse tempo de pausa (mais ou menos 45minutos); 

 O espaço coberto tem uma área diminuta onde não existe qualquer tipo de 

materiais; 

 Os objetos/brinquedos utilizados nesse espaço são trazidos de casa pelas crianças; 

 As crianças envolvem-se em situações de conflito por se recusarem a partilhar os 

objetos/brinquedos que trazem de casa; 

 O espaço coberto pode ser utilizado pelos grupos que frequentam as salas de 

educação pré-escolar; 

 As crianças, por vezes, aglomeram-se quando estão vários grupos em simultâneo; 

 As interações são influenciadas pelas dimensões do espaço e pelo número de 

crianças e, por vezes, geram-se algumas situações de contacto físico em que as 

crianças se magoam; 
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Na continuação desta análise dos dados verifica-se que, relativamente à temática em 

estudo a educadora considera que (ver apêndice IV): 

 O espaço fica muito aquém do ideal para as necessidades das crianças porque é 

desumanizado, desprovido de vegetação e de estruturas de diferentes dimensões; 

 O espaço não disponibiliza quaisquer materiais para que as crianças possam 

explorar e experienciar desafios lúdicos; 

 As crianças limitam-se a correr, a gritar, a agredir-se; 

Para uma melhor compreensão e clarificação da situação real recorremos as opiniões de 

alguns dos autores que são referidos no enquadramento teórico e que aqui sintetizamos: 

 O espaço exterior da escola deve conter várias áreas e materiais, tais como: áreas 

naturais, horta/jardim, água, pedras, terra, materiais soltos, campo aberto com 

equipamentos fixos e móveis; 

 O educador/ professor deve disponibilizar vários materiais que estimulem o 

interesse e curiosidade da criança, e garantir que as crianças têm acesso a 

experiências de descoberta e aprendizagem no exterior; 

 O planeamento de um espaço para crianças deve ter em atenção os interesses e 

necessidades das mesmas, sendo imprescindível escutar as vozes das crianças que 

irão utilizar os espaços exteriores, pois só através delas é que se conseguem 

determinar as suas necessidades e espectativas para a construção de um espaço 

prático e utilitário. 

Por sua vez, a educadora da sala defende que o espaço exterior deve:  

 Devolver às crianças o contacto com a natureza e os seus elementos;  

 Disponibilizar túneis, pontos de água e areia, para explorar e sujar, estruturas 

fixas para trepar, saltar, equilibrar, caminhos e pavimentos diferentes para a 

criança correr e encontrar desafios que contribuam para o seu bem-estar físico e 

mental. 

Tendo em conta os dados que caraterizam a situação real e confrontando-os com as teorias 

defendidas pelos autores e a opinião da educadora, podemos considerar que é necessário 
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proceder a uma valorização do espaço exterior e da sua utilização pelas crianças e para 

isso devem ser desenvolvidas algumas ações, nomeadamente:  

 Criação de condições para que as crianças vivenciem situações de bem-estar e 

ludicidade no espaço exterior; 

 Participação ativa das crianças no processo de renovação do espaço exterior; 

 Sensibilização das famílias para a importância que o brincar tem na vida da 

criança. 

Este processo de análise de necessidades esta sintetizado na tabela que se segue: 

Tabela 2 - Análise de Necessidades 

 

Na sequência desta análise, e cumprindo o ciclo de investigação-para-a-ação, caraterizado 

pela necessidade de obter informações/conhecimento de uma situação/ problema a fim de 

agir sobre ela e dar-lhe solução, para que as crianças possam vivenciar situações de bem-

estar e ludicidade no espaço exterior, iremos apresentar um plano de intervenção que 

contem o conjunto de ações a implementar durante a PPII e a PPIII: 

 Criação de situações de diálogo com as crianças, sobre o espaço exterior; 

 Auscultação das famílias sobre alguns aspetos relacionados com o espaço 

exterior; 

Real Ideal Análise de necessidades 

O/no espaço coberto: 

  Área diminuta onde não 

existe qualquer tipo de 

materiais; 

 Objetos/brinquedos são 

trazidos de casa pelas 

crianças; 

 Existem, por vezes, 

situações de conflito. 

 Aglomeração de crianças; 

 Situações de contacto físico 

em que as crianças se 

magoam. 

O espaço exterior deve:  

 Conter várias áreas e 

materiais diversificados 

(naturais, estruturados e não 

estruturados, equipamentos 

fixos e móveis); 

 O planeamento do espaço 

para crianças deve ter em 

atenção os interesses e 

necessidades das mesmas; 

 O educador/ professor deve 

escutar as crianças e as suas 

famílias. 

 Criação de condições para 

que as crianças vivenciem 

situações de bem-estar e 

ludicidade no espaço 

exterior; 

 Participação ativa das 

crianças no processo de 

renovação do espaço 

exterior; 

 Sensibilização das famílias 

para a importância que o 

brincar tem na vida da 

criança. 
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 Concretização das sugestões/ ideias das crianças e das famílias integrando-as nas 

atividades para renovação do espaço exterior; 

 Utilização de materiais/ brinquedos sugeridos pelas crianças. 

Através deste plano pretende-se: 

 Incentivar a participação das crianças e das famílias na renovação e 

apetrechamento do espaço exterior; 

 Criar condições para que as crianças vivenciem situações que contribuam para o 

seu bem-estar físico e mental. 

 

 

3. Intervenção 
 

Tal como foi mencionando ao longo do presente estudo a intervenção decorreu apenas 

em contexto de educação pré-escolar, pois devido à pandemia de COVID-19 que se fez 

sentir por todo o mundo e que obrigou a encerrar todos os estabelecimentos de ensino, a 

intervenção em contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico foi suspensa e alterada (ver anexo 

I). 

Para dar cumprimento à modalidade de intervenção proposta para a PPIII, planificaram-

se algumas atividades, mas perante a situação acima referida, não foram 

concretizadas/implementadas. 

A PPII decorreu na Sala A do Centro Escolar São João Batista, pertencente ao 

Agrupamento de Escolas Nº 2 de Beja, tendo a duração de treze semanas, nas quais a 

intervenção decorreu à 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira, da parte da manhã, compreendida entre os 

seguintes períodos: 

 De quinze de outubro a dezassete de dezembro de dois mil e dezanove; 

 De sete a vinte e quatro de janeiro de dois mil e vinte. 
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3.1. Intervenção em contexto de Educação Pré-Escolar 
 

3.1.1. Contextualização 
 

A Prática Profissional II decorreu no Jardim de Infância do Centro Escolar São João 

Batista, mais concretamente, na sala A deste estabelecimento que tem no total quatro salas 

frequentadas por cem crianças dos três aos seis anos.  

A atuação educativa da educadora responsável tinha como referência as Orientações 

Curriculares e o modelo pedagógico do Movimento da Escola Moderna (MEM) e, de 

acordo com os princípios orientadores que neles são preconizados, é dada a oportunidade 

à criança de ser escutada e de participar nas decisões relativas ao seu processo educativo. 

As autoras das OCEPE, Silva, Marques, Mata e Rosa (2016) valorizam o reconhecimento 

das capacidades da criança “para construir o seu desenvolvimento e aprendizagem supõe 

encará-la como sujeito e agente do processo educativo, o que significa partir das suas 

experiências e valorizar os seus saberes e competências únicas, de modo a que possa 

desenvolver todas as suas potencialidades” (p. 9). 

Relativamente ao grupo (3/6 anos), na opinião da educadora, trata-se de um grupo de 

crianças muito participativas, muito ativas, carinhosas, dinâmicas, bastante curiosas e 

interessadas. Gostam de aprender novas músicas, novos jogos, de realizar atividades de 

expressão plástica, de estudar e pesquisar sobre várias temáticas do seu interesse, de jogar 

e escrever no computador e brincar livremente no exterior. 

Na organização do ambiente educativo, a educadora refere no projeto curricular de 

grupo/turma 2019/2020 que organiza-se em três dimensões interligadas entre si, a 

organização do tempo, do espaço e do grupo de crianças, e apoiando-se nas OCEPE 

(2016) refere que a organização constituiu o suporte do desenvolvimento curricular, pois 

as formas de interação no grupo, os materiais disponíveis e a sua organização, a 

distribuição e utilização do tempo são determinantes para o que as crianças podem 

escolher, fazer e aprender” (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 24). 

Neste sentido, o educador possui em papel fundamental pois, deve observar, avaliar e 

refletir sobre as oportunidades que o espaço oferece às crianças, ou seja, que planeie 

intencionalmente a organização do mesmo, avalie o modo como contribui para a 

aprendizagem das crianças e execute alterações sempre que sejam necessárias. 
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 Organização e gestão do tempo 
 

Relativamente à organização e gestão do tempo na sala esta encontra-se organizada em 

rotinas que ajudam a criança a sentir-se segura e a situar-se no tempo e no espaço.  

Tal como é descrito nas OCEPE (2016): “O tempo educativo tem uma distribuição 

flexível, embora corresponda a momentos que se repetem com uma certa periodicidade. 

A sucessão de cada dia, as manhãs e as tardes têm um determinado ritmo, existindo, deste 

modo, uma rotina que é pedagógica porque é intencionalmente planeada pelo/a 

educador/a e porque é conhecida pelas crianças, que sabem o que podem fazer nos vários 

momentos e prever a sua sucessão, tendo a liberdade de propor modificações” (Silva, 

Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 27).  

Na tabela que se segue observa-se a rotina diária e semanal do grupo de crianças da Sala 

A. 

Tabela 3 - Organização do Tempo 

 

Diárias Semanal 

Manhã 

Acolhimento 

Marcação do dia, do mês e do tempo 

Marcação de Presenças 

Escolha de Atividades 

Tempo de trabalho autónomo/ 

desenvolvimento de projetos 

Lanche 

Recreio 

Comunicações 

2ª Feira - Cante Alentejano ou trabalho 

de texto 

3ª Feira – Hora do Conto ou danças 

4ª Feira – Educação Física 

5ª Feira – Animação Cultural, 

matemática / ciências experimentais ou 

yoga (quinzenalmente) 

6ª Feira – Saídas ao exterior, 

arrumação de trabalhos ou reunião de 

conselho Tarde 

Momentos de atividade em grande grupo 

(diferente cada dia da semana) 
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A manhã das crianças começa com o preenchimento dos quadros, marcação de presença, 

escolha de atividades e marcação do dia e do tempo. Em seguida o planeamento em 

reunião de conselho, seguindo 1h aproximadamente de atividades e projetos. Depois do 

lanche e do recreio, o grupo reúne-se para o tempo de comunicações, em que crianças 

apresentam o seu trabalho ao grupo.  

A tarde é dedicada as atividades culturais, tais como: música, trabalho de texto, dança, 

narração de histórias, dramatizações, yoga, saídas ao exterior, educação física, culinária, 

ciências experimentais, entre outras. 

 

 Organização e gestão do espaço e dos materiais  

 

A organização da sala reflete a intenção da educadora e a dinâmica do grupo de crianças, 

porém é necessário que a educadora se “interrogue sobre a sua função, finalidades e 

utilização, de modo a planear e fundamentar as razões dessa organização. A reflexão 

permanente sobre a funcionalidade e adequação dos espaços permite que a sua 

organização vá sendo modificada, de acordo com as necessidades e evolução do grupo” 

(Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 26).  

Neste sentido, a organização do espaço pode ser realizada de diversas formas, 

independentemente da forma como é organizado, este demostra a intenção educativa. Pois 

o contexto onde as crianças se vão desenvolver e aprender deve ser alvo de reflexão e de 

constante reformulação por parte do educador, para que as crianças possam aprender na 

sua plenitude. 

A sala de atividades encontra-se organizada de forma a estimular a autonomia de cada 

criança e do grupo, os materiais estão acessíveis, identificados e facilmente arrumáveis. 

Segundo as OCEPE (2016) “a importância dos materiais na aprendizagem das crianças 

implica que o/a educador/a defina prioridades na sua aquisição, de acordo com as 

necessidades das crianças e o projeto curricular de grupo. A progressão do 

desenvolvimento e da aprendizagem das crianças, ao longo do ano, levará à introdução 

de novos espaços e materiais” (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 26). 
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Existe uma área central com uma mesa grande rodeada de cadeiras para todas as crianças, 

nesta área as crianças pensam, conversam, planeiam, propõem, trabalham e avaliam-se 

(Barão, 2019/2020).  

É nesta mesa que as crianças diariamente realizam reuniões, comunicações, conversas 

ouvem histórias, poemas, reunião de conselho, resolvem pequenos problemas, observam 

em conjunto, etc. esta serve também de apoio às diferentes áreas.  

Em volta da mesa, é também o local onde se pode encontrar os instrumentos de pilotagem 

que regulam a aprendizagem (quadro de presenças, quadro das atividades, o diário de 

turma, as regras da sala, o quadro das tarefas, etc.). 

Ao redor da área central, podemos encontrar as diferentes áreas de apoio às diferentes 

atividades, se encontram estruturadas da seguinte forma: 

 
Ilustração 3 - Área do Faz de conta 

 
Ilustração 4 - Área das Artes Visuais 

 
Ilustração 5 - Área dos Jogos e construções 

 
Ilustração 6 - Área da Biblioteca 
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Ilustração 7 - Oficina da Escrita 

e da Matemática 
 

Ilustração 8 – Área das Ciências 
Ilustração 9 – Área do Computador 

 

 

3.1.2. Implementação do projeto de intervenção  
 

Na sequência do processo de investigação para a ação que foi encetado delinearam-se 

objetivos e ações a desenvolver durante a PPII e a PPIII, através dos quais se pretendia 

solucionar a problemática emergente do contexto em estudo: 

Objetivos Ações a desenvolver 
 

 Incentivar a participação das crianças 

e das famílias na renovação e 

apetrechamento do espaço exterior; 

 

 Criar condições para que as crianças 

vivenciem situações que contribuam 

para o seu bem-estar físico e mental. 

 Criação de situações de diálogo com as 

crianças, sobre o espaço exterior, nos 

momentos de comunicação e do 

conselho; 

  Auscultação das famílias sobre alguns 

aspetos relacionados com o espaço 

exterior; 

 Concretização das sugestões/ ideias das 

crianças e das famílias integrando-as 

nas atividades para renovação do 

espaço exterior; 
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Tabela 4 - Objetivos e ações a desenvolver 

 

As ações que foram desenvolvidas são aqui apresentadas, dando relevância à participação 

das crianças e das famílias e realizando as suas propostas/soluções, enquanto contributo 

para a renovação do espaço exterior.  

 

 

Ação 1 - Criação de situações de diálogo com as crianças, sobre o espaço exterior, 

nos momentos de comunicação e do conselho 

 

A revisão da bibliografia aponta para a importância da opinião das crianças sobre a 

resolução de problemas/ situações relacionadas com o seu quotidiano. Sobre essa ideia 

Acar (2013) considera que é torna-se essencial escutar as crianças pois só desta forma se 

conseguirá criar espaços onde estas gostariam de estar. O mesmo autor defende que devia 

ser imprescindível escutar as vozes das crianças que irão utilizar os espaços exteriores, 

pois só através delas é que se conseguem determinar as suas necessidades e espectativas 

de cada local. 

 De acordo com esta perspetiva foram criadas situações de diálogo com as crianças 

durante os momentos de reunião em conselho e da comunicação (ver tabela 1) permitindo 

dar voz às crianças, ouvindo-as e tentando perceber quais as suas opiniões relativamente 

ao espaço exterior e a sua utilização. Neste sentido surgiram vários testemunhos que 

podemos agrupar nas dimensões: 

 

 Utilização de materiais/ brinquedos 

sugeridos pelas crianças.  
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Ilustração 10 - Questões levantadas pelas crianças 

 

Conforme surgiam as questões todas as ideias e respostas das crianças eram partilhadas 

em grupo e registadas, tal como podemos visualizar no apêndice VII. 

A partir desses registos foi possível retirar frases/ palavras que revelavam as opiniões das 

crianças e, pela importância que lhe atribuímos, organizamos um esquema onde as suas 

“falas” são apresentadas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 11 - Respostas das crianças 

O que é 
brincar

O que temos 
lá fora para 

brincar

O que 
gostaríamos 
de ter para 

brincar

fixe!divertido

brutal Brincar é ... saúdavel 

encontrar 
amigos 

correr ao ar 
livre

brinquedo
spedras

jogos
O que 

gostariam de ter 
para brincar

troncos 

bolasfolhas
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Para que as crianças tivessem uma participação ativa neste percurso de recolha e registo 

utilizaram o desenho e a construção de uma maquete para ilustrar as suas opiniões/ 

sugestões sobre o espaço exterior. 

Estas produções individuais foram depois apresentadas ao grupo, partilhando entre si as 

ideias/ sugestões que apresentavam sobre a brincadeira neste espaço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 12 - Registo do que brincam no espaço exterior Ilustração 13 - Ilustração do registo 

Ilustração 14 - Maquete "o que queríamos ter para brincar!" 
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Ação 2 - Auscultação das famílias  

 

As OCEPE (2016) dão grande importância à utilização do espaço exterior pelas crianças 

considerando-o “de igual forma relevante para a aprendizagem das crianças. O espaço 

exterior é igualmente um espaço educativo pelas suas potencialidades e pelas 

oportunidades educativas que pode oferecer” (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 

27). 

Contudo, vários estudos (Neto, 2020) revelam que “existe uma desvalorização, por parte 

dos adultos, das atividades livres que as crianças realizam no espaço exterior. Daí que, o 

mais importante será envolver as famílias, no processo de participação na 

construção/renovação dos espaços exteriores” (p. 160). 

Nesta perspetiva de sensibilização das famílias para a importância das atividades livres 

que as crianças realizam no espaço exterior houve que promover o envolvimento dos pais 

neste processo de melhoria das condições oferecidas pelo espaço exterior.  

Num primeiro momento as crianças levaram para casa um pedido de resposta a uma 

pergunta sobre as brincadeiras dos pais no recreio, quando frequentavam a escola (ver 

apêndice X). As respostas podiam ser complementadas com registos fotográficos ou 

imagens. 

Diariamente chegavam respostas à questão que tinha seguido para casa, e cada criança 

mostrava e o adulto lia as respostas em voz alta para todos.  

 

 

  

 

 

 

 

 Ilustração 15 - Respostas à questão apresentada 
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As crianças podiam ilustrar os testemunhos dos pais através do desenho. Finalmente 

construiu-se um cartaz com as respostas e respetiva ilustração.  

 

 

Ação 3 – Concretização das sugestões das crianças e das famílias  

 

No sentido de garantir que as crianças possam ter acesso a experiências de descoberta e 

aprendizagem no exterior, Bilton, Bento e Dias (2017) consideram que “é necessário dar-

lhe a possibilidade de decidir o que fazer, com quem e de que forma” (p. 17). 

Na concretização desta ideia, as crianças foram escutadas sobre a construção e 

apetrechamento do espaço exterior, as suas opiniões/soluções/sugestões são 

contempladas no planeamento deste processo de renovação, por serem consideradas 

imprescindíveis para a construção de um espaço prático e utilitário. 

Com base nas sugestões das crianças fez-se o planeamento da construção de materiais/ 

brinquedos para o espaço exterior (ver apêndices VIII e IX).  

No âmbito das atividades expressivas/criativas foram construídos materiais/ brinquedos 

(por exemplo: jogo do galo em 3D, jogo do bowling, fisgas, bolas trapeiras) a utilizar 

livremente pelas crianças. 

 

 

Ilustração 16 - Cartaz "ao que os nossos pais brincavam" 
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Todas estas atividades decorriam diariamente, ou seja, integravam as atividades de 

trabalho autónomo das diferentes áreas existentes na sala e que estavam representadas no 

mapa de atividades em que as crianças registavam o seu plano da manhã (ver anexo II). 

Enquanto realizavam as atividades as crianças mantinham um diálogo entre si e com os 

adultos da sala e, por vezes, surgiam ideias para novos materiais e brinquedos.  

Num desses momentos F. diz: - “não se brinca apenas com brinquedos, mas também com 

as coisas da natureza”. A partir desta sugestão começou a organizar-se uma saída ao 

exterior para recolher alguns elementos naturais, como ervas, folhas, pedras, paus, etc.  

 

Ilustração 17 - Construção de fisgas Ilustração 18 - Pintura de pedras 

Ilustração 19 - Pintura das peças do jogo do galo Ilustração 20 - Pintura das caixas de madeira 
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Ao voltar à sala, em grande grupo as crianças organizaram e distribuíram os materiais 

recolhidos pelas caixas de madeira reutilizáveis. 

Esta recolha de materiais foi também planeada para que as crianças pudessem manipular 

os materiais livremente, observando-os e experimentando outras utilizações dos mesmos 

(fazer construções, decorá-los, agrupá-los.), porque “os materiais naturais (pedras, folhas, 

plantas, paus, areia, terra, água, etc.) podem ser trazidos para a sala e ser objeto de outras 

explorações e utilizações” (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 27). 

Esta situação vivenciada pelas crianças despoletou a possibilidade de trazerem para a 

escola outros materiais que poderiam ser utilizados para brincar no espaço exterior e 

combinou-se que iriamos fazer o pedido à família.  

Ilustração 21 - Recolha de materiais Ilustração 22 - Recolha de materiais da natureza 

Ilustração 23 - Organização dos materiais recolhidos 



53 
 

Mais uma vez se pretendeu envolver as famílias neste processo e começam a surgir vários 

materiais reutilizáveis que as crianças recolheram em casa.  

Das ações até agora desenvolvidas resultaram, devido à colaboração/envolvimento dos 

pais e às atividades sugeridas pelas crianças, um conjunto de materiais diversificados. 

Para que as crianças os pudessem usar livremente foi necessário: organizar os materiais, 

criar um espaço na sala e combinar regras de utilização. 

Em relação a esta etapa, na organização dos materiais as crianças preocupadas com a 

“estética” decidiram pintar as caixas que continham os materiais. Para além disso 

procederam à inventariação, categorização e etiquetagem dos materiais. 

Preparados os materiais, para que houvesse liberdade da criança para jogar ou brincar, foi 

necessário combinar regras, criadas pelas próprias crianças, e que de acordo com Peter 

Gray (2013), citado por Hanscon (2018) não condiciona a liberdade e a espontaneidade 

da brincadeira livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

• Areia e funil 
• Pedras  
• Folhas 
• Troncos 
• Rolos de cartão 
• Berlindes 
• Cordas 
• Bolas trapeiras 
• Tampas 
• Caricas 
• Rolhas de cortiça 
• Conchas 
• Jogos de exterior 
• Carrinho de 

transporte 

Ilustração 25 – Espaço de construi, brincar e 
jogar  

Ilustração 24 - Inventário do material 
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Tal como já foi referido a sala de atividades encontra-se organizada de forma a que as 

crianças tenham autonomia para realizar as atividades que planeiam. Por isso, os materiais 

estão acessíveis, identificados e facilmente arrumáveis. Contudo, segundo as OCEPE 

(2016) os materiais e a sua organização para contribuírem na aprendizagem das crianças 

implica que o/a educador/a, esteja atento às necessidades e interesses das crianças e 

proceda, sempre que necessário, à introdução de novos espaços e materiais (Silva, 

Marques, Mata, & Rosa, 2016). 

No seguimento do que é preconizado nestas orientações houve que reorganizar a sala para 

poder integrar um novo espaço que, de acordo com a opinião das crianças e após um 

processo de votação para escolha do nome de entre os que foram propostos, ficou a 

designar-se “Espaço de construir, brincar e jogar”. Para sinalizar a nova área utilizou-se 

o computador da sala para escrever o nome eleito pelas crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustração 28 - Escrever o nome do espaço no computador 

Ilustração 26 - Regras de utilização do material 

Ilustração 27 - Votação do nome para o novo espaço 
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Ação 4 - Utilização de materiais/ brinquedos 

 

Porque brincar é, antes de mais, sentir prazer e o brincar livre, para Ferland (2006), 

promove a imaginação, a fantasia e a criatividade, o objetivo primordial a que nos 

propusemos foi criar condições para que as crianças vivenciassem, no espaço exterior, 

situações de brincadeira/ludicidade. Para a concretização desse objetivo contribuiu a 

criação do Espaço de construir, brincar e jogar que permitiu às crianças a utilização, no 

espaço exterior, dos materiais por eles construídos. 

  

 

 

 

 

 

    

 

Ilustração 31 - Construção com pedras 

Ilustração 29 - Espaço de construir, brincar e jogar 

Ilustração 30 - Brincadeiras no espaço 
exterior com os materiais adquiridos 
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Ilustração 33 - Jogo do galo 

Ilustração 34 - Brincadeiras com caixas de cartão 
Ilustração 35 - Brincadeiras com areia 

 

Através desses materiais e das interações estabelecidas entre as crianças acontece um 

processo de socialização e de crescimento realizado de forma rica e estimulante e 

caraterizado pelo prazer, interesse, espontaneidade, iniciativa, imaginação, curiosidade, 

criatividade e risco Ferland (2006). 

  

Ilustração 32 - Jogo do bowling 
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3.1.3. Avaliação do projeto de intervenção  

 

Face ao que foi apresentado e, constituindo o espaço exterior e a sua utilização pelas 

crianças o objeto de estudo deste projeto de investigação-ação, iremos neste ponto avaliar 

as ações realizadas junto das crianças e das famílias. A partir das situações observadas 

surgiu a questão de partida: 

 Que intervenção realizar no espaço exterior de modo a que as crianças possam aí 

vivenciar situações de bem-estar e ludicidade? 

Os objetivos apontados para a resolução desta situação problemática estavam 

relacionados com a melhoria das condições que o espaço exterior oferecia e com a 

participação das crianças e das famílias nesse processo.  

Por sua vez o plano de ação que foi delineado para dar cumprimento a esses objetivos 

contemplava quatro vertentes/ações: 

 Criação de situações de diálogo com as crianças, sobre o espaço exterior, nos 

momentos de comunicação e do conselho; 

  Auscultação das famílias sobre alguns aspetos relacionados com o espaço 

exterior; 

 Concretização das sugestões/ ideias das crianças e das famílias integrando-as nas 

atividades para renovação do espaço exterior; 

 Utilização de materiais/ brinquedos sugeridos pelas crianças. 

Na concretização destas ações teve-se sempre em conta que o espaço exterior e a sua 

utilização pelas crianças “é relevante para a aprendizagem (…) e é um espaço educativo 

pelas suas potencialidades e pelas oportunidades educativas que pode oferecer (…). As 

atividades que se realizam habitualmente na sala também podem ter lugar no espaço 

exterior” (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 27). 

Seguindo estes princípios/orientações e desenvolvendo um conjunto de atividades/ações 

inscritas nas áreas de conteúdo e que promoveram aprendizagens das crianças, verifica-

se que as crianças e as famílias participaram na renovação e apetrechamento do espaço 

exterior e as suas sugestões foram concretizadas, criando assim condições para que as 

crianças vivenciem situações que contribuam para o seu bem-estar físico e mental foram 

alcançados.  
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Para além destes contributos da brincadeira, na perspetiva de alguns dos autores 

consultados, ela também promove aprendizagens que contribuem para o desenvolvimento 

da criança. Para Neto (2020) “brincar e aprender são duas expressões que devem 

caminhar juntas no processo de ensino e aprendizagem no contexto escolar” (p. 159). 

A mesma ideia é apresentada nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar 

(2016) como um meio privilegiado de aprendizagem, daí que seja importante: 

“diferenciar  uma visão redutora de brincar, como forma de a criança estar ocupada ou 

entretida, de uma perspetiva de brincar como atividade rica e estimulante que promove o 

desenvolvimento e a aprendizagem (…) e que leva ao desenvolvimento de competências 

transversais a todas as áreas do desenvolvimento e aprendizagem” (Silva, Marques, Mata, 

& Rosa, 2016, p. 11). 

Face ao exposto, pode-se afirmar que o conjunto de ações realizadas, tendo em conta que 

brincar leva ao desenvolvimento de competências transversais, resultaram na promoção 

de aprendizagens que são preconizadas nas diferentes áreas de conteúdo da educação Pré-

Escolar, tais como: Área de Formação Pessoal e Social, Área de Expressão e 

Comunicação e na Área do Conhecimento do Mundo. 
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Áreas de 

Conteúdo / Domínios 

 

Aprendizagens a promover 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

  

Área de Expressão e 

Comunicação 

 
Domínio da Educação 

Física 

 
Domínio da Educação 

Artística 

 

Domínio da Linguagem 

Oral e Abordagem à 

Escrita 

 

Domínio da Matemática 

 

Área do Conhecimento 

do Mundo 

 Adquirir a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões e assumir 

responsabilidades; 

 Cooperar uns com os outros no processo de aprendizagem; 

 Desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas opiniões; 

 Desenvolver uma atitude crítica e interventiva.  

 Cooperar em situações de jogo, seguindo as regras; 

 Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de produções; 

 Utilizar o espaço e objetos, atribuindo-lhes significados múltiplos em situações 

imaginárias e de recriação; 

 Identificar e descrever os sons que ouve quanto às suas caraterísticas; 

 Usar a linguagem oral em contexto conseguindo comunicar eficazmente de 

modo adequado; 

 Usar a leitura e a escrita com diferentes funcionalidades nas atividades, rotinas 

e interações com outros; 

 Aperceber-se do sentido direcional da escrita; 

 Recolher informação para dar resposta a questões colocadas, recorrendo a 

metodologias adequadas; 

 Identificar quantidades através de diferentes formas de representação; 

 Compreender e identificar diferenças e semelhanças entre diversos materiais, 

relacionando as suas propriedades com os objetos feitos a partir deles; 

 Demonstrar cuidados com o seu corpo e de segurança; 

 Manifestar comportamentos de preocupação com a conservação da natureza e 

respeito pelo ambiente; 

 Utilizar diferentes suportes tecnológicos. 

 Reuniões de grupo  

(fazer escolhas, tomar decisões, 

dar opiniões, assumir 

responsabilidades); 

 Selecionar, agrupar, 

etiquetar, comparar e 

ordenar; 

Atividades 
 Contar, resolver problemas, 

orientar e visualizar objetos; 

 Criar de regras para a 

utilização do material;  

 Desenhar, recortar, colar e 

pintar; 

 Empilhar e fazer 

construções; 

 Questionar e colocar 

hipóteses; 

 Recolher materiais da natureza 

 Escrever utilizando suporte 

papel e digital; 

 Colaborar em situações de 

jogo; 

Tabela 5 - Abordagem holística das aprendizagens 
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A tabela aqui apresentada evidencia que durante a implementação do projeto todas as 

atividades foram perspetivadas visando a construção articulada do saber, isto é o 

desenvolvimento e a aprendizagem a processarem-se de forma holística, sendo o brincar 

um meio privilegiado de aprendizagem que leva ao desenvolvimento de competências 

transversais a todas as áreas do desenvolvimento e aprendizagem. Este princípio 

defendido nas OCEPE (2016) aponta para uma atuação educativa que aborde as diferentes 

áreas de forma globalizante e integrada e estimule o brincar, através de materiais 

diversificados, apoiando as escolhas, explorações e descobertas da criança.  

Para que as crianças possam fazer as suas escolhas, explorações e descobertas criou-se 

um novo espaço na sala designado “espaço de construir, brincar e jogar” onde estão 

acessíveis todos os materiais elaborados no âmbito das ações que integram este projeto 

de intervenção. Este espaço passou a figurar no mapa de atividades (ver anexo II) e o 

espaço exterior passou a ser utilizado como um prolongamento do espaço da sala, isto é 

um espaço educativo pelas suas potencialidades e pelas oportunidades educativas que 

pode oferecer.  

No sentido de valorizar a participação das famílias e de divulgar este projeto perspetivou-

se a divulgação, no jornal de notícias da sala, de algumas evidencias dos momentos de 

construção e utilização dos materiais, assim como algumas opiniões das crianças que 

foram recolhidas durante os momentos da comunicação e do conselho e registadas no 

diário de turma: Aprendi a fazer brinquedos (J.); Aprendi a brincar com outras coisas 

(G.C); Gostei porque já temos brinquedos para levar lá para fora (A.G); Gostei de 

brincar com os paus e as folhinhas (I.); Gostei de brincar com a areia (R.G); Gostei de 

fazer construções com as latas (G.R). 
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3.2. Intervenção em contexto de 1º Ciclo do Ensino Básico 
 

3.2.1. Contextualização 
 

A EBI de Santa Maria pertence à rede pública e localiza-se na cidade de Beja. Esta escola 

foi inaugurada no dia 21 de maio de 1993, no entanto, entrou apenas em funcionamento 

no ano letivo de 1992/1993 (Projeto Educativo, 2016/2018). 

A visão educativa da escola de Santa Maria foi integrar todos os alunos da sua área 

geográfica, independentemente das suas caraterísticas socioeconómicas e culturais, 

incorporando assim o modelo de “Escola Inclusiva”. 

Perante esta realidade e por proposta do Ministro da Educação, a Escola EBI de Santa 

Maria no ano letivo 1996/97 tornou-se na escola sede de um Território Educativo de 

Intervenção Prioritária (T.E.I.P.).  

Com a colaboração de vários parceiros educativos e a partir do preenchimento de 

inquéritos concretizou-se um novo diagnóstico da situação, foram identificados os 

principais problemas e necessidades e o Agrupamento continuou a ser TEIP no ano letivo 

de 2009/2010, onde permanece atualmente.  

De forma a dar resposta as necessidades no ano letivo 2011/2012 foi inaugurado o edifício 

do novo Centro Escolar de Santa Maria, num espaço anexo à escola sede e onde 

funcionam as valências de Jardim-de-Infância e 1ºCiclo, exceto as turmas de 4ºano, que 

por limitação de salas integram a escola E.B. 2/3 onde funcionam as valências de 2º e 3º 

ciclo. 

Segundo o Projeto Educativo (2016/2018) o agrupamento de escolas Nº1 registou um 

total de 2928 alunos distribuídos por 136 turmas, pelas valências de pré-escolar, 1º, 2º, 3º 

Ciclo e ensino secundário. A maioria dos discentes do agrupamento são provenientes de 

meios socioeconómicos desfavorecidos. 

Tal como foi mencionado anteriormente no Centro Escolar de Santa Maria encontra-se a 

funcionar o Jardim-de-Infância e o 1ºCiclo. Na tabela que se segue podemos constatar o 

número total de alunos de ambas as valências (Projeto Educativo, 2016/2018, p. 7). 
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Valências Número de alunos 

Pré-Escolar 80 

1º Ciclo 297 

Total 377 
Tabela 6- Número total de alunos por valência 

 

a) Espaços e materiais comuns da sala/escola/agrupamento 

  

A Escola EB. 2/3 de Santa Maria e respetivo Centro Escolar situa-se na Freguesia de 

Salvador em Beja, atualmente é constituída por dois blocos de dois pisos e um bloco 

apenas de um piso, em volta dos mesmos encontra-se um espaço descoberto desprovido 

de qualquer estrutura fixa ou móvel, materiais ou brinquedos.  

Neste espaço exterior comum existe apenas um campo desportivo polivalente que 

habitualmente é utilizado pelos alunos de 2.º e 3.º ciclo e um pequeno parque infantil que 

é utilizado pelas crianças do jardim-de-infância do Centro Escolar. 

 

b) Caracterização da turma 

 
A turma 1º A da Escola de Santa Maria do ano letivo 2019/2020 é constituída por vinte e 

cinco alunos sendo que, vinte e quatro são de nacionalidade portuguesa e um de 

nacionalidade georgiana.  

A turma conta com catorze alunos do género masculino e onze do género feminino, como 

podemos verificar na tabela que se segue. 

 

Número de alunos por género 

Masculino 14 

Feminino 11 

Total 25 
Tabela 7- Número de alunos por género 
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Relativamente à faixa etária, predominam os alunos com seis anos de idade, como 

podemos verificar na tabela que se segue. 

 

Número de alunos por faixa etária 

6 Anos 19 

7 Anos 6 

Total 25 
Tabela 8- Número de alunos por faixa etária 

 

c) Síntese do ambiente sociocultural dos alunos 
 

Um dos maiores entraves dos docentes é a desmotivação por parte dos alunos. Desta 

forma é difícil estabelecer relações interpessoais gratificantes, nomeadamente dentro da 

sala de aula, assim como nos restantes espaços escolares. 

Uma vez que a comunicação e a capacidade de relacionamento com os outros é cada vez 

mais pertinente para o ser humano, sendo indispensável para o bom funcionamento da 

sociedade, é fulcral que a escola promova a integração social e realização pessoal, 

promovendo em articulação com a família e com a comunidade (Projeto Educativo, 

2016/2018). 

Um dos pontos mais notórios de articulação escola/família/comunidade é sem dúvida a 

discrepância entre escola e família, ao nível do envolvimento dos pais e encarregados de 

educação/ famílias no acompanhamento da vida escolar dos seus educandos.  

Tal como é mencionado no Projeto Educativo 2016/2018, “a baixa escolaridade dos pais 

e encarregados de educação, também poderá explicar: o pouco interesse que alguns 

demonstram, relativamente à necessidade de acompanharem o percurso escolar dos 

educandos” (Projeto Educativo, 2016/2018, p. 8). 

 

d) Equipa educativa envolvida e organização curricular 

 

Relativamente à equipa educativa da componente letiva da sala 1A da Escola de Santa 

Maria, esta é constituída por os seguintes elementos: 
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Equipa Educativa 

Professora Titular de Turma Profª CC 

Professoras de Apoio Socioeducativo 

Profª AR (2h semanais) 

Profª MM (5h semanais) 

Profª BG (10h semanais) 

Professoras do Projeto de Leitura e 

Escrita 

Profª LC 

Profª MAC 

Profª CG 

Professor de Expressão Musical 

(cante alentejano) 
Profº CN 

Tabela 9- Equipa educativa envolvida 

 

Após a componente letiva seguem-se as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), 

sendo estas de carater facultativo, cabendo aos pais e encarregados de educação a 

inscrição dos seus educandos nas atividades. 

Segundo a Direção-Geral da Educação as AEC no 1.º ciclo do ensino básico são 

“atividades  de carácter facultativo e de natureza eminentemente lúdica, formativa e 

cultural que incidam, nomeadamente, nos domínios desportivo, artístico, científico 

e tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da 

dimensão europeia da educação” (Direção-Geral da Educação, s.d.). 

Para além das atividades de enriquecimento curricular (AEC) os alunos podem usufruir 

da componente de apoio à família no 1ºciclo do ensino básico (CAF), este é um “conjunto 

de atividades destinadas a assegurar o acompanhamento dos alunos do 1.º ciclo do ensino 

básico antes e ou depois das componentes do currículo e das AEC, bem como durante os 

períodos de interrupção letiva” (Direção-Geral da Educação, s.d.).  

Tendo como base a Matriz Curricular para o 1ºciclo, assim é a distribuição das 

componentes do currículo e sua carga horária semanal. Deste modo é pertinente 

apresentar a agenda semanal da turma 1A de Santa Maria.  
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A tabela revela-nos uma agenda semanal totalmente preenchida com atividades umas no 

âmbito do currículo e outras naquilo que é designado de atividades extra curriculares. 

Ainda que não esteja apresentado na tabela a meio da manhã existia um breve intervalo 

em que as crianças saiam da sala e ocupavam os vários espaços que o espaço exterior lhe 

oferecia. A mesma situação verifica-se durante a hora de almoço e no intervalo da tarde. 

No espaço exterior comum existe apenas um campo desportivo polivalente que 

habitualmente é utilizado pelos alunos de 2.º e 3.º ciclo e um pequeno parque infantil que 

é utilizado pelas crianças do jardim-de-infância do Centro Escolar. 

Das situações ocorridas em espaço exterior, que foi possível observar, verificou-se que 

na turma algumas crianças distribuíam-se por grupos e brincavam. Nessas brincadeiras 

surgiam alguns jogos de regras simples, como: jogo da macaca, elástico, jogo da 

apanhada, macaquinho do chinês e o jogo do peixinho. Por sua vez, havia outras crianças 

que ficavam a observar a brincadeira dos colegas sem qualquer intervenção na mesma. 

Neste espaço exterior, à semelhança do existente no contexto de educação pré-escolar não 

existia qualquer tipo de materiais e a área era diminuta.   

Para além disso era referido no projeto educativo (2016/2018) “as discrepâncias, (…) ao 

nível do envolvimento dos pais e encarregados de educação/ famílias no 

acompanhamento da vida escolar dos seus educandos, (…) é fulcral que a escola promova 

Tabela 10 - Agenda Semanal da turma 1AS 
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a integração social e realização pessoal, promovendo em articulação com a família e com 

a comunidade” (p.8). 

Dada a realidade exposta achou-se que o plano de ação delineado para a educação pré-

escolar podia ter continuidade neste contexto de 1.ºciclo. Assim, as ações preconizadas 

são: 

 Criação de situações de diálogo com os alunos sobre o espaço exterior; 

  Auscultação das famílias e dos alunos sobre alguns aspetos relacionados com o 

espaço exterior; 

 Concretização das sugestões/ ideias dos alunos e das famílias integrando-as nas 

atividades para animação do espaço exterior; 

 Utilização de materiais sugeridos pelos alunos. 

Estas ações, dado o nível de escolaridade onde se pretendem realizar, terão algumas 

alterações em relação à intervenção em educação pré-escolar. Assim, estão previstas as 

seguintes atividades:  

 Realização de um questionário aos alunos para responderem “o que costumam 

fazer no intervalo?” e “como é que gostariam que fosse o espaço exterior da 

escola?” (os alunos que não conseguissem escrever as respostas, poderiam ser 

ajudados pelos colegas ou adultos da sala); 

 Realização, pelos alunos, de uma entrevista aos familiares para saber “como 

brincavam no recreio quando andavam à escola?”; 

 Realização de atividades de animação do recreio dinamizadas e planeadas pela 

investigadora/aluna estagiária; 

 Realização de atividades de animação do recreio dinamizadas e planeadas pela 

investigadora/aluna estagiária, a partir das sugestões das famílias e dos alunos; 

Através da concretização deste plano pretendia-se: 

 Valorizar a utilização do espaço exterior pelos alunos; 

 Criar condições para que os alunos vivenciem no espaço exterior situações de 

bem-estar e ludicidade; 
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3.2.2. Implementação do projeto de intervenção 
 

A PPIII decorreu de dezoito de fevereiro a treze de março de dois mil e vinte, na sala do 

1.º ano de escolaridade, do Centro Escolar de Santa Maria, tendo a duração de três 

semanas de observação cooperada e uma semana de intervenção, pois devido à pandemia 

de COVID-19 que se fez sentir por todo o mundo e que obrigou a encerrar todos os 

estabelecimentos de ensino, a intervenção em contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico foi 

suspensa e alterada (ver anexo I).  

Apesar disso, para dar cumprimento às atividades de animação do recreio preconizadas 

no plano de ação iniciou-se um processo de levantamento e planificação de algumas 

atividades que aqui apresentamos, todavia perante a situação acima referida não foram 

concretizadas/implementadas as ações previstas. 

 

 Levantamento e planificação de algumas atividades a desenvolver 

 

As propostas de atividades que se seguem são dirigidas aos alunos com idades 

compreendidas entre os seis e os sete anos de idade, ou seja, aos alunos que se encontram 

a frequentar o 1.º ano do Ensino Básico.  

 

Tarefa 1: Desenho criativo  

 

Áreas curriculares: Edução Artística – Artes Visuais – Experimentação e Criação 

Aprendizagens Essenciais:  

 Integrar a linguagem das artes visuais, assim como várias técnicas de expressão 

(desenho) nas suas experimentações físicas; 

 Experimentar possibilidades expressivas dos materiais (areia, terra, água, folhas, 

pedras, sementes, etc.,) e das diferentes técnicas, adequando o seu isso a diferentes 

contextos e situações (Ministério de Educação, 2018). 

Material: terra, caixa de madeira ou plástico, água e pauzinho da natureza ou de gelado 
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Descrição da Atividade: Após a visualização atenta do vídeo “Desenhar sem folha e 

lápis!” (ver apêndice I) os alunos devem proceder à execução da atividade mas com 

algumas variantes. Desta forma, os alunos devem realizar a atividade com terra e água, 

se possível diretamente no chão. Se não possuírem oportunidade podem sempre recorrer 

a uma caixa de madeira ou de plástico reutilizável. 

Para proceder à elaboração do desenho poderão recorrer ao próprio dedo, a um pauzinho 

de gelado ou da natureza.  

Após terminarem o desenho e pretenderem voltar a desenhar utilizando o mesmo material, 

podem sempre pedir a ajuda de um adulto para fotografar o desenho de forma a ficar com 

o registo e desenhar novamente. 

 

Reflexão sobre o desenvolvimento e dificuldades 

 

Na minha perspetiva, o desenvolvimento da atividade deverá decorrer de forma autónoma 

e facilitada. Uma vez que o material necessário para o decorrer da atividade é de fácil 

acesso para os alunos, não tendo estes que solicitar o auxílio de um adulto.  

Esta é uma atividade que os alunos realizam frequentemente no exterior, seja na escola, 

em casa, na praia, ou em entre outros locais. Acaba por ser uma atividade que os alunos 

realizam naturalmente.  

Qualquer aluno aprecia desenhar, escrever, fazer números diretamente no chão, 

principalmente quando se juntam dois elementos, solo e a água. Brincar com a água e o 

solo é uma das atividades mais cativantes para as crianças no espaço exterior. Com esta 

podem construir-se composições muito bem conseguidas e aprendizagens transversais às 

diferentes áreas de conteúdo. 

Quanto às possíveis dificuldades, penso que a presente atividade detém um nível de 

dificuldade baixo, não identificando possíveis dificuldades sentidas por parte dos alunos.  
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Tarefa 2: Brincar com elementos naturais  

 

Áreas curriculares: Edução Artística – Artes Visuais – Experimentação e Criação 

Aprendizagens Essenciais:  

 Integrar a linguagem das artes visuais, assim como várias técnicas de expressão 

(desenho) nas suas experimentações físicas; 

 Experimentar possibilidades expressivas dos materiais (areia, terra, água, folhas, 

pedras, sementes, etc.,) e das diferentes técnicas, adequando o seu isso a diferentes 

contextos e situações (Ministério de Educação, 2018). 

Material: terra, folhas secas, pedras, paus, sementes secas, cartolinas, marcadores, etc. 

Descrição da Atividade: Nesta atividade os alunos devem proceder à construção de 

composições recorrendo a elementos naturais, podendo utilizar folhas secas, pedras, paus, 

sementes secas, entre outros materiais que pretendam, como podem verificar nos 

exemplos a seguir. 

Após a construção dos mesmos, podem fotografar, imprimir as imagens e dar um título à 

sua produção (tal como nos exemplos que aqui apresentamos – ilustração 36 a 38). O 

conjunto das fotografias pode ser apresentado como um painel recorrendo, por exemplo, 

a cartolinas para a elaboração da base e decorar com os registos e alguns materiais da 

natureza. 

Ilustração 36 - Irmãos 
abraçados 

Ilustração 37 – Boneca Ilustração 38 - Bolo de 
aniversário 

Fonte: fotografias retiradas 

em contexto de PPII 
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Reflexão sobre o desenvolvimento e possíveis dificuldades 

Na minha perspetiva, esta atividade deverá desenvolver-se naturalmente, ou seja, com 

facilidade. Habitualmente esta é uma atividade que os alunos apreciam e que 

desenvolvem frequentemente quando brincam no espaço exterior.  

A atividade não exige qualquer tipo de material adquirido antecipadamente, pois o 

objetivo é construir composições com aquilo que a natureza nos oferece constantemente, 

tal como folhas, sementes, paus, etc. pois como se sabe estes objetos potenciam 

brincadeiras muito ricas. 

Relativamente ao registo da composição, um aluno de 1.º ano consegue fotografar sem 

dificuldade, no entanto, é necessário que esteja um adulto por perto.  

A construção do painel exige algum material, como as cartolinas, cola, tesoura e o registo 

fotográfico impresso. Para tal é necessário que o aluno tenha o auxílio de um adulto para 

a concretização do mesmo.  

Apesar de o desenvolvimento da atividade exigir a presença de um adulto, penso que a 

mesma detém um baixo nível de dificuldade, não identificando possíveis dificuldades 

sentidas por parte dos alunos.  

 

Tarefa 3 – Construção de andas 

 

Áreas curriculares: Educação Física - Deslocamentos e Equilíbrios e Artes Visuais – 

Experimentação e Criação 

Aprendizagens Essenciais:  

 Experimentar possibilidades expressivas dos materiais (tintas e pincéis) e das 

diferentes técnicas, adequando o seu uso a diferentes contextos e situações; 

 Realizar deslocamentos e equilíbrios, no solo e em aparelhos, segundo uma 

combinação de movimentos, coordenando a sua ação para aproveitar as 

qualidades motoras possibilitadas pela situação; 

 Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e realizando com 

intencionalidade e oportunidade as ações caraterísticas desses jogos (Ministério 

da Educação, 2018). 
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Material: folhas de papel A4, guaches, pincéis, tesoura, fita métrica, cola branca, lata de 

conserva de grande dimensão e corda. 

Descrição da Atividade: Para proceder a construção de andas os alunos devem formar 

grupos de cinco elementos. Cada grupo irá ficar responsável pela construção de um par 

de andas. 

Antes de procederem a construção propriamente dita os grupos devem selecionar uma 

técnica de pintura, por exemplo, técnica do berlinde, técnica do carimbo, técnica do sopro, 

etc. para posteriormente embelezar a lata de conserva.  

Após selecionarem a técnica cada elemento do grupo deve proceder à realização da tarefa, 

utilizando uma folha branca 4A, as tintas, assim como o material adequado para a 

construção da mesma.  

Posteriormente, os alunos, em grupo, devem cortar a corda para colocar na lata de 

conserva, preparada e analisada antecipadamente de forma a não ocorrer incidentes. Para 

tal, os alunos devem passar a corda por baixo do pé até chegar a sua mão, medir com a 

ajuda da fita métrica e cortar dois bocados equivalentes. 

Seguidamente os alunos devem colocar a corda nos orifícios construídos antecipadamente 

fazendo um nó nas pontas, para que este fique no interior da lata. Antes de terminar devem 

proceder à decoração da lata de conserva utilizando a técnica de pintura que realizaram 

anteriormente.  

Os alunos devem cortar a folha de acordo com o comprimento e largura indicada e colar 

com cola branca. Depois de cobrir toda a lata devem passar uma camada fina de cola 

branca.  

 

 

 

Ilustração 39 -Exemplo de andas 

Fonte: https://abcescolar.pt/produto/mini-andas-2/ 

 

Após terminar as andas os alunos poderão proceder ao jogo das andas no espaço exterior 

da escola. Para isso devem marcar a linha de partida e de chegada, formar equipas e jogar. 

https://abcescolar.pt/produto/mini-andas-2/
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Este jogo tem como objetivo deslocar-se, mantendo o equilíbrio e chegar ao final da 

partida sem colocar os pés no chão. 

 

Reflexão sobre o desenvolvimento e possíveis dificuldades 

 

Considero que está atividade requer mais ponderação por parte dos alunos, a meu ver no 

desenvolvimento da mesma os alunos poderão sentir algumas dificuldades. Desta forma, 

o desenvolvimento da atividade passa pelo trabalho em pequenos grupos.  

Primeiramente exige que os alunos adquiram latas de conserva com alguma dimensão, o 

que poderá ser uma dificuldade. Seguidamente exige a presença obrigatória de um adulto, 

pois quando os alunos procederem a realização das andas a lata deve estar preparada e 

analisada de forma a não ocorrer incidentes. 

A colocação da corda na lata também poderá ser uma tarefa relativamente difícil, pois os 

alunos deverão ter alguma dificuldade em dar o nó para que a corda fique atada no interior 

da lata. 

Relativamente à seleção da técnica de pintura e realização da mesma, os alunos deverão 

possuir alguma facilidade no seu desenvolvimento. Quanto à decoração das andas, 

também esta, requer um trabalho mais minucioso por parte do aluno e mais concentração 

por parte do grupo. 

 

Tarefa 4 – Construção de um labirinto em trapilho 

 

Áreas curriculares: Educação Física - Deslocamentos e Equilíbrios 

Aprendizagens Essenciais:  

 Realizar deslocamentos e equilíbrios, no solo e em aparelhos, segundo uma 

combinação de movimentos, coordenando a sua ação para aproveitar as 

qualidades motoras possibilitadas pela situação; 
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 Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e realizando com 

intencionalidade e oportunidade as ações caraterísticas desses jogos (Ministério 

da Educação, 2018). 

Material: trapilho de várias cores ou papel, tesoura e cola quente ou fita-cola.  

Descrição da Atividade: Para que os alunos procedam ao jogo do labirinto realizado na 

vertical devem adquirir trapilhos, ou papel de várias cores.  

Seguidamente os alunos devem dirigir-se ao exterior e encontrar um lugar propício para 

construção do labirinto. Esse lugar deve possuir duas superfícies relativamente próximas, 

onde se possa amarrar ou colar o trapilho ou o papel de um lado ao outro, tal como 

podemos verificar no exemplo abaixo.  

Após encontrar o lugar indicado, os alunos em grupo 

devem começar por colocar os trapilhos em vários 

sentidos e direções, amarrando-os ou colando-os, de 

forma a criar um pequeno labirinto.  

Posteriormente, devem jogar, um aluno de cada vez 

deve tentar atravessar o labirinto sem tocar no trapilho 

ou no papel. 

 

 

Ilustração 40 - Exemplo de labirinto 

Fonte: https://www.leszouzouslyonnais.fr/labyrinthe-laser/ 
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Reflexão sobre o desenvolvimento e possíveis dificuldades 

 

Considero que está atividade não exija um grau de dificuldade elevado. O 

desenvolvimento da mesma será feito em grande grupo, desta forma os alunos têm a 

possibilidade de partilhar ideias e sugestões durante a concretização das tarefas. 

Relativamente ao material penso que este se pode adquirir com alguma facilidade, porém 

era importante que o labirinto fosse construído com trapilho, pois este material apresenta 

alguma durabilidade. No entanto, se os alunos não conseguirem adquirir o trapilho, 

podem sempre recorrer ao papel, contudo, este danifica-se muito facilmente. 

Quanto à escolha do espaço, este também requer alguma atenção por parte dos alunos, 

pois não deve ser um espaço muito amplo, quanto mais extenso for o espaço, mais trapilho 

irá ser necessário para construir o labirinto.  

A colocação do trapilho irá ser relativamente fácil, se for um espaço onde se possa atar o 

trapilho será bastante simples no entanto, se for numa parede, por exemplo, é necessário 

colar o trapilho com fita-cola ou cola quente.   
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Considerações, Limitações e Perspetivas Futuras de 

Investigação 
 

Como já foi referido anteriormente, a presente investigação surgiu das interações entre as 

crianças e das ocorrências/ ações observadas durante a permanência no espaço exterior. 

Para tal foi necessário dinamizar o espaço exterior e arranjar/ criar alguns materiais que 

pudessem ser armazenados na sala e transportados para o espaço exterior sempre que as 

crianças o entendessem.  

Assim sendo, pretendeu-se dar resposta à seguinte questão: 

 Que intervenção realizar no espaço exterior de modo a que as crianças possam aí 

vivenciar situações de bem-estar e ludicidade? 

Tendo em conta a questão apresentada os objetivos delineados foram os seguintes: 

 Incentivar a participação das crianças e das famílias na renovação e 

apetrechamento do espaço exterior; 

 Criar condições para que as crianças vivenciem situações que contribuam para o 

seu bem-estar físico e mental. 

De forma a dar resposta à questão de partida e aos objetivos delineados para o estudo, foi 

elaborado um plano de intervenção que continha um conjunto de ações a implementar 

durante a PPII e a PPIII. 

Pode-se dizer que em contexto de Educação Pré-Escolar a temática foi abordada com o 

envolvimento das crianças, pois ao longo do projeto foi sempre privilegiado o diálogo e 

a partilha de ideias e sugestões. Portanto, deu-se voz às crianças e isso foi, sem dúvida, 

uma forma de motivação para a aprendizagem. 

O facto de ser um projeto de intervenção que emerge de uma necessidade e de um 

interesse comum, e que parte de uma situação em contexto contribuiu significativamente 

para o sucesso do mesmo. Desta forma, denoto a motivação que o grupo de crianças 

demonstrou ao longo da concretização de todas as atividades. 

Este estudo, ao centrar-se na dinamização de um espaço exterior diminuto e com uma 

carência significativa de materiais, possibilitou a abordagem de forma holística das 

diferentes áreas de conteúdo, promovendo aprendizagens diversificadas e significativas 
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porque “ao brincar, as crianças vão-se apropriando de conceitos que lhes permitem dar 

sentido ao mundo e em que o/a educador/a pode reconhecer o contributo para a 

aprendizagem de diversos tipos de conhecimento, tais como, a língua, a matemática, as 

ciências” (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 31). 

A abordagem que foi feita no decorrer das atividades integrando no trabalho curricular 

diferentes áreas de conteúdo deu às crianças a oportunidade de trabalharem de forma 

integrante e globalizante, e tal como é descrito nas OCEPE (2016) “a articulação entre 

áreas de desenvolvimento e aprendizagem assenta no reconhecimento que brincar é a 

atividade natural da iniciativa da criança que revela a sua forma holística de aprender” 

(Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 10). 

Neste sentido, foi possível proporcionar uma diversidade de aprendizagens e de temáticas 

porque, tal como vem descrito nas OCEPE (2016) “o espaço exterior é igualmente um 

espaço educativo pelas suas potencialidades e pelas oportunidades educativas que pode 

oferecer, merecendo a mesma atenção do/a educador/a que o espaço interior” (Silva, 

Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 27). 

Nesta aprendizagem integrada o/a educador/a tem um papel fundamental cabendo-lhe a 

ele/a estar atento, escutar, observar, refletir e planificar a sua ação pedagógica partindo 

dos diferentes contextos, sejam eles através das brincadeiras livres ou no decorrer das 

atividades orientadas, de forma proporcionar aprendizagens significativas. 

Desta forma, tal como é preconizado nas OCEPE (2016): 

“Observar e envolver-se no brincar das crianças, sem interferir nas suas iniciativas, 

permite ao/à educador/a conhecer melhor os seus interesses, encorajar e colocar desafios 

às suas explorações e descobertas. Esta observação possibilita-lhe ainda planear propostas 

que partindo dos interesses das crianças, os alarguem e aprofundem. Deste modo, a 

curiosidade e desejo de aprender da criança vão dando lugar a processos intencionais de 

exploração e compreensão da realidade, em que várias atividades se interligam com uma 

finalidade comum, através de projetos de aprendizagem progressivamente mais 

complexos” (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 11). 

Assim, importa salientar que o educador/ professor deve ser crítico e reflexivo em relação 

à própria ação, só assim irá conseguir regular e melhorar a sua ação ou intervenção junto 

das crianças/ alunos. “É na capacidade de refletir que reside o reconhecimento dos 

problemas”. Seguindo a linha de pensamento do autor, o professor deve ter a capacidade 
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de “planificar, agir, analisar, observar e avaliar as situações decorrentes do ato educativo” 

para desenvolver junto dos alunos uma ação pedagógica de qualidade (Coutinho, et al., 

2009, p. 358). 

Como limitação denoto a gestão e organização dos grupos, ou seja, o facto terem sido 

realizadas várias atividades em simultâneo, ao início condicionou o acompanhamento das 

mesmas. 

Porém, ao longo do projeto o acompanhamento feito às crianças começou por fluir de 

uma forma mais natural, atribui mais autonomia e liberdade às crianças e isso permitiu 

que estivesse disponível para auxiliar, mas sobretudo observar e escutar todas as crianças 

do grupo. Tal como referem as autoras Silva, Marques, Mata, & Rosa (2016) a criança 

deve ser vista como “sujeito e agente do processo educativo” (p. 9) , para tal é ncessário 

que seja escutada e tenha liberdade para participar nas decisões da processo educativo. 

Relativamente ao 1.º Ciclo do Ensino Básico, tal como já foi mencionado anteriormente, 

para dar cumprimento às atividades de animação do recreio preconizadas no plano de 

ação iniciou-se um processo de levantamento e planificação de algumas atividades que 

aqui apresentamos, todavia perante a situação acima referida não foram 

concretizadas/implementadas as ações previstas. 

No entanto, considero que as atividades propostas seriam adequadas ao desempenho dos 

alunos visto que estes já possuíam autonomia, liberdade e competências para a execução 

das atividades. Porém é necessário a presença de um adulto, nomeadamente nas 

atividades que apresentam um nível de dificuldade um pouco mais elevado, para 

incentivar o aluno na resolução das situações mais complexas.  

O material selecionado para as atividades propostas é de fácil acesso, uma vez que as 

estas foram planificadas para desenvolver em contexto de sala de aula ou num possível 

ensino à distância. 

As atividades assentam na ludicidade no espaço exterior, pois tal como as crianças em 

idade de creche e pré-escolar, os alunos de 1.º ciclo necessitam de brincar livremente e 

ser ativos. Para Hanscom (2018) as crianças de todas as idades deveriam ter pelo menos 

três horas de brincadeira por dia ao ar livre, segundo a autora: 

“As crianças em idade pré-escolar (3 aos 6 anos) deveriam de ter cinco a oito horas para 

brincar ao ar livre todos os dias. Nestas idades as crianças aprendem sobre a vida, treinam-
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se para a vida real, para ser adultos e ganham experiências sensoriais e de movimento 

através da brincadeira ativa. Em Idade escolar (6 aos 13 anos) as crianças em idade escolar 

deveriam de ter quatro a cinco horas de atividade física e de brincadeira ao ar livre 

diariamente. É importante que as crianças de 1.º e 2.º ciclo se mantenham em movimento 

ao longo do dia, para se manterem interessadas e aprenderem em ambientes escolares 

tradicionais” (p. 94). 

Quanto às limitações, como já foi mencionado, indico a concretização/implementação das 

ações previstas, uma vez que, devido à pandemia covid-19, não foi possível implementar 

presencialmente as atividades com os alunos. Portanto, esta torna-se a principal limitação, 

pois não foi possível, observar, escutar e refletir sobre o impacto das mesmas, nem 

entender se as atividades seriam adequadas à faixa etária em questão. 

Desta forma, teria sido uma mais-valia para o estudo se as atividades pudessem ter sido 

implementadas em contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Para terminar, considero que um dos problemas das escolas é que as crianças têm 

currículos muito extensos e intensos, o que faz com que tenham o tempo demasiadamente 

controlado com atividades curriculares e pouco tempo para brincar livre e ser ativo. 

Num futuro próximo há que alterar este padrão, pois a escola necessita de um novo 

paradigma, para se tornar mais interessante, aliciante e gerar um meio mais harmonioso 

entre a natureza e cultura digital dos dias de hoje. Tal como refere Neto (2020):  

“libertem as crianças de uma conceção de escola limitadora da expressão e comunicação, 

para o livre pensamento, a capacidade crítica, a resolução de problemas, o trabalho de 

grupo, a autonomia e a participação; dos medos e superproteção dos corpos em 

movimento em situações de risco; de currículos disparatados pela sua densidade e 

extensão; do sedentarismo da sala de aula; das avaliações apoiadas em modelos obsoletos; 

e da falta de tempo livre para brincarem e serem ativas, algo que as vincula à sua 

ancestralidade” (Neto, 2020, p. 230).  

As crianças necessitam de espaços desafiantes e atrativos, que as possibilitem de correr, 

saltar, trepar, equilibrar, etc,. Neste sentido os projetos pedagógicos implementados nas 

escolas devem valorizar o espaço exterior existente ou criá-lo de acordo com os recursos 

humanos e financeiros de cada escola, pois para serem concebidas oportunidades de 

aprendizagem e desenvolvimento no espaço exterior é de extrema pertinência “planificar 

e organizar cuidadosamente o espaço. Pensar que tipo de materiais e estruturas podem 
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responder melhor aos interesses e necessidades das crianças, bem como identificar as 

estratégias de manutenção e arrumação adequadas são desafios permanentes com que os 

profissionais se deparam” (Dias, 2021, p. 16). 

A utilização de material reutilizável, bem como o material da natureza deve ser uma opção 

para os profissionais, pois através destes materiais a criança pode “desenvolver inúmeras 

aprendizagens, e incentivar a criatividade, contribuindo ainda para a consciência 

ecológica e facilitando a colaboração com os pais/famílias e a comunidade” (Silva, 

Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 26). 

Estes materiais podem ser utilizados para desenhar, criar, mover e brincar. Ao integrá-los 

no recreio, é oferecer às crianças ferramentas para experimentarem e incorporarem nas 

suas brincadeiras. Todavia é fundamental não disponibilizar uma grande quantidade de 

objetos de uma só vez, visto que pode sobrecarregar as crianças e fazer com que estas 

percam o interesse pelas mesmas. A quantidade de objetos disponíveis irá, certamente, 

reduzir a probabilidade de conflitos entre pares, assim como a qualidade dos materiais irá 

facilitar o aparecimento de projetos criativos e de novos desafios.  

Portanto, é urgente alterar a forma como os alunos vivem o seu dia-a-dia nas escolas. Para 

tal os recreios necessitam de ser aliciantes e estar apetrechados de materiais e recursos 

que devem ser de fácil acesso e de transporte pelas crianças. 

 

  



80 
 

Referências Bibliográficas  
 

Acar, H. (1 de julho de 2013). Obtido de Landscape Design for Children and Their 
Environments in Urban Context: https://www.intechopen.com/books/advances-
in-landscape-architecture/landscape-design-for-children-and-their-environments-
in-urban-context consultado a 21 de dezembro de 2020 

Agrupamento de Escolas N.º1 de Beja. (2016/2018). Projeto Educativo. Obtido de 
Agrupamento de Escolas N.1 de Beja: http://www.agr1beja.pt/ a 7 de março de 
2020 

Agrupamento de Escolas Nº2 de Beja. (2018-2021). Projeto Educativo. Obtido de 
http://www.ae2beja.pt/wp-content/uploads/2019/12/PEE-18_21-1-com-
metas.pdf 

Amado, J. (2017). Manual de investigação qualitativa em educação 3ªedição. Coimbra: 
Imprensa da Universidade de Coimbra. 

Azevedo, O. (26 de dezembro de 2015). O recreio no Jardim de Infância: espaço e 
tempo para construção de culturas da Infância. Braga: Instituto de Educação - 
Universidade do Minho. 

Barão, M. d. (2019/2020). Projeto Curricular de grupo/turma. Beja: Jardim de infância 
do Centro Escolar São João Batista. 

Bilton, H., Bento, G., & Dias, G. (2017). Brincar ao Ar Livre - Oportunidades de 
desenvolvimento e de aprendizagem fora de portas. Porto: Porto Editora. 

Cardoso, C. (2016/2018). Projeto Educativo. Beja: Agrupamento de Escolas N.º1 de 
Beja. Obtido de Agrupamento de Escolas N.1 de Beja: http://www.agr1beja.pt/ a 
7 de março de 2020 

Coutinho, C. P., Sousa, A., Dias, A., Bessa, F., Ferreira, M. J., & Vieira, S. (dezembro 
de 2009). Investigação-Ação: metodologia preferencial nas práticas educativas. 
Revista de Psicologia, Educação e Cultura - Colégio Internato dos Carvalhos. 

Diário da Répública . (2011). Educação para o Risco. Diário da República, 2.ª série - Nº 
202 - 20 de Outubro de 2011. 

Diário da República. (1997). Lei Quadro da Educação Pré-Escolar Lei n.o 5/97. Diário 
da República - I série-A - 10-2-1997. 

Diário da República. (30 de Agosto de 2001). Ministério da Educação - Decreto-Lei nº 
240/2001. Diário da República - I série - A - N.º 201. 

Diário da Répública. (2015). Regulamento que estabelece as condições de segurança a 
observar na localização, implementação, concesão e organização funcional dos 
espaços de jogo e recreio, respetivo equipamento e superfície de impacto. Diário 
da Répública, 1.ª série - N.º 182 - 17 de setembro de 2015. 

Dias, G. (Janeiro/Abril de 2021). Descomplicar o espaço exterior . Cadernos de 
Educação de Infância (C:E:I). 



81 
 

Direção-Geral da Educação. (s.d.). Enquadramento. Obtido de Direção-Geral da 
Educação (DGE): https://www.dge.mec.pt/enquadramento a 23 de março de 
2020 

Ferland, F. (2006). Vamos brincar? Na infância e ao longo de toda a vida. Lisboa: 
CLIMEPSI. 

Ferreira, D. (Maio/Agosto de 2010). O direito a brincar. Cadernos de Educção de 
Infância n.º90. 

Folque, M. A. (2012). O aprender a aprender no pré-escolar: o modelo pedagógico do 
movimento da escola moderna. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian: 
Fundação para a ciência e a tecnologia. 

Fonseca, K. H. (setembro/ dezembro de 2012). Investigação - Ação: uma metodologia 
para a prática e reflexão docente. Revista Onis Ciência V.1. Obtido de Revista 
Onis Ciência. 

Freixo, M. J. (2018). Metodologia Científica Fundamentos, métodos e técnicas 
(5ªedição) . Lisboa: Instituto Piaget. 

Garcia, A. S. (8 de junho de 2010). O Diário de Turma na vida de um grupo de Jardim 
de Infância. Escola Moderna N.º36 - 5.ª série. 

Hanscom, A. J. (2018). Descalços e Felizes. Lisboa: Livros Horizonte. 

Martins, G. d., Gomes, C. A., Brocardo, J. M., Pedroso, J. V., Carrilho, J. L., Silva, L. 
M., . . . Rodrigues, S. M. (2017). Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória. Lisboa: Ministério da Educação/Direção-Geral da Educação 
(DGE). 

Ministério da Educação. (2018). Aprendizagens Essenciais | Artciulação com o Perfil 
dos Alunos | 1.º ano | 1.º Ciclo do Ensino Básico | Educação Física. Lisboa: 
Ministério da Educação. 

Ministério da Educação. (s.d.). Organização Curricular e Programas 1.º Ciclo Ensino 
Básico 4ªedição - Educação e Expressão Plástica. Lisboa: Ministério da 
Educação. 

Ministério de Educação. (2018). Aprendizagens Essenciais | Articulação com o Perfil 
dos Alunos | 1.º Ciclo do Ensino Básico - Educação Artística - Artes Visuais. 
Lisboa: Ministério de Educação. 

Neto, C. (2020). Libertem as crianças - A urgência de brincar e ser ativo. Lisboa: 
Contraponto. 

Neto, C., & Lopes, F. (2018). Brincar em todo o lado. Lisboa: Câmara Municipal de 
Cascais / Associação de Profissionais de Educação de Infância. 

Niza, S. (1991). O Diário de Turma e o Conselho. Escola Moderna. 1 (3ªsérie) , pp. 27-
32. 



82 
 

Prodanov , C. C., & Freitas, E. C. (2013). Metodologia do trabalho Científico: Métodos 
e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. Rio Grande do Sul: Editora 
Feevale. 

Santos, J. d. (2007). Ensinaram-me a ler o mundo à minha volta. Lisboa: Assírio & 
Alvim. 

Sarmento, T., Madeira, R., Silva, A. N., Ferreira, F. I., Silva, A. C., Rocha, M. d., . . . 
Moreira, S. (2017). Brincar e Aprender na Infância. Porto: Porto Editora. 

Silva, I. L., Marques, L., Mata, L., & Rosa, M. (2016). Orientações Curriculares para a 
Educação Pré-Escolar. Lisboa: Ministério da Educação/Direção-Geral da 
Educação (DGE). 

UNICEF. (2019). Convenção sobre os Direitos da Criança e Protocolos Facultativos. 
Comité Portiguês para a UNICEF Edição revista. 

Vale, M. J. (Janeiro/Abril de 2013). Brincadeiras sem teto. Cadernos de Educação de 
Infância n.º98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Apêndices 
 

 

Apêndice I -Vídeo “ Desenhar sem folha e lápis” 
 

Vídeo disponível em: https://youtu.be/GG_ZPnEX6yU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/GG_ZPnEX6yU
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Apêndice II - Guião de vídeo  

 
a. Apresentação 

No âmbito da unidade curricular da Prática Pedagógica III do 2º ano do curso de Mestrado 

em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, da Escola Superior de 

Educação de Beja, foi-nos proposto a elaboração de vídeos para as diferentes áreas do 

saber. 

Neste sentido, realizei o quarto vídeo para a disciplina de Expressão Plástica, tendo como 

destinatários os alunos com idades compreendidas entre os seis e os sete anos de idade, 

ou seja, alunos do 1.º ano do Ensino Básico.  

Neste vídeo são abordados conteúdos programáticos que se encontram presentes na 

Organização Curricular e Programas 1.º Ciclo – Ensino Básico de Expressão Plástica. 

Desta forma, o vídeo elaborado, assenta essencialmente nas Artes Visuais – 

Experimentação e Criação.  

Assim, o conteúdo do vídeo foca-se fundamentalmente no desenho de expressão livre na 

areia. Este tem o intuito de levar os alunos a experimentar outros materiais como a areia 

e água. 

O presente vídeo intitula-se “Desenhar sem folha e lápis!”. Sendo este elaborado com 

vista a alcançar os seguintes objetivos: 

 Integrar a linguagem das artes visuais, assim como várias técnicas de expressão 

(desenho) nas suas experimentações físicas; 

 Experimentar possibilidades expressivas dos materiais (areia, terra, água, folhas, 

pedras, sementes, etc.,) e das diferentes técnicas, adequando o seu isso a diferentes 

contextos e situações (Ministério de Educação, 2018). 

 

O vídeo tem uma duração de 06:50minutos, durante este tempo, será apresentada uma 

atividade de expressão plástica que irá confirmar a afirmação inicial “Desenhar sem folha 

e lápis!”. 
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b. Recursos utilizados  

Ao longo do vídeo são utilizados como recursos, o telemóvel para proceder à gravação, 

caixas de madeira, areia, água, um pauzinho da natureza, e um pequeno recipiente de 

vidro, ou seja, o material necessário para a atividade. 

 

c. Execução  

Tal como já referi anteriormente, o vídeo foca-se essencialmente no desenho de expressão 

livre, porém nesta atividade vou elaborar um desenho de expressão livre na areia, no 

entanto, para que os alunos experimentem outras possibilidades expressivas vou desenhar 

em areia seca e em areia molhada.  

Numa primeira instância, irei questionar os alunos, de forma a criar alguma curiosidade 

relativamente ao desenho, realizando a seguinte questão “Será que conseguimos desenhar 

sem lápis e sem folha? o que acham? vamos experimentar!”. 

Numa segunda instância, irei apresentar todo o material necessário para a realização da 

atividade, caixas de madeira, areia, água, um pauzinho da natureza e um recipiente.  

No entanto, o desenho de expressão livre na areia pode ser realizado diretamente no chão, 

porém achei que executá-lo no interior da caixa de madeira seria a opção mais adequada, 

uma vez que permitia melhor visualização. 

Numa terceira instância, irei proceder à execução da atividade, primeiramente irei colocar 

areia e a água na caixa de madeira com uma dimensão mais reduzida, ou seja, com uma 

dimensão aproximadamente de uma folha A4.  

Enquanto a areia absorve a água, irei focar-me na caixa com uma dimensão maior. Irei 

colocar areia no interior da caixa e realizar o desenho utilizando o meu próprio dedo para 

desenhar. 

Para terminar a atividade irei voltar a caixa com uma dimensão mais reduzida, ou seja, a 

caixa que possui areia e água e realizar o desenho recorrendo a um pauzinho da natureza 

para elaborar o mesmo. 
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No final da atividade irei referir que é possível realizar um desenho de expressão livre 

sem folha e sem lápis, recorrendo apenas a areia, ao nosso próprio dedo ou a um pauzinho 

da natureza. 

 

d. Considerações Finais  

 

Como já referi anteriormente, o vídeo produzido aborda o conteúdo referente ao desenho 

de expressão livre, nomeadamente, na areia. Pois, o meu objetivo é que os alunos de 1.º 

sejam capazes de experimentar as possibilidades expressivas dos materiais (areia e água) 

e que sejam capazes de desenhar na areia seca e molhada. 

Como sabemos o desenho infantil é realizado de forma natural, quando a criança desenha 

porque gosta e fá-lo com prazer sente várias sensações, experiências e vivências.    

Assim, segundo o Ministério da Educação “o desenho é uma das atividades fundamentais 

de expressão deve ocorrer, ao longo dos quatro anos, com bastante frequência e de uma 

forma livre, permitindo que a criança desenvolva a sua singularidade expressiva” 

(Ministério da Educação, p. 92). 

Relativamente ao suporte que é disponibilizado à criança, este não deve ser menor que 

uma folha A4 e é importante que seja o aluno a escolher os materiais que pretende utilizar 

e que melhor se adequam ao que pretende elaborar. Desta forma, aos poucos com a 

introdução de novos materiais e de novas atividades, a criança vai tomando conhecimento 

da sua capacidade de expressão. 

Para a execução deste vídeo decidi alterar o cenário e realizá-lo no exterior, uma vez que 

este é pouco valorizado pela maioria dos docentes. Apesar de a sala de aula ser um lugar 

privilegiado o docente deve ter a preocupação de realizar atividades no espaço exterior, 

pois este também é um lugar bastante relevante. O contacto com a natureza e com outros 

contextos permite desenvolver a sensibilidade estética do aluno, assim como promover 

oportunidades de aprendizagem e de desenvolvimento.  

Assim, a realização deste vídeo foi sem dúvida mais um desafio, uma vez que em todo o 

percurso académico nunca antes tinha realizado nada dentro destes moldes. Porém, o 

período que estamos a atravessar obriga-nos a inovar e certamente, será um momento de 

aprendizagem único para toda a vida. 
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Apêndice III - Guião de entrevista à educadora cooperante 

 

Bloco 
 

Objetivos Específicos Tópicos/Questões 

A - Legitimação 

da entrevista 

 

 

 

 Explicitar os objetivos 

da entrevista; 

 Motivar a entrevistada; 

 Garantir a 

confidencialidade dos 

dados; 

 Definir os 

procedimentos a adotar 

(tempo para a entrevista 

e método de registo). 

A entrevistadora: 

 Faz o enquadramento da entrevista no 

âmbito do trabalho; 

 Evidencia o papel da entrevistadora e 

agradece a sua colaboração; 

 Esclarece sobre a confidencialidade dos 

dados; 

 Define o tempo para a mesma. 

B - Perfil da 

entrevistada 

 Recolher dados de 

identificação; 

 Caraterizar o perfil 

profissional e académico 

da entrevistada. 

Para começar gostaria de saber: 

 Qual a sua formação académica? 

 Tem outra formação além da referida? 

 Há quantos anos exerce a sua profissão 

como Educadora de Infância? 

 Qual o modelo curricular que rege a sua 

prática educativa? 

C - Utilização dos 

espaços exteriores 

da escola  

 Perceber a usabilidade 

dos espaços exteriores da 

instituição; 

 Compreender o processo 

de utilização desses 

espaços 

 Que utilização faz dos espaços ao ar 

livre que existem na escola? 

 

 Qual a frequência de utilização desses 

espaços? 

 Como se processa a utilização que as 

crianças fazem desses espaços?  
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 Que intenções estão subjacentes ao 

tempo que as crianças passam nesses 

espaços?  

 

D – 

Caracterização 

dos espaços ao ar 

livre existentes na 

escola 

 Conhecer os diferentes 

espaços ao ar livre 

existentes na escola 

 Identificar as 

potencialidades dos 

espaços ao ar livre que a 

escola disponibiliza 

 

 Caracterize os espaços ao ar livre que 

podem ser utilizados pelas crianças, no 

que se refere às suas potencialidades 

para que as crianças possam usufruir de 

situações de bem-estar, segurança e 

ludicidade. 

 Que tipo de materiais são 

disponibilizados, para utilização das 

crianças, nesses espaços? 

 

E- Sugestões para 

uma intervenção 

nos espaços ao ar 

livre existentes na 

escola 

 Recolher sugestões para 

intervir no sentido de 

melhorar a utilização dos 

espaços ao ir livre 

 Caso existisse a possibilidade de 

intervenção neste espaço, quais seriam 

as suas sugestões? 

F - Encerramento 

da entrevista  

 Deixar espaço para a 

entrevistada acrescentar 

alguma informação que 

julgue pertinente; 

 Concluir a entrevista, 

agradecendo a 

colaboração da 

entrevistada. 

 Gostaria de acrescentar alguma 

informação sobre o assunto em análise e 

que julgue pertinente? 
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Apêndice IV - Grelha de tratamento de dados recolhidos na entrevista à 

educadora cooperante 

 

Categorias Unidades de registo 
 

Utilização dos espaços exteriores 

(…) também espaços educativos.  

 

(…) como continuação do espaço/ sala. 

 

(…) atividades, tanto dentro como fora da sala. 

 

Utilização do espaço exterior 

(…) todos os dias, dependendo apenas das 

condições climatéricas. 

 

Tipo de utilização 

(…) ser feita livremente pelas crianças. 

 

(…) percorrem e exploram os espaços à sua 

vontade e sem orientações por parte do adulto. 

 

(…) ou de forma orientada. 

  

(…) recolher materiais, realizar atividade física, 

atividades sujas, jogos sociais… 

 

Intencionalidade da utilização dos espaços 
exteriores 

(…) a criança pode usufruir do espaço livremente. 

 

(…) ou  pode ter uma intenção por parte do adulto. 

 

Caraterísticas do espaço ao ar livre da 
escola 

(…) ficam muito aquém do ideal para as 

necessidades das crianças. 

(…) é desumanizado, desprovido de vegetação, de  

caminhos e de estruturas de diferentes dimensões. 
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(…) não são disponibilizados quaisquer materiais 

para que as crianças possam explorar e 

experienciar desafios lúdicos. 

 

(…) as crianças limitam-se a correr, a gritar, a 

agredir-se. 

 

Sugestões de intervenção 

(…) adequados à exploração, à descoberta, ao 

desafio, à aventura. 

(…) deveriam ter muito mais vegetação, túneis, 

pontos de água e areia, estruturas para trepar, saltar, 

equilibrar, encontrar desafios, contactar com 

animais e com plantas, caminhos diferentes, 

pavimentos diferentes. 

 

(…)  proporcionar às crianças bem-estar físico e 

mental. 

(…) existência de espaços  para explorar, sujar,  

trepar, correr, saltar. 

(…) devolver às crianças o contacto com a natureza 

e os seus elementos  

para que se torne um adulto que preserve o meio 

ambiente e o mundo natural. 
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Apêndice V – Grelhas de registo de observação 

 

 Registo 17 de outubro de 2019 

 

 

 

Situação/ 
Momento 

Data Descrição 
 

 

Brincadeira no 

espaço exterior 

 

17 de outubro de 

2019 

 Ao final da manhã as crianças brincavam livremente. 

A I. está sentada no chão do espaço coberto a folhear um livro 

que trouxe da sua casa. 

O F. aproxima-se e espreita o livro.  

A I. encosta o livro ao peito ocultando as imagens. 

O F. enceta um diálogo com a I. possivelmente a pedir-lhe que 

o deixe ver o livro. 

A I. continua a impedi-lo de ver as folhas do livro e diz-lhe 

algumas palavras que levam o F. a chorar compulsivamente. 

Neste momento aproximo-me dos dois tento perceber o que se 

passa. 

A I. argumenta:  

- O livro é meu, trouxe-o de casa e o F. pode estragá-lo. 

O F. justifica-se: 

- Eu só quero ver a tartaruga que está aí numa folha. 

A I., numa tentativa de resolver a situação diz: 

- Vai brincar com outra coisa! 

O F. responde, perguntando: 

- Com o quê? Aqui não há nada para brincar… e conclui: 

- Agora quando voltarmos para a sala vou “escrever” no diário 

de turma que não gostei que tu não me deixasses ver a 

tartaruga que estava no teu livro.  
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 Registo 22 de outubro de 2019 

 

 

 

 

 

  

Situação/ 
Momento 

Data Descrição 
 

Brincadeira no 

espaço exterior 

(três turmas, 75 

crianças, a utilizar 

o espaço coberto) 

 

22 de outubro 

de 2019 

 

As crianças devido as condições climatéricas juntam-se no 

espaço coberto. 

Umas crianças correm, outras brincam com objetos/materiais que 

trazem de casa, outras tentam fazer o jogo “macaquinho do 

chinês”. 

As crianças que tentavam fazer este jogo eram interrompidas, 

várias vezes, por outras crianças que as empurravam.  

A M. é empurrada pelo R.G. e magoa-se. 

Neste momento aproximo-me para ajudar a M. e ela diz-me: 

- Joana, quando entrarmos vais escrever que eu não gostei que o 

R.G. me empurrasse. 

- Sim, está combinado. 
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Apêndice VI – Reflexões  

 

 Reflexão 17 de outubro de 2019 

 

Ao escutar a frase dita pelo F. “com o quê? Aqui não há nada para brincar…”, levou me 

a questionar determinados aspetos no espaço exterior, tais como:  

Será que o facto de as crianças não terem materiais para brincar no espaço exterior 

“obriga” a que tragam materiais de casa? 

A não partilha desses materiais que trazem de casa pode provocar conflitos entre as 

crianças? 

Os momentos de brincadeira no exterior podem ser condicionados pela existência ou não 

de materiais disponíveis para as crianças utilizarem durante a permanência neste espaço? 

Numa tentativa de esclarecimento sobre estas questões irei recorrer às OCEPE e outras 

publicações. Para além desta informação seria de grande importância conhecer a opinião 

da educadora sobre diferentes aspetos relacionados com o espaço exterior e a sua 

utilização pelas crianças. 

O espaço exterior é tão ou mais importante que o espaço interior, pois este possui 

caraterísticas e capacidades que permitem um enriquecimento e diversificação das 

oportunidades educativas. 

O espaço exterior é sem dúvida um espaço que favorece as brincadeiras que surgem da 

iniciativa da própria criança, ao brincar a criança tem a possibilidade de “desenvolver 

diversas formas de interação social e de contacto e exploração de materiais naturais 

(pedras, folhas, plantas, paus, areia, terra, água, etc.) que, por sua vez, podem ser trazidos 

para a sala e ser objeto de outras explorações e utilizações (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 

2016, p. 27). 

Os recreios escolares devem ser organizados de forma a serem estimulantes para as 

crianças, quer a nível dos espaços físicos, quer a nível da durabilidade do intervalo 

escolar. Os recreios devem ser espaços desafiantes que permitam brincadeiras livres e 

próprias da idade. 
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Contudo, este espaço exterior fica muito aquém das necessidades das crianças. Tendo em 

conta a situação que ocorreu no exterior entre as duas crianças, é percetível que este 

espaço não disponibiliza qualquer tipo de materiais. Da mesma opinião é a educadora 

responsável pelo grupo ao afirmar que “(…) não são disponibilizados quaisquer materiais 

para que as crianças possam explorar e experienciar desafios lúdicos”, este é um espaço 

“(…) desumanizado, desprovido de vegetação, de caminhos e de estruturas de diferentes 

dimensões” (ver apêndice VI). 

As peças soltas, por exemplo, são materiais que as crianças podem e devem utilizar na 

sua brincadeira ao ar livre, tal como refere Hanscom (2018) devem ser disponibilizadas 

as crianças peças soltas, tais como, tábuas de madeira, pedras, tijolos, paus, palha, 

mangueiras, conchas, bolotas, ervinhas, pinhas, cordas, fitas, molas, tecidos, etc.” 

(Hanscom, 2018). 

Estas peças são materiais que as crianças podem utilizar para desenhar, criar, mover e 

brincar. Habitualmente as crianças utilizam este tipo de material para aprimorar a sua 

brincadeira simbólica. Ao integrar peças soltas no recreio, estamos a oferecer às crianças 

ferramentas para experimentarem e integrarem nas suas brincadeiras. 

O facto deste espaço exterior coberto possuir uma carência extrema de 

materiais/brinquedos faz com que as crianças brinquem, essencialmente, utilizando o 

próprio corpo, ou tragam consigo de casa materiais para utilizar no recreio.  

No entanto, esta situação leva muitas vezes a não partilha desses materiais e 

posteriormente a conflitos entre pares. 
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 Reflexão 22 de outubro de 2019 

 

A situação observada conduz ao questionamento sobre as condições em que decorrem 

alguns dos momentos em que as crianças ocupam os espaços cobertos existentes na 

escola.  

Será que o espaço descoberto existente na escola possui dimensões adequadas para lá 

permanecer mais do que uma turma? 

Será que não deviam ser utilizadas outras estratégias de modo a evitar a aglomeração de 

crianças neste espaço? 

Será que a segurança das crianças está salvaguardada? 

Este excesso de número de crianças no mesmo espaço poderá ser despoletador de algumas 

situações de agressões/conflitos? 

Tendo em conta a situação ocorrida, é visível que este espaço coberto, que muitas vezes, 

é utilizado por 75 crianças é efetivamente diminuto. 

Seria pertinente que utilização do espaço coberto pelas crianças em dias de chuva 

possuísse uma organização distinta da atual. O facto de estarem imensas crianças a brincar 

num espaço diminuto e sem quaisquer potencialidades torna-se um desafio para todos, 

podendo comprometer a sua segurança e o seu bem-estar. 

Como é preconizado no Decreto-Lei n.º 203/2015 de 17 de Setembro: “Os espaços de 

jogo e recreio devem ser seguros, não podendo a sua utilização pôr em perigo a saúde e 

segurança de utilizadores e de terceiros, devendo a sua conceção, construção e 

organização obedecer aos requisitos de segurança” (Diário da Répública, 2015, p. 8234). 

Quando tal acontecimento ocorre é visível que as crianças não conseguem realizar uma 

brincadeira ou um jogo do início ao fim, pois existem crianças a correr, saltar, gritar, a 

utilizar os materiais que trazem de casa, etc. 

Da mesma opinião é a educadora responsável pelo grupo ao afirmar que, quando se 

juntam no exterior “(…) as crianças limitam-se a correr, a gritar, a agredir-se” (ver 

apêndice VI). 
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O Conselho Nacional de Educação n.º 5/2011 apela à implementação de uma educação 

para o risco nos espaços escolares, pois são imensos os benefícios do brincar em situações 

de risco para o desenvolvimento das crianças, porém há que observar, comprar e avaliar 

os riscos. 

É importante que as crianças sejam educadas para o risco, tal como é necessário criar 

“(…) uma cultura onde a consciência de risco não seja tão exagerada que leve à paralisia, 

nem tão reduzida que conduza à irresponsabilidade” (Conselho Nacional de Educação, 

2011, p. 14660). 

É através das experiências de risco que as crianças aprendem a lidar com o medo, 

entendem quais as consequências da sua ação e aos poucos ganham confiança para tomar 

as suas próprias decisões.  

A natureza, o ar livre, a rua, a escola são contextos bastante influentes para aprender a 

lidar com os medos, ganhar segurança de si próprio e aprender a gerir os riscos. No 

entanto existem múltiplas barreiras físicas, cognitivas e emocionais que podem ser 

observadas nas escolas, principalmente nos espaços exteriores. 
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Apêndice VII – Análise das respostas das crianças 

 

 

 

 

 

Análise das respostas das crianças 

 

O que é brincar 

 É divertido; (D.F) 

 É fixe! (M.M.) 

 É encontrar amigos; (S.) 

 É bom; (J.) 

 É fazer vários jogos; (G.C.) 

 É brutal; (M.S.) 

 Brincar é saudável; (M.) 

 É correr ao ar livre; (G.R.) 

 É brincar com o que quisermos … (S.) 

O que temos lá fora para brincar 

 NADA! (todos as crianças) 

 Pedra, papel ou tesoura; (M.) 

 Apanhada; (M.S.) 

 Peixinho; (M.) 

 Futebol; (G.C.) 

 As mães e aos pais; (I.) 

 Macaquinho do chinês; (J.) 

 Corridas; (R.G.) 

 Chão e lava; (M.M.) 

 Tubarão; (F.T.) 

 Ninjas … (T.B.) 

O que gostaríamos de ter para 

brincar 

 

 Com brinquedos; (A.C.) 

 Jogos; (T.P.) 

 Bolas; (G.C) 

 Folhas e pedras; (M.) 

 Paus… (M.S.) 
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Apêndice VIII – Grelha do Plano Diário 

 

 

 

 

  

O que vamos fazer? Quem faz? Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data:  
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Apêndice IX – Grelha de Planeamento   

 

PROJETO: 

O grupo:  

O que vamos construir? Como vamos construir? O que precisamos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Início:  
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Apêndice X – Questão aos pais  

 

No âmbito do projeto de intervenção “brincar no espaço exterior” integrado na Prática 

Profissional II – Educação Pré-Escolar da Escola Superior de Educação de Beja, que 

realizo na Sala A do Centro Escola S. João Baptista, peço a vossa colaboração na resposta 

à questão apresentada. 

 

Mãe / Pai 

 

Como brincavam, no recreio, quando andavam na escola? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se tiverem alguns registos fotográficos que possam partilhar connosco, apenas em 

contexto de sala agradecia. 

Aguardo envio de resposta até sexta-feira dia 17 de janeiro. Obrigado  

 

A estagiária  

Joana Correia  
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Anexos 
 

Anexo I - Alteração da Prática Pedagógica III (PPIII) 

 

A proposta que agora se apresenta encontra-se consubstanciada, em termos práticos, nas 

sugestões emanadas no ROTEIRO 8 Princípios Orientadores para a Implementação do 

Ensino a Distância (E@D) nas Escolas, tendo como objetivo (…) garantir que todas as 

crianças e todos os alunos continuam a aprender no presente contexto, este roteiro 

consubstancia um instrumento de apoio às Escolas, na conceção da melhor estratégia e 

Plano de Ensino a Distância (E@D), tendo em conta a sua realidade e o curto espaço de 

tempo de que dispõem.  

Este trabalho, como é lógico, pretende que os futuros professores integrem a conjuntura 

excecional que a educação vive presentemente, que o percecionem, o analisem e o 

reflitam na perspetiva de um momento de aprendizagem único.  

Uma vez que os estudantes estagiários tinham iniciado o seu estágio profissional, no 

passado mês de fevereiro, e já tinham estabelecido um relacionamento com os alunos e 

docentes das turmas onde se encontravam a estagiar, permite-lhes um conhecimento, 

ainda que incipiente, para a adequação e desenvolvimento das aprendizagens a propor, ao 

longo das sessões, #EstudoEmCasa, aos alunos.  

Sabemos que é um desafio, mas, em tempos imprevisíveis, façamos coisas ainda mais 

imprevisíveis… Neste tempo novo, provocado pela COVID-19, façamos coisas novas e 

“inventemo-nos”!  

Como sempre, estaremos disponíveis para discutir as vossas propostas e para o 

desenvolvimento do trabalho. De seguida, descrevem-se as tarefas e mencionam-se 

alguns sítios onde podem aprender, consultar, discutir, usar online, …. 
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PPIII - Proposta de trabalho  

 

A iniciativa #EstudoEmCasa assume, neste período de pandemia, um complemento e 

um recurso de apoio ao docente e ao aluno. Possibilita aos alunos que não têm 

possibilidade de aceder à internet, beneficiar das aprendizagens divulgadas pela 

RTPMemória, independentemente, de outros recursos que possam ser disponibilizados 

pelos docentes, através dos planos E@D de cada Agrupamento1.  

As aulas decorrerão até 19 de junho de 2020.  

Nesta lógica, e para que possa ser entendido o percurso escolar preconizado para o 3º 

período letivo, propomos que o trabalho se desenvolva de acordo com as recomendações 

que se seguem:  

1. Visionamento das sessões #ESTUDO EM CASA, de acordo com o(s) ano(s) de 

escolaridade em que estavam colocados no estágio, ver horário completo em: 

https://www.rtp.pt/estudoemcasa-apresentacao/ 

 

 

 

 

 

 

As temáticas, de cada sessão lecionada, encontram-se desenvolvidas nos sítios abaixo 

identificados e, estes sítios, terão de ser visitados diariamente e servirão de orientação e 

sustentação para o desenvolvimento do vosso trabalho.  

https://apoioescolas.dge.mec.pt/eec/ 

https://apoioescolas.dge.mec.pt/ 

 

 

 

https://www.rtp.pt/estudoemcasa-apresentacao/
https://apoioescolas.dge.mec.pt/eec/
https://apoioescolas.dge.mec.pt/
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2. Diariamente, deverão refletir sobre as sessões visionadas do #Estudo em Casa – 

Apoio às Escolas3 e entregar no final de cada semana, uma Reflexão semanal 

onde deverão constar aspetos como:  

a. Data/Anos de escolaridade observados/Horário escolar (tempos e disciplinas) 

b. Caracterização do docente 

c. Áreas curriculares em análise (aulas observadas) 

d. Metodologia utilizada  

e. Materiais didáticos 

f. Propostas de continuidade de trabalho apresentadas pelo docente 

g. Identificação da Aprendizagens Essenciais (AE): CONHECIMENTOS, 

CAPACIDADES E ATITUDES que o aluno deve aprender. 

 

3.A pandemia tem desencadeado um conjunto de estruturas de apoio à comunidade 

educativa de onde se destacam os vídeos disponibilizados pelo youtube. Propõe-se que 

analise alguns destes vídeos no sítio seguinte: 

https://www.youtube.com/channel/UCTzWCFMxJ4wWmWlh-Gzewfg 

Depois de perceber a lógica didática subjacente à elaboração dos vídeos analisados para 

as diferentes áreas do saber, propomos-lhe que produza os seguintes materiais: 

a. Dois (2) vídeos para português 

b. Dois (2) vídeos para matemática 

c. Um (1) vídeo para estudo do meio 

d. Um (1) vídeo para uma das expressões (música/dramática/plástica/motora) à 

sua escolha  

4. Para cada vídeo, deverá elaborar um Guião de exploração com atividades 

complementares que possibilitem o desenvolvimento das aprendizagens previstas no 

objetivo do vídeo.  

5. Pelo menos um dos vídeos deverá, obrigatoriamente, incidir sobre a temática 

escolhida para o Estudo Final.  

6. Para cada vídeo, deverá organizar um guião e, o mesmo, deverá obedecer ao seguinte 

formato: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCTzWCFMxJ4wWmWlh-Gzewfg
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Guião de Vídeo  

a. Apresentação  

Instituição  

Nome  

Destinatários  

Tema/título  

Objetivo  

Duração  

Data  

b. Recursos utilizados 

c. Execução 

d. Considerações finais  

NOTA: Importa lembrar que cada vídeo não deverá ultrapassar os 5/6minutos.  

 

7. Data de entrega dos vídeos 
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Webgrafia de apoio  

Aprendizagens essenciais  

https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/roteiro_ead_vfinal.pdf 

https://www.dge.mec.pt/search/site/1%C2%BA%20ciclo 

https://www.dge.mec.pt/ 

https://www.pordatakids.pt/Inicio  

https://www.erte.dge.mec.pt/tic-tipo/recursos-didaticos-planos-de-aula-cenarios-de-

aprendizagem-linhas-orientadoras 

https://www.seguranet.pt/pt/lideres-digitais-seguranet-2019-2020 

https://webinars.dge.mec.pt/webinar/ensino-integrado-das-ciencias-no-1o-ceb  

Avaliação das aprendizagens  

https://webinars.dge.mec.pt/webinar/avaliacao-para-e-das-aprendizagens-e-qualidade-

da-educacao-nas-salas-de-aula 

https://webinars.dge.mec.pt/webinar/tic-e-o-curriculo-no-1o-ceb-no-ae-vergilio-ferreira  

TIC 1.º CEB  

https://erte.dge.mec.pt/tic-1o-ceb 

https://erte.dge.mec.pt/laboratorios-de-aprendizagem  

Recursos Educativos Digitais (REDs) para o 1.º CEB  

▶ Início ◀ | Recursos: Português, Matemática, Ciências Experimentais 

https://erte.dge.mec.pt/reds-1ceb 

https://www.seguranet.pt/pt/criancas-e-jovens 

https://www.seguranet.pt/recursos/?f%5B0%5D=im_field_public%3A125&f%5B1%5

D=im_fiel d_public%3A126 

 

https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/roteiro_ead_vfinal.pdf
https://www.dge.mec.pt/search/site/1%C2%BA%20ciclo
https://www.dge.mec.pt/
https://www.pordatakids.pt/Inicio
https://www.erte.dge.mec.pt/tic-tipo/recursos-didaticos-planos-de-aula-cenarios-de-aprendizagem-linhas-orientadoras
https://www.erte.dge.mec.pt/tic-tipo/recursos-didaticos-planos-de-aula-cenarios-de-aprendizagem-linhas-orientadoras
https://www.seguranet.pt/pt/lideres-digitais-seguranet-2019-2020
https://webinars.dge.mec.pt/webinar/ensino-integrado-das-ciencias-no-1o-ceb
https://webinars.dge.mec.pt/webinar/avaliacao-para-e-das-aprendizagens-e-qualidade-da-educacao-nas-salas-de-aula
https://webinars.dge.mec.pt/webinar/avaliacao-para-e-das-aprendizagens-e-qualidade-da-educacao-nas-salas-de-aula
https://webinars.dge.mec.pt/webinar/tic-e-o-curriculo-no-1o-ceb-no-ae-vergilio-ferreira
https://erte.dge.mec.pt/tic-1o-ceb
https://erte.dge.mec.pt/laboratorios-de-aprendizagem
https://erte.dge.mec.pt/reds-1ceb
https://www.seguranet.pt/pt/criancas-e-jovens
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PNL  

http://pnl2027.gov.pt/np4/recursos  

https://www.casadasciencias.org/ 

 COVID-19  

https://covid19.min-saude.pt/ponto-de-situacao-atual-em-portugal/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pnl2027.gov.pt/np4/recursos
https://www.casadasciencias.org/
https://covid19.min-saude.pt/ponto-de-situacao-atual-em-portugal/
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Anexo II – Organização do tempo / espaço e instrumentos de pilotagem 
da sala  

(Retirado do Projeto Curricular de grupo/turma 2019/2020) 

 A sala 

 

A sala onde se desenvolveu a prática profissional designada de Sala A era composta por 

crianças com idades compreendidas entre os quatro e os seis anos de idade.  

Desta forma, a organização do ambiente educativo da sala é constituído por três grandes 

dimensões interligadas entre si, a organização do tempo, do espaço e do grupo de crianças. 

“Esta organização constituiu o suporte do desenvolvimento curricular, pois as formas de 

interação no grupo, os materiais disponíveis e a sua organização, a distribuição e 

utilização do tempo são determinantes para o que as crianças podem escolher, fazer e 

aprender” (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 24). 

Neste sentido, o educador possui em papel fundamental pois, deve observar, avaliar e 

refletir sobre as oportunidades que o espaço oferece às crianças, ou seja, que planeie 

intencionalmente a organização do mesmo, avalie o modo como contribui para a 

aprendizagem das crianças e execute alterações sempre que sejam necessárias. 

 

 Organização e gestão do tempo 
 

Relativamente à organização e gestão do tempo na sala esta encontra-se organizada em 

rotinas que ajudam a criança a sentir-se segura e a situar-se no tempo e no espaço.  

Tal como é descrito nas OCEPE: “O tempo educativo tem uma distribuição flexível, 

embora corresponda a momentos que se repetem com uma certa periodicidade. A 

sucessão de cada dia, as manhãs e as tardes têm um determinado ritmo, existindo, deste 

modo, uma rotina que é pedagógica porque é intencionalmente planeada pelo/a 

educador/a e porque é conhecida pelas crianças, que sabem o que podem fazer nos vários 

momentos e prever a sua sucessão, tendo a liberdade de propor modificações” (Silva, 

Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 27). 

Deste modo, a rotina pedagógica, embora tenha uma organização bem definida, deve ser 

flexível para dar resposta às necessidades e interesses do grupo e de cada criança. “Nem 

todos os dias são iguais, as propostas do/a educador/a ou das crianças podem modificar o 
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quotidiano habitual” (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 27). As rotinas têm por 

base a intencionalidade do educador, no entanto, estas devem ser organizadas e 

estruturadas pelo educador e pelas crianças. 

Na tabela que se segue observa-se a rotina diária e semanal do grupo de crianças da Sala 

A. 
 

Tabela 11 - Organização do tempo 

 

A manhã das crianças começa com o preenchimento dos quadros, marcação de presença, 

escolha de atividades e marcação do dia e do tempo. Em seguida o planeamento em 

reunião de conselho, seguindo 1h aproximadamente de atividades e projetos. Depois do 

lanche e do recreio, o grupo reúne-se para o tempo de comunicações, em que crianças 

apresentam o seu trabalho ao grupo.  

A tarde é dedicada as atividades culturais, tais como: música, trabalho de texto, dança, 

narração de histórias, dramatizações, yoga, saídas ao exterior, educação física, culinária, 

ciências experimentais, entre outras. 

Diárias Semanal 

Manhã 

Acolhimento 

Marcação do dia, do mês e do tempo 

Marcação de Presenças 

Escolha de Atividades 

Tempo de trabalho autónomo/ 

desenvolvimento de projetos 

Lanche 

Recreio 

Comunicações 

2ª Feira - Cante Alentejano ou trabalho 

de texto 

3ª Feira – Hora do Conto ou danças 

4ª Feira – Educação Física 

5ª Feira – Animação Cultural, 

matemática / ciências experimentais ou 

yoga (quinzenalmente) 

6ª Feira – Saídas ao exterior, 

arrumação de trabalhos ou reunião de 

conselho Tarde 

Momentos de atividade em grande grupo 

(diferente cada dia da semana) 
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Passo a descrever cada momento da rotina pedagógica de uma forma mais pormenorizada. 

Às 9horas, hora a que chegam à sala de atividades o grupo autonomamente forma uma 

fila junto ao quadro de presenças, onde coloca uma bolinha no espaço que diz respeito ao 

seu nome e ao respetivo dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 41 – Quadro de Presenças 

Seguidamente, as crianças vão passando para o quadro de atividades e realizando uma 

fila junto ao mesmo. Por ordem, vão escolhendo livremente as atividades que pretendem 

desenvolver ao longo da manhã, colocando um traço na vertical em cada área escolhida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 42 – Quadro de Atividades 

Terminadas estas tarefas, as crianças sentam-se em volta da mesa para o planeamento em 

reunião de conselho. 
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Todas as semanas são nomeadas crianças, de forma rotativa, para o Quadro de Tarefas, 

que ficam responsáveis por marcar o tempo, marcar as 

faltas, dar de comida ao peixe e por recolher o lixo para 

os ecopontos. 

A criança responsável por marcar tempo dirige-se ao 

quadro do tempo e realiza a sua tarefa, a criança que fica 

responsável por dar de comida ao peixe dirige-se ao 

aquário alimenta o peixe e rega as plantas. Quem fica 

responsável por os ecopontos, quando o grupo termina 

os lanches, da manhã e da tarde, essas crianças passam 

por todos os lugares para recolher o lixo nos ecopontos. 

No final da semana, essas duas crianças dirigem-se ao 

ecoponto que se escontra fora da escola com o adulto 

para realizarem a reciclagem.    Ilustração 43 – Quadro de Tarefas 

 

Relativamente ao tempo de trabalho autónomo/ desenvolvimento de projetos, tal como o 

nome indica são realizadas atividades de trabalho autónomo que as crianças escolheram 

por sua iniciativa no quadro de atividades.  

As crianças que estão inseridas em determinado projeto de estudo, de intervenção ou de 

produção, ficam com essa responsabilidade e trabalham em prol do mesmo. 

Normalmente, a maior parte destes projetos partem de conversas e curiosidades do grupo. 

É de realçar, que para além das atividades que as crianças escolhem a educadora 

responsável propõem diariamente duas a três novas atividades.  

Por volta das 10:30h o grupo inicia a arrumação dos materiais e da sala e procedem ao 

lanche. Após o lanche as crianças vão brincar para ao recreio. Quando o tempo permite 

as crianças vão brincar para o parque, quando o tempo não permite as crianças brincam 

na zona coberta. 

O momento da comunicação inicia-se quando as crianças regressam do recreio e tem 

como objetivo a apresentação das atividades/projetos que foram executados, assim como 

informações e descobertas que as crianças querem partilhar, no entanto nem todas as 

crianças podem fazê-lo no mesmo dia pois, não existe tempo para todos. Desta forma, 

partilham apenas as crianças que colocaram o nome no quadro “Quero mostrar, contar e 

escrever”.  
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Neste momento as crianças têm a oportunidade de comunicar ao grupo o procedimento 

das suas atividades/projetos e as suas descobertas/ curiosidades. Há educadora cabe-lhe 

o papel de mediadora, regular a ação, estimulando o grupo no sentido de valorizar as 

produções dos colegas, mas também a promoção e aceitação de crítica e levantamento de 

questões sobre os trabalhos apresentados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 44 – Registo de Comunicação “Quero mostrar, contar e escrever” 

 

Ao longo do dia, as crianças têm à sua disposição o diário de turma, onde podem solicitar 

um adulto para registar algo, ou algum momento que gostaram, não gostaram, que fizeram 

ou que querem fazer. Tal como o plano diário onde é registado o que vão fazer, quem vai 

fazer, assim como a avaliação da atividade. 
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Ilustração 45 – Diário de turma    Ilustração 46 – Plano diário 

 

No período da tarde, realizam-se as atividades planificadas em grande grupo consoante o 

dia da semana, por exemplo, educação física, música, dança, yoga, entre outras. Tal como 

podemos verificar na Agenda Semanal da Sala A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 47 – Agenda Semanal  

 

No final de cada dia, as crianças executam a avaliação do quadro de atividades, o que 

escolheram mas não realizaram, o que escolheram e realizaram e o que não escolheram 

mas realizaram. A criança que fica responsável por as faltas dirige-se ao quadro de 

presenças e coloca um X nos colegas que não vieram à escola nesse dia. 
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Há sexta-feira à tarde é realizada uma reunião de conselho, onde são discutidos, 

analisados e registados assuntos no diário de turma. É 

nomeado o presidente, assim como os elementos para o 

quadro de tarefas. O “Presidente” da sala, que tem como 

função observar os colegas e chamar a atenção dos 

mesmos, tanto para os momentos positivos como para 

negativos. No entanto, também o presidente é avaliado 

pelos colegas no final da semana. 

É de realçar que no final dos meses ou de 15 em 15 

dias, os instrumentos de pilotagem anteriormente 

mencionados, são avaliados pelo grupo, esta avaliação 

corresponde a uma análise e reflexão geral dos quadros 

e procede-se a colocação de novos quadros.   
  Ilustração 48 – “Quem é o presidente?” 

 

 

 

 Organização e gestão do espaço e dos materiais  

 

Tal como é preconizado nas OCEPE: “a organização do espaço da sala é expressão das 

intenções do/a educador/a e da dinâmica do grupo, sendo indispensável que este/a se 

interrogue sobre a sua função, finalidades e utilização, de modo a planear e fundamentar 

as razões dessa organização. A reflexão permanente sobre a funcionalidade e adequação 

dos espaços permite que a sua organização vá sendo modificada, de acordo com as 

necessidades e evolução do grupo” (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 26).  

Neste sentido, a organização do espaço, esta pode ser realizada de diversas formas. 

Independentemente da forma como por ser organizado, este demostra intenções 

educativas. O contexto onde as crianças se vão desenvolver e aprender deve ser alvo de 

reflexão e de constante reformulação por parte do educador, para que as crianças possam 

aprender na sua plenitude. 

A sala de atividades encontra-se organizada de forma a estimular a autonomia de cada 

criança e do grupo, os materiais estão acessíveis, identificados e facilmente arrumáveis. 



114 
 

Segundo as OCEPE: “a importância dos materiais na aprendizagem das crianças implica 

que o/a educador/a defina prioridades na sua aquisição, de acordo com as necessidades 

das crianças e o projeto curricular de grupo. A progressão do desenvolvimento e da 

aprendizagem das crianças, ao longo do ano, levará à introdução de novos espaços e 

materiais” (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 26). 

Existe uma área central com uma mesa grande rodeada de cadeiras para todas as crianças, 

nesta área as crianças pensam, conversam, planeiam, propõem, trabalham e avaliam-se 

(Projeto Curricular de grupo/turma, 2019/2020).  

É nesta mesa que as crianças diariamente realizam reuniões, comunicações, conversas 

ouvem histórias, poemas, reunião de conselho, resolvem pequenos problemas, observam 

em conjunto, etc. esta serve também de apoio às diferentes áreas.  

Em volta da mesa, é também o local onde se pode encontrar os instrumentos de pilotagem 

que regulam a aprendizagem (quadro de presenças, quadro das atividades, o diário de 

turma, as regras da sala, o quadro das tarefas, etc.). 

Ao redor da área central, podemos encontrar as diferentes áreas de conteúdo de apoio às 

diferentes atividades. Tal como refere Folque (2012): “as crianças devem ter acesso e 

abordar diferentes “áreas de conteúdo” e aprendizagem que incluem conhecimentos 

(conceitos, factos, símbolos, produtos), saberes-fazer, atitudes (críticas) e valores 

(espirituais, morais e cívicos) socialmente relevantes. As áreas de conteúdo, que devem 

integrar e não separar as diferentes áreas de conhecimento, são as seguintes: 

 Desenvolvimento pessoal e social; 

 Expressão e comunicação que incluem diferentes domínios: 

o Expressão motora, musical, plástica e dramática; 

o Linguagem oral e abordagem à escrita; 

o Matemática; 

 Conhecimento do Mundo. 

A introdução às áreas de contudo é justificada como sendo uma forma de estabelecer uma 

continuidade entre a educação pré-escolar e o 1º Ciclo e de promover a comunicação entre 

educadores de infância e professores do 1ºCiclo (Folque, 2012, p. 48).  
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Importa referir a organização das diferentes áreas de conteúdo da sala A, estas encontram-

se estruturadas da seguinte forma: 

 Área do Faz-de-Conta – onde se desenvolvem atividades de jogo simbólico e 

jogo dramático, imitação de adultos que observam no dia-a-dia e de desempenho 

de papéis. Esta é uma área que promove o desenvolvimento de competências 

básicas como a linguagem oral, o respeito pelo outro, a gestão de conflitos, a 

autoestima, a capacidade de iniciativa e a independência pessoal. Nesta podemos 

encontrar um inventário realizado por as crianças, o que permite melhorar o 

espaço para dar respostas às necessidades do grupo (Projeto Curricular de 

grupo/turma, 2019/2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 49 - Área faz-de-conta 

Aqui encontramos: sapatos, malas, cascóis, biombo, fantoches, cabeleiras, bonecos, 

cama, espelho, cozinha, carrinhos de bebé, utensílios de cozinha, armários, cestos de 

compras, frutas, mesa, cadeiras, máquina registadora, lavatório, armários casa de 

bonecas, etc. 

 Área dos Jogos e Construções – onde se desenvolvem atividades que permitem 

à criança desenvolver a coordenação óculo-manual, noções matemáticas e 

topológicas, a motricidade fina, a cooperação em grupo, assim como a gestão de 

conflitos entre outros (Projeto Curricular de grupo/turma, 2019/2020). 
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Ilustração 50 - Área dos jogos e construções 

Aqui encontramos: jogos de mesa: puzzles, enfiamentos, sequencias lógicas, encaixes, 

blocos lógicos, tangram, etc. e jogos de chão: construções com diferentes blocos, como 

legos, peças de madeira, carrinhos, aviões, barcos, animais, figuras humanas, entre outros. 

 Área das Artes Visuais – onde se desenvolvem atividades como desenho, 

pintura, recorte, colagem, modelagem, picotagem, entre outras, com recurso a 

técnicas e materiais diversificados que contribuem para que a criança desenvolva 

a sua autonomia, concentração, responsabilidade, habilidades básicas, etc. 

(Projeto Curricular de grupo/turma, 2019/2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 51 - Área das Artes Visuais 
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Aqui encontramos: folhas brancas A3-A4, pincéis grossos/finos, lápis e canetas de cor, 

tintas, cavalete, materiais de desperdício, cola branca/batom/liquida, tesouras, lápis de 

carvão, borrachas, afias, cartolinas, folhas de diversas cores, papéis diversos, entre outros. 

 Área da Biblioteca – onde se desenvolvem atividades como o ouvir histórias, 

manipular livros, de jogar com os sons e palavras. Nesta idade a leitura é feita 

fundamentalmente pelas imagens, desta forma deve adaptar-se o texto ao seu nível 

de compreensão e guiá-la na sua relação com o livro. Nesta área desenvolve-se a 

imaginação, a criatividade, o gosto pela leitura o interesse e a iniciação ao código 

escrito e a correção da linguagem oral (Projeto Curricular de grupo/turma, 

2019/2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 52 - Área de Biblioteca 

Aqui encontramos: três estantes com livros de histórias e outros temas específicos, um 

rádio leitor de CDs, algumas produções das crianças, um sofá e almofadas. 

 



118 
 

 Área do Computador – onde se 

desenvolvem atividades como 

pesquisas, a visualização de outras 

formas de vida, de músicas, vídeos, 

espetáculos, obras de arte, entre 

outras que de outra forma seria 

impossível de poderem visualizar, 

assim como atividades de escrita, 

jogos didáticos e troca de mensagens 

com outros colegas e escolas (Projeto 

Curricular de grupo/turma, 

2019/2020). 

Ilustração 53 – Área do Computador 

Aqui encontramos: Um computador de mesa com colunas, dois computadores Magalhães 

e uma impressora. 

 Oficina da Escrita e 

Laboratório de Matemática – 

onde se desenvolvem atividades 

como registar, reproduzir, 

ilustrar: notícias, histórias, 

contos, visitas, trabalhar textos, 

jogos de matemática, 

experimentação de materiais, etc. 

(Projeto Curricular de 

grupo/turma, 2019/2020). 

 

 

Ilustração 54 - Oficina da Escrita e Laboratório de Matemática 
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Aqui encontramos: estante com os cadernos de cada criança, jogos de palavras, um quadro 

magnético com letras e números, cartões de identificação, caixas com letras, caixa das 

palavras novas, caixa dos textos trabalhados, produções das crianças, quadro, caneta e 

ímanes, jogos de matemática (enfiamentos, sequencias lógicas, encaixes, blocos lógicos, 

tangram) e caixas com números, réguas e fita métrica. 

 Laboratório das Ciências – onde se desenvolvem atividades como ver livros de 

carater científico, reproduzir experiências realizadas em grande grupo, manusear 

e experimentar diversos materiais, observar insetos, plantas, animais, assim como 

efetuar descobertas e levantar questões (Projeto Curricular de grupo/turma, 

2019/2020). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 55 - Laboratório das Ciências 

Aqui encontramos: microscópio, lupas, corpo humano, balanças, ímans, pesos, lupas, 

plantas, experiências em observação, alguns animais, aquário, terrário, globo, mapa-

mundo, projetos de estudo, diversos materiais (cortiça, plástico, metal, etc.), alguns 

reagentes e outros materiais de apoio às experiências. 

Também o espaço exterior é de igual forma relevante para a aprendizagem das crianças 

“o espaço exterior é igualmente um espaço educativo pelas suas potencialidades e pelas 
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oportunidades educativas que pode oferecer” (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 

27), e como a educadora preza muito essa vertente e sempre que possível as crianças 

brincam livremente no exterior, após a minha passagem pela sala em conjunto com as 

crianças construímos um novo espaço com materiais de exterior.  

“O espaço exterior é um local privilegiado para atividades da iniciativa das crianças que, 

ao brincar, têm a possibilidade de desenvolver diversas formas de interação social e de 

contacto e exploração de materiais naturais (pedras, folhas, plantas, paus, areia, terra, 

água, etc.) que, por sua vez, podem ser trazidos para a sala e ser objeto de outras 

explorações e utilizações” (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 27). 

 Espaço de construir brincar e jogar (materiais de exterior) – aqui estão 

armazenados em caixas e na estante vários materiais que as crianças podem 

transportar para o exterior para brincar. 

Aqui encontramos: caixas de madeira, 

carrinho de transporte, paus, areia, funil, 

pedras de vários tamanhos, folhas, rolos de 

cartão, berlindes, cordas, bolas trapeiras, 

tampas, caricas, rolhas de cortiça, conchas, 

latas, alguns jogos de exterior, assim como 

algumas produções das crianças. 

 

 

 

Ilustração 56 – Espaço de construir, brincar e jogar (materiais de exterior) 

Todas estas áreas, destintas entre si, permitem à criança realizar as suas produções. Estas 

são áreas abertas, cada uma delas possui os materiais devidamente identificados e 

organizados para a sua fácil utilização (Retirado do Projeto Curricular de grupo/turma 

2019/2020). 


