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Resumo 
 

O presente estudo foi desenvolvido em dois contextos diferentes, ambos situados na 

cidade de Beja, sendo a primeira intervenção em contexto de Pré-Escolar e a segunda em 

contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico. Este estudo teve como objetivo primordial 

incentivar o desenvolvimento de tarefas que motivassem as crianças/alunos, através da 

Oralidade, para a aprendizagem da Leitura e a Escrita.  

A metodologia aplicada através dos conteúdos funcionais da Área de Expressão e 

Comunicação do Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita no ensino pré-

escolar e no caso do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Português, o domínio da Oralidade, 

Leitura e Escrita. A investigação remete para uma abordagem de metodologia qualitativa 

que ocorre numa forma mais livre e natural.  

Para este estudo foram formuladas as seguintes questões de partida: 

✓ Como poderá o educador/professor estimular a Oralidade em contexto de 

Pré-Escolar e no 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico?  

 

Os resultados do estudo patenteiam a importância da Oralidade que leva à promoção da 

aprendizagem da Leitura e Escrita, vinculadas através das atividades desenvolvidas com 

os livros ou com outros recursos escritos, nos quais os alunos demostraram interesse, 

entusiasmo e partilha na realização das tarefas. 

Palavras-chave: Educação Pré-Escolar; 1º Ciclo do Ensino Básico; Leitura e Escrita, Incentivo 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
 

The following study was conducted in two different contexts, both of which are located 

in the city of Beja, the first being at the Pre-School level and the second at the 1st Grade 

of the Basic Education Cycle level.  The fundamental objective of this stud y was to 

incentivize the development of tasks to motivate children to better their writing and 

reading skills through oral expression. 

The applied methodology used functional contents from the area of expression and 

communication of oral communication and written language in the teaching of Pre-

School level, for the 1st Grade of the Basic Portuguese Education Cycle level, reading 

contents were additionally used. The Study suggests a more qualitative methodical 

approach which happens in a more free and natural way. 

For this study, the following questions were formulated as a starting point: 

✓ How can the educator/teacher stimulate oral expression in Pre-School and 

in the 1st year of the 1st Basic Education Cycle? 

 

The results of this study highlight the importance of oral expression, which leads to the 

promotion of learning in reading and writing, supported by the activities developed from 

the books or other written resources, for which the students showed interest, enthusiasm 

and participation in solving the tasks. 
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Introdução  
 

O presente estudo pretende investigar o desenvolvimento da Oralidade num grupo de Pré-

Escolar e numa turma de 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico, enquanto pré-requisito 

para a aprendizagem da leitura e da escrita. Inicialmente, pretende-se compreender o que 

é a Oralidade, a Leitura e a Escrita, assim como a relação existente entre estes três 

conceitos.  

A implementação de práticas conducentes ao prazer pela leitura são essenciais desde cedo 

– é premente apostar em experiências vivenciadas pelas crianças, de modo a alcançar esse 

efeito. Saliente-se que o prazer pela leitura será, logo de início, um elo de ligação ao 

prazer pela escrita, sendo que ambas se encontram e se complementam num processo de 

desenvolvimento pessoal e social. 

A promoção da leitura consiste na realização de atividades que induzam o 

contacto com livros e outros recursos escritos, com o objetivo de estimular a 

curiosidade e o desejo de ler, ampliar as habilidades leitoras e abrir as portas 

para o mundo alternativo que os textos oferecem. A promoção da leitura pode 

ser dirigida a qualquer grupo de idades, pois é benéfica em todas as etapas 

da vida (…) na verdade, as crianças só conseguirão alcançar o domínio da 

leitura se a praticarem com frequência, (Alçada, 2021). 

Além disso, esta conjuntura irá estabelecer a médio e longo prazo um caminho que vise 

alcançar a maturidade e autonomia dos educandos, numa atmosfera em que as crianças 

são levadas a pensar, sentir, imaginar, criar e agir, num “local” único onde a realidade e 

a utopia se cruzam e fundem, (…) ler é um ato que enriquece o pensamento, intensifica 

as emoções, estimula o sonho, a imaginação e a criatividade. Desenvolve-nos também a 

capacidade crítica, aumenta os níveis de informação e constitui uma forma de 

participação ativa na sociedade, Ferreira (2016, p. 6) mencionando as palavras de 

Cadório (2001). 

Nesta perspetiva o estudo, tem como objetivos gerais: 

• Compreender a ação educativa do educador/professor no desenvolvimento da 

oralidade; 
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• Promover a prática da oralidade enquanto pré-requisito para a aprendizagem da 

leitura e da escrita no Ensino Pré-escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

 

A estrutura, deste relatório, encontra-se organizado em três capítulos, sendo os seguintes: 

Capítulo I - Enquadramento Teórico; Capítulo II - Estudo Empírico e Capítulo III – 

Apresentação e análise dos resultados; Capítulo IV – Intervenção e análise de tarefas; 

Capítulo V – Conclusões, Limitações e Perspetivas Futuras de Investigação.   

No Capítulo I – Enquadramento Teórico está presente uma abordagem referente à 

Oralidade, à Leitura e à Escrita, mencionando assim diversos autores para a realização de 

uma investigação com uma estrutura fidedigna, é também referida a relação entre a 

Oralidade, Leitura e Escrita, e o papel quer das OCEPE (Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar), assim como o papel das AE (Aprendizagens Essenciais | 

Articulação com o Perfil dos Alunos  1.º Ano | 1.º Ciclo do Ensino Básico, Português). 

Capítulo II – Estudo Empírico é contextualizada a problemática em estudo, sendo definida 

a questão de partida e seus objetivos. Segue-se uma breve teorização acerca da 

metodologia de investigação utilizada: o método selecionado, o estudo caso, as técnicas 

e instrumentos de recolha de dados utilizados e a caracterização dos participantes neste 

estudo.  

Capítulo III – Apresentação e análise dos resultados Intervenção: são expostas as tarefas 

implementadas no contexto sala de aula da Educação Pré-Escolar e do 1.ºano do 1.º ciclo 

do Ensino Básico. Estão presentes alguns registos referentes às atividades realizadas pelos 

alunos dos níveis de ensino supracitados.  

Capítulo V – A análise de cada sessão auxiliou como objeto de estudo possibilitando para 

a reflexão sobre os aspetos positivos e negativos. A finalizar são emitidas as conclusões, 

enumeradas as limitações sentidas, e ainda uma bordagem a perspetivas futuras e uma 

análise global de toda esta envolvente.  
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Capítulo I - Enquadramento Teórico  
 

1. 1 O oral  
 

No momento em que nascemos, transportamos a memória da linguagem, em 

palavras e em discursos. Isto porque, antes de nascer, os nossos pais e 

familiares conversavam connosco. Esta atividade de fomento da oralidade 

desenrola-se continuamente durante o nosso desenvolvimento intelectual e 

com a interação social. Vamos aprendendo a falar e, depois, a escrever. É 

com a prática do discurso oral que se consegue atribuir significado ao texto 

escrito (…) (Amaral, 2015, p. 43). 

O contacto que a criança tem com a oralidade, bem antes de nascer, desenvolve-se aos 

poucos com a interação com a família ou amigos, se vai promover a pática pelo discurso 

oral e mais tarde capacitar para atribuir significado ao texto escrito. 

É no desenvolvimento da linguagem oral que ancora a comunicação com o outro, a 

aprendizagem e o desenvolvimento do pensamento. 

Em sociedade, todos temos a necessidade de comunicar, sendo a oralidade aspeto  

primordial para que haja a comunicação, como refere a autora, (…) ainda antes de aceder 

ao mundo da escrita, o futuro aprendente vai, através da repetição, da imitação, penetrar 

no da fonologia, e iniciar um conjunto de tentativas de comunicação que irão tornar-se 

cada vez mais complexas e necessárias (…) (Alfaiate, 2012, p. 9). A oralidade é uma das 

primeiras competências que o ser humano começa a utilizar Alfaiate, (2012), refere que 

o futuro aprendente vai através da repetição e da imitação entrar no mundo da fonologia, 

não só o diálogo em casa, entre a família e a criança, mas sim como afirma Sim-Sim 

(2010, p.115), o desenvolvimento da oralidade, no meio natural, e a aquisição espontânea 

da língua. No desenvolvimento da oralidade, não chega, portanto, a aquisição natural e 

espontânea da língua, via exposição. Sem intencionalidade pedagógica do educador e do 

professor do 1º ciclo, o desenvolvimento linguístico ficará muito aquém do desejável.  

No que concerne ao ensino Pré-Escolar e ao 1.º Ciclo do Ensino Básico, no que diz 

respeito à oralidade, devem trabalhar desde cedo, a oralidade, porque não basta, apenas, 

deixar as crianças conversarem entre si, é necessário que tanto o educador/a como o 

professor trabalhem a oralidade promovendo-a com regularidade no âmbito das 
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atividades a implementar sabendo que (…) a oralidade é, de facto, um momento de 

transmissão de conhecimentos, na sala de aula, pois é o momento crucial de ensino-

aprendizagem porque nela se faz habitualmente a primeira abordagem a um determinado 

tema (…) (Alfaiate, 2012, p. 10). Assim como referiu o autor, sendo a oralidade um 

momento de transmissão de conhecimentos dentro da sala de aula, esta troca de ideias é 

uma mais valia tanto para o professor como para o aluno pois podem adquirir uma ideia 

diferente sobre um determinado assunto, assim como o diálogo entre todos acaba por 

enriquecer ambos os lados.  

Ao entrar no meio escolar, no que diz respeito à oralidade, esta pode ganhar ainda mais 

importância se dermos atenção especial às preferências da criança, estimular a oralidade, 

pois como refere a autora, (…) à medida que crescemos linguisticamente, usufruímos 

cada vez mais da língua materna, mas nem todos atingimos os mesmos níveis de mestria 

linguística. Embora com idênticas capacidades à partida, os desempenhos que cada um 

consegue são condicionados pelas experiências vivenciadas (Sim-Sim, 2010, p.114). 

Crescemos, mas nem todos atingimos os mesmos níveis no que diz respeito ao 

desenvolvimento da linguagem. é então determinante, que o jardim de infância como o 

1.º Ciclo tenham um papel fundamental no crescimento linguístico das crianças, dando 

assim especial atenção às especificidades de cada criança. Ainda a mesma autora, Sim-

Sim, (2010, p. 115), refere que,  

(…) é frequente no jardim de infância a audição de histórias (contadas e lidas). A 

criança gosta de ouvir narrativas mas, para além do prazer da audição da 

narrativa, há que levá-la a aprender a prestar atenção a pormenores e a 

conservar essa atenção por períodos cada vez mais alargados (…). 

Estas atividades, em que a criança é colocada em situações reais, como o prestar atenção 

a uma narrativa, responder a questões, formar um discurso atendendo aos princípios de 

cortesia, (…) pelo pedido da produção de narrativas estruturadas, pelas discussões 

orientadas sobre experiências vividas individual ou coletivamente, pela descrição de 

previsões de ações a realizar e pelo questionamento e respostas formalmente 

organizadas sobre o que foi ouvido (…). Através dos exemplos dados, que são postos em 

prática quer no Pré-Escolar como no 1.ºCiclo do Ensino Básico, estas atividades tem a 

intencionalidade de perceber se a criança consegue atingir ou não o desenvolvimento da 

linguagem, quer no aspeto da linguagem oral quer no aspeto de comunicação. 
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Em suma, deve ser dada à criança, tanto no Pré-Escolar, como no 1.º Ciclo atividades 

com a intencionalidade de desenvolver com os crianças/alunos a oralidade. Estas tarefas 

promotoras da oralidade constituem um fator determinante na progressão linguística da 

criança, pois não chega a aquisição natural da oralidade, com a família, a ação dos agentes 

educativos para a criação de rotinas, pois não basta falar ou deixar as crianças falarem, é 

necessários haver regularidade e intencionalidade nas atividades específicas atividades 

para que seja ampliada a linguagem oral. 

 

1.2 A leitura   
 

Ler é, por definição, extrair sentido do que é lido, pelo que não se pode falar 

em leitura se não houver compreensão. Para aprender a ler é preciso 

aprender um código e dominá-lo a um nível que permita a identificação 

automática do que está escrito. Mas não chega dominar o código (…) como 

reconhecer as letras e as palavras (…).  

(Viana et al. 2018, p.3)  

No início do processo de aprendizagem, o interesse, a motivação e a capacidade de 

discernir pelo processo de leitura é algo que deverá constituir o motor de arranque para 

toda a formação das crianças, pois assim será mais fácil atingir as competências que o 

processo de ensino-aprendizagem da leitura se propõe. O enriquecimento, dos educandos 

motivados pela leitura é indiscutível pois é através dela que se alcança a compreensão do 

mundo e de toda a realidade envolvente, numa edificação da estrutura cognitiva, cada vez 

mais complexa, como afirma Sim-Sim (2009, p.7) (…) ler é sempre uma forma de viajar 

(…) o passaporte exigido para essa viagem chama-se aprender a ler (Sim-Sim 2009, 

p.7). As questões que se relacionam com a leitura, permitem-nos dizer o quão 

fundamental são no desenvolvimento global da criança, nunca esquecendo aquela que é 

a capacidade única e intrínseca ao Homem – sonhar, (…) através dos livros de histórias 

que lhe lêem, das revistas que folheia, dos jornais que vê os adultos lerem e comentarem, 

ou do contacto direto com o ecrã, surge o interesse pela leitura e a vontade de aprender 

a ler (…) (Sim-Sim 2009, p.7). A criança, é natural que queira alargar as suas 

competências, pois apercebe-se que o escrito traduz uma mensagem, mensagem esta a 

que se pode aceder através da leitura.  
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Por outras palavras, como afirma Sim-Sim (2009, p.7) (…) o ensino da leitura está 

socialmente associado à frequência escolar e a entrada na escola é sentida por muitas 

crianças como um passo mágico que lhes vai permitir “lerem sozinhas”. No que diz 

respeito a este passo mágico, a que chamamos de leitura nem sempre é um processo fácil 

para algumas crianças, pois sentir que a leitura é um mundo gigante onde as suas 

expectativas se podem tornar pequenas quando olham para uma série de letras arrumadas, 

leva a que muitas das crianças se sintam desfantasiadas com o que era esperado, aprender 

a ler rapidamente. É essencial que o professor compreenda as dificuldades particulares de 

cada criança devendo por isso, estimulá-la, como se referiu, nem sempre este processo de 

leitura é bem conseguido, 

 (...) o entusiasmo por aprender a ler esvai-se, muitas vezes, à medida que a 

aprendizagem da leitura se processa. A desmotivação e o consequente por 

ler radicam, em muitos casos, no desencanto provocado pela não 

consonância entre o que era esperado obter com a leitura (…) (Sim-Sim 

2009, p. 7) 

Quando se verifica que a criança se começa a desmotivar, na medida em que o processo 

de leitura se desenvolve a criança toma consciência que a aprendizagem não é fácil e 

torna-se então urgente abrir caminhos para que o processo de leitura seja bem conseguido. 

Tarefas de promoção que levem a criança a pensar/explorar e criar um ambiente propício 

que permite ver a utilidade de leitura no seu dia a dia, perceber a importância que a leitura 

poderá ter e levar a retomar o entusiasmo de aprender a ler. 

A vontade de aprender a ler, ao ser estimulante e atraente para o aluno, proporcionará 

ambientes propícios à leitura e estimulantes. Sim-Sim (2009, p. 28), enuncia cinco pontos 

fundamentais no ensino da decifração que auxiliam o professor neste trabalho: 

(…) (i) que a sala de aula de aula contenha materiais de leitura e de escrita 

variados e atrativos; (ii) que o professor crie rotinas diárias de leitura 

recreativa; (iii) que as crianças ouçam e vejam os adultos a ler materiais 

diversos e para fins específicos; (iv) que seja criado um clima de 

cumplicidade entre a escola e a família com o objetivo de favorecer 

atividades conjuntas de leitura; (v) que as crianças conversem com o adulto 

sobre o que ouviram ler (Sim-Sim 2009, p. 28). 
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Nesta perspetiva, assume-se que cada criança tem a sua forma particular de entrar no 

mundo das letras, e a forma, como entra neste mundo, acaba por ser determinante para 

ela. Tendo em conta os pontos referidos anteriormente pela autora, importa salientar que 

(…) é importante que a aprendizagem da leitura se processe num contexto real de leitura 

ou, simplesmente, que se aprenda a ler lendo (Sim-Sim 2009, p.7). Isto é, torna-se 

essencial que a criança observe o adulto a ler, mas mais importante ainda são as questões 

que a criança coloca ao adulto seja ele em ambiente familiar seja em contexto escolar 

com o professor, auxiliares ou até mesmo outros alunos. Permitir ao futuro leitor ser um 

verdadeiro consumidor de leituras, construir uma motivação pela leitura, implica que esta 

seja exposta a uma diversidade de materiais que permitam o seu manuseamento e que se 

crie rotinas diárias, pois é essencial que toda esta viagem no mundo da leitura seja 

aliciante. Mais do que criar rotinas, e um clima facilitador que a criança crie o gosto pela 

leitura, comunicar com a criança é também um momento importante, pois saber o que ela 

pensa sobre determinados assuntos ou levá-la a pensar no que a levou a chegar a 

determinadas opiniões é também uma tarefa importante. No sentido em que existe uma 

troca de diálogo com opiniões de ambos, pois saber ouvir/escutar é outra tarefa importante 

que a criança deve ter no início do processo de aprendizagem.  

Em suma, a criança necessita para conseguir a aprendizagem da leitura, um ambiente de 

contexto real, onde o seu interesse e a vontade de aprender seja apoiado pelo clima quer 

de escola quer familiar, tal como Sim-Sim (2009, p.7) refere a criança aprende a ler lendo.  

 

1.2 A escrita 
 

Um dos papéis importantes do jardim-de-infância na aprendizagem da 

linguagem escrita é o de promover um envolvimento precoce das crianças 

com a escrita. Isto não significa que o jardim-de-infância assuma o papel do 

ensino da leitura e da escrita, mas sim que a linguagem escrita não seja 

ignorada e banida dos contextos pré-escolares (…) (Mata, 2008, p. 46) 

O envolvimento da criança com a escrita é algo que está desde sempre presente na vida 

de uma criança. Logo no jardim de infância a criança, tem a oportunidade de usufruir do 

mundo da escrita desde cedo, pois cabe ao educador explorar, promover este 

envolvimento de descoberta da criança no mundo da escrita (…) uma criança envolvida 
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com a escrita tem vontade, iniciativa e prazer, e sente-se desafiada a explorar e avançar 

(…) (Mata, 2008, p. 46). Uma criança quando se sente envolvida, terá mais desejos e mais 

curiosidade em querer aprender mais, vai ter uma vontade acrescida de explorar e de 

brincar e de avançar para obter mais conhecimentos sobre a escrita.  

Não há hoje em dia crianças que não contactem com o código escrito e que, 

por isso, ao entrarem para a educação pré-escolar não tenham já algumas 

ideias sobre a escrita. Assim, há que tirar partido do que a criança já sabe, 

permitindo-lhe contactar e utilizar a leitura e a escrita com diferentes 

finalidades (…) (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 66), 

Este contacto que a criança tem com o código escrito antes da entrada para o jardim de 

infância é facilmente concebido nas suas vidas em situações reais, funcionais e associadas 

ao seu quotidiano. Este contacto leva muitas das vezes que a criança se sinta curiosa 

mesmo sem saber ler e escrever formalmente ao ter, como mencionam os autores Silva, 

Marques, Mata, & Rosa (2016, p. 66), (…) contacto com diferentes tipos de texto 

manuscrito, e impresso (narrativas, listagens, descrições, informações, etc.) (…) (Silva, 

Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 66), observar e ter acesso a estes diferentes tipos de 

texto permite desde cedo que a criança tenha reconhecimentos de diferentes formas de 

letras, pequenas palavras ou frases.  

Mencionando as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE), refere 

que um outro contacto importante que as crianças devem ter como instrumento 

fundamental na escrita, é o livro. Para além do que foi mencionando anteriormente sobre 

outros contactos escritos, o livro tem um poder de envolver muito mais as crianças no 

mundo da leitura e da escrita como referem as Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar,  

 (…) através dos livros que as crianças descobrem o prazer da leitura e 

desenvolvem a sensibilidade estética. As histórias lidas ou contadas (…) são 

um meio de abordar o texto narrativo que, para além de outras formas de 

exploração (…) suscita o desejo de aprender a ler (…) (Silva, Marques, Mata, 

& Rosa, 2016, p. 66) 

O contacto da criança com o livro vai proporcionar uma descoberta e um interesse pela 

leitura, começam assim a formar-se as primeiras bases para o desenvolvimento de hábitos 

de leitura e do gosto pela leitura e escrita. Uma variedade de suportes de escrita e o modo 
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como possam ser usados e explorados pelas crianças se (…) for bem acompanhada e 

apoiada pelo/a educador/a, para além de permitir uma compreensão gradual da escrita 

e das suas características, por parte da criança, vai conduzir a alguma autonomia na sua 

utilização (…) (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 68), esta autonomia ao ser 

acompanhada e apoiada como foi mencionado pelos autores irá dar uma maior liberdade 

à criança começando assim por perceber que é essencial ter contacto com a escrita, 

descobrindo que a utilização da escrita é deveras importante em novos contextos mais 

elaborados expressando a sua vontade de querer aprender a ler e a escrever associando 

assim as diferentes funcionalidades que a escrita apresenta nas diferentes funções da sua 

vida. 

Pois aprender a ler e a escrever apoiando sempre a criança dando-lhe autonomia e nunca 

forçando para a realização das atividades de qualquer domínio. Fazendo referência às 

atividades de leitura e escrita, é necessário que o educador/a perceba e entenda as 

atividades/escolhas que a criança possa expressar, pois o/a educador/a no que concerne 

às aprendizagens da criança no domínio da escrita, como mencionam as OCEPE são 

apresentadas uma série de aprendizagens que facilitarão o educador/a, a compreender 

mais a criança no ambiente de jardim de infância, revelando as atitudes que a criança vai 

demonstrando ao longo do dia relacionadas com o domínio da escrita. Quando a criança 

associa diferentes suportes e as diferentes funcionalidades da escrita, como mencionam 

as OCEPE, a criança apresenta interesse e algumas funções específicas para o uso da 

escrita, na sua vida, quer em casa, quer no jardim de infância, revelando sempre intuito 

de querer aprender sempre mais e saber sempre mais do mundo da escrita.  

 

1.3 Relação entre Oral, a Leitura e a Escrita 
 

O oral é a primeira forma de linguagem que se desenvolve e isso acontece de 

forma espontânea e natural, permitindo que as crianças se expressem 

livremente e adquiram maior domínio da língua materna (…) (Amor (1997, 

cit. por Cabrita, 2011, p. 15). 

Assumindo a perspetiva do autor, de que o oral surge de forma natural e espontânea e 

que, o oral é a primeira etapa da linguagem para comunicar que a criança utiliza. Muito 
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antes de desenvolver a linguagem oral, esta já consegue comunicar ao expressar os seus 

sentimentos perante o adulto desde que nasce. 

(…) o choro, como primeira manifestação sonora de desconforto, dá lugar, 

por volta dos dois meses de idade, à produção de sons vocálicos e 

consonânticos que expressam bem-estar e prazer. É o denominado palreio 

que, juntamente com o sorriso e um pouco depois com gargalhadas, marca 

uma alteração substancial na capacidade comunicativa do bebé (…) (Sim-

Sim, Silva, & Nunes, 2008, p. 15). 

Com o avançar da idade, a criança percebe que a linguagem oral assume propósitos e 

finalidades pois, quando falamos de linguagem oral estamos a considerá-la, (…) como um 

acontecimento social, sabe-se que a aprendizagem da oralidade é feita sobretudo por 

exposição ao outro, o que significa que no processo de desenvolvimento da linguagem, a 

compreensão do oral precede a produção oral (…), Sim-Sim et al., (2008 cit. por Cabrita, 

2011, p. 15). Neste sentido de referir que todo o processo comunicativo envolve mais do 

que uma pessoa, a criança vai compreendendo que no acto comunicativo tem sempre de 

haver um ou mais recetores assim como no caso do emissor. A troca de mensagens é uma 

prática que a criança realiza porque necessita de expressar algo, importa pois que o 

ouvinte saiba utilizar o seu papel como um bom ouvinte para a criança.  

Escutar as crianças, conversar com elas, criar espaços para o diálogo, 

estimular a expressão oral e o desejo de comunicar favorecem o 

desenvolvimento da competência comunicativa, em geral, e o 

desenvolvimento da linguagem oral, em particular. Quando as crianças 

convivem em ambientes verbalmente estimulantes, aprendem novos 

conceitos, alargam o vocabulário, adquirem um maior domínio da expressão 

oral e aprendem a ter prazer em brincar com as palavras, inventar sons e 

descobrir as relações entre essas mesmas palavras (…) segundo as OCEPE 

(1997 cit. por Sim-Sim, Silva, & Nunes, 2008, p. 35) 

O desejo de comunicar a criança, para que seja escutada pelo/a educador/a estimula os 

diálogos e simultaneamente, desenvolve as atividades, atividades essas que deverão ser 

estimulantes e prazerosas para permitir a aquisição e o alargamento de um novo 

vocabulário.  
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Em todo o processo de desenvolvimento, toda a criança primeiro desenvolve 

a linguagem oral e, só mais tarde, a linguagem escrita, Fonseca et al., (2008 

cit. por Cabrita, 2011, p.18). 

(…) havendo um crescimento comunicativo à medida que as crianças se 

apoderam das regras conversacionais, das estratégias comunicativas e da 

capacidade de diversificação de objetivos da conversa, Sim-Sim (1998 cit. 

por Cabrita, 2011, p. 18).  

Nesta perspetiva, as crianças, que dominem a linguagem oral, terão muito mais facilidade 

em dominar a aprendizagem da escrita. Aprender a ler e a escrever não é um processo 

natural como o de aprender a falar. Um dos passos cruciais na iniciação à leitura e à 

escrita consiste na promoção da reflexão sobre a oralidade e no treino da capacidade de 

segmentação da cadeia de fala (…) (Freitas, Alves, & Costa, 2007, p. 7). 

A leitura e a escrita constituem processos complexos que não acontecem de forma natural, 

mas iniciam-se desde cedo, desde o ensino Pré-Escolar. É fundamental que o/a educador/a 

compreenda a emergência neste processo e consiga promover momentos de 

aprendizagem, pois é através da promoção de competências que o/a educador/a fornece e 

demostra à criança formas para que ela compreenda o papel importante e fundamental 

que a leitura e a escrita irão trazer para a sua vida.  

A aprendizagem da leitura e da escrita é um processo complexo que se inicia 

com o nascimento da criança, prolongando-se depois ao longo da sua vida e 

que pressupõe um conjunto de competências, aos vários níveis de 

desenvolvimento, nomeadamente cognitivo, linguístico e motor (…) (Frias, 

2014, p. 23). 

O educador/a ao trabalhar competências cognitivas, linguísticas e motoras deverá 

organizar ambientes educativos como refere Frias (2014, p.24) ao indicar que, o/a 

educador/a ao organizar (…) ambientes educativos em que os textos escritos têm um papel 

relevante, o educador está a encorajar a emergência de comportamentos de leitura e 

escrita (…). O/a educador/a, no contexto de jardim de infância mais do que promover a 

leitura e a escrita, deverá criar um ambiente encorajador e incentivador. Nestes momentos 

de tentativa de leitura e escrita, se por algum motivo a criança não se sinta conquistada 

em realizar a sua atividade, o/a educador/a deve retirar resultados do que foi feito e 

valorizar a criança criando novamente outras atividades de leitura e escrita de forma a 
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criar oportunidades para que esta se envolva mais livremente e se sinta prazerosa. Assim, 

como refere o autor, (…) os educadores devem utilizar diversas estratégias de modo a 

estimular o desenvolvimento da leitura e da escrita. Todas estas estratégias ajudam as 

crianças a adquirir determinados conceitos da escrita e da leitura (…) (Frias, 2014, p. 

27). 

Sendo a aprendizagem da leitura e escrita, um marco importante na vida da criança, desde 

que nasce e a acompanha ao longo da sua vida, a leitura e a escrita completam-se e 

reforçam-se, formando uma ligação entre elas, como afirma Alves (2020), a leitura e a 

escrita representam, duas faces da linguagem escrita: a leitura, a face recetiva; a escrita, 

a face expressiva (Alves, 2020).   

Estas atividades, a realizar são importantes para que o/a educador/a esteja atento no 

contacto visual, repare nas expressões faciais que podem ser usadas durante o diálogo ou 

até mesmo a repetição de palavras ou frases de forma a que a criança repita tudo 

novamente prestando atenção ao que diz.  

Assim na fase expressiva da escrita, qualquer “imitação” da escrita que a criança realiza 

como desenhos ou pequenos rabiscos revela sempre uma tentativa de escrita.  

Deste modo, as aprendizagens inerentes à leitura e à escrita não podem ser separadas, 

sendo essencial dar início à sua aprendizagem, tão cedo quanto possível. O início da 

escolarização deve assim apontar para metas que apoiem a concretização dessas 

aprendizagens (…) é necessário dar mais tempo à escrita no contexto escolar, pois 

felizmente a importância da leitura tem sido bastante ressaltada, mas menos a da 

escrita1 (Alves 2020). Pois como referiu o Alves (2020), as atividades de leitura mais 

frequentes que as de escrita, isto pode deixar um alerta para os educadores no sentido de 

desenvolver mais atividades que privilegiem a funcionalidade da linguagem escrita. 

Em suma, a aprendizagem da leitura e da escrita, não é natural como a aquisição da 

linguagem. Assim, pelo facto de estes processos não serem naturais como a linguagem 

pois, quanto mais preparadas e estimuladas forem as crianças, na oralidade, antes da 

entrada da escolaridade obrigatória, melhor será o seu grau de desempenho, à entrada do 

1.º Ciclo do ensino básico. 

 

 
1 Os destaques que se verificam na citação foram realizados pelo autor na sua obra. 
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1.4 Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) 
 

A educação pré-escolar, tal como está estabelecido na Lei-Quadro (Lei n.º 5/97, 

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

escolaridade obrigatória, sendo considerada como “a primeira etapa da 

educação básica no processo de educação ao longo da vida (…), (Silva, Marques, 

Mata, & Rosa, 2016, p. 5). 

Considerado como a primeira etapa da educação básica do ensino Pré-Escolar, as OCEPE 

mostram-nos o enquadramento do ensino pré-escolar, estabelecendo objetivos globais 

pedagógicos, definidos pela Lei-Quadro supracitada, (…) destinam-se a apoiar a 

construção e gestão do currículo no jardim de infância, da responsabilidade de cada 

educador/a, em colaboração com a equipa educativa do estabelecimento 

educativo/agrupamento de escolas (…) (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 5). 

Não abrangendo as creches, o pré-escolar a partir dos 3 anos considera-se que este é um 

direito de todas as crianças. Antes da entrada na escolaridade obrigatória, a educação pré-

escolar através de uma avaliação reflexiva o/a educador/a deve observar, registar, 

documentar, planear e avaliar, pois, estas dimensões estão interligadas entre si.  

Considerando o que nos dizem as OCEPE (2016) quanto à sua organização, considera 

três secções sendo as seguintes: I. Enquadramento Geral, II. Áreas de Conteúdo, III. 

Continuidade Educativa e Transições. 

Anunciadas as três secções quanto à sua organização, resta então discriminar de forma 

mais detalhada o que as OCEPE (2016), referem quanto ao seu papel no ensino pré-

escolar. No enquadramento geral encontramos três tópicos: Fundamentos e princípios da 

pedagogia para a infância, intencionalidade educativa – construir e gerir o currículo e a 

organização do ambiente educativo. 

Fundamentos e princípios da pedagogia para a infância: 2  Nos fundamentos e 

princípios da pedagogia para a infância as OCEPE (2016), apresentam uma sequência que 

é a base para o desenvolvimento pedagógico, (…) estes fundamentos de que decorrem 

princípios orientadores, que adiante se apresentam, estão intimamente articulados e 

 
2 Os destaques que se verificam na citação foram realizados pelos autores na obra, OCEPE, (2016, p.8) 
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correspondem a uma determinada perspetiva de como as crianças se desenvolvem e 

aprendem (…) (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 8). 

(1) Desenvolvimento e aprendizagens como vertentes indissociáveis no processo de 

evolução da criança3, (…) as relações e as interações que a criança estabelece com 

adultos e com outras crianças, assim como as experiências que lhe são proporcionadas 

pelos contextos sociais e físicos em que vive constituem oportunidades de aprendizagem 

(…) (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 8). Refere-se aqui a importância de todas 

estas experiências e o seu contributo para o desenvolvimento, (…) contudo, cada criança 

não se desenvolve e aprende apenas no contexto de educação de infância, mas também 

noutros em que viveu ou vive, nomeadamente no meio familiar (…) (Silva, Marques, 

Mata, & Rosa, 2016, p. 9). 

(2) Reconhecimento da criança como sujeito e agente do processo educativo4, o/a 

educador/a como agente educativo deve apoiar e estimular a aprendizagem da criança,  

garantir e considerar os seus direitos, nomeadamente, (…) o direito de ser consultada e 

ouvida, de ter acesso à informação, à liberdade de expressão e de opinião, de tomar 

decisões em seu benefício e do seu ponto de vista ser considerado (…) (Silva, Marques, 

Mata, & Rosa, 2016, p. 9). 

(3) Exigência de resposta a todas as crianças5, (…) o acesso à educação é também um 

direito de todas as crianças, especificando-se que essa educação tem como base uma 

igualdade de oportunidades (Convenção dos Direitos da Criança, 1989, art.º 28 e 29), 

citado por (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 9). Assim, como é referido no artigo 

supracitado, todas as crianças independentemente da sua nacionalidade, língua, religião 

entre outras particularidades, todas tem o direito à inclusão.  

(4) Construção articulada do saber 6 , o/a educador/a promove o envolvimento da 

criança ao criar um ambiente educativo em que demostra a sua disponibilidade e a sua 

atenção perante o grupo. Numa dinâmica de interação, em que se articulam as iniciativas 

das crianças e as propostas do educador, brincar torna-se um meio privilegiado para 

promover a relação entre crianças e entre estas o/a educador/a (…) (Silva, Marques, 

 
3 Os destaques que se verificam na citação foram realizados pelos autores na obra, OCEPE, (2016, p.8) 
 
 
4 Os destaques que se verificam na citação foram realizados pelos autores na obra, OCEPE, (2016, p.9) 
5 Os destaques que se verificam na citação foram realizados pelos autores na obra, OCEPE, (2016, p.8) 
6 Os destaques que se verificam na citação foram realizados pelos autores na obra, OCEPE, (2016, p.11) 
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Mata, & Rosa, 2016, p. 11), proporcionando o brincar e outras atividades fazer as suas 

próprias descobertas, conquistas, iniciativas e até mesmo expressar a sua opinião sobre 

as aprendizagens.  

Intencionalidade educativa – construir e gerir o currículo7, as OCEPE, destinam-se a 

apoiar a reflexão do educador/a pois, (…) não constituem um programa a cumprir, mas 

sim uma referência para construir e gerir o currículo, que deverá ser adaptado ao 

contexto social, às características das crianças e das famílias e à evolução das 

aprendizagens de cada criança e do grupo (…) (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 

13). A construção de um currículo deve ser realizada pelo/a educador/a na procura de 

informação como registos, observações, tarefas realizadas pela criança no seu dia a dia e 

é também muito importante o contacto que o/a educador/a tem com as famílias. Para que 

esta ação seja bem conseguida a recolha de informação e a tomada de decisões deverá ser 

sustentado no, observar registar, documentar, planear e avaliar. As OCEPE consideram 

que são etapas, (…) interligadas que se desenvolvem em ciclos sucessivos e interativos, 

integrados num ciclo anual. O conhecimento que vai sendo elaborado ao longo destes 

ciclos envolve um processo de análise e construção conjunta com a participação de todos 

os intervenientes (…) (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 13).  

Relativamente ao ponto da Organização do ambiente educativo, as OCEPE, apresentam 

a organização do ambiente educativo no Pré-Escolar da seguinte forma:  

• Organização do estabelecimento educativo  

• Organização do ambiente educativo da sala  

- Organização do grupo 

- Organização do espaço  

- Organização do tempo 

• Relações entre os diferentes intervenientes 

(Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 22), 

 
7 Os destaques que se verificam na citação foram realizados pelos autores na obra, OCEPE, (2016, p.13) 
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A organização do estabelecimento educativo, vem proporcionar novos meios de 

interação com diferentes intervenientes entre crianças e adultos e entre os adultos, 

pois a sua organização deve ter um contexto facilitador no desenvolvimento de 

aprendizagem, (…) a dinâmica própria de cada estabelecimento educativo está 

consignada no seu projeto educativo, como instrumento de orientação global da sua 

ação e melhoria, complementado pelo regulamento da instituição, que prevê as 

funções e formas de relação (…) (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 23).  

A Organização do ambiente educativo, na sala na educação Pré-Escolar, caracteriza-se 

por ser um envolvente rico em aprendizagens, requer uma boa organização do grupo, do 

espaço e do tempo, apresentando uma estrutura. (…) processo educativo realiza-se num 

determinado tempo, situa-se num espaço que dispõe de materiais diversos e implica a 

inserção da criança num grupo em que esta interage com outras crianças e adultos (…) 

(Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 24). Relativamente ao grupo, na educação Pré-

Escolar, este pode ser influenciado por diversos fatores que o rodeiam, idades, dimensões 

do grupo ou até mesmo pelas características individuais de cada criança. Para a 

organização dos espaços é fundamental que o/a educador/a reflita sobre a sua 

funcionalidade e a adequação perante o seu grupo. Assim, a importância do espaço a 

escolha dos materiais é um outro fator importante dentro do espaço de jardim de infância 

pois, (…) 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 (…) (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 

26). 

 (…) o tempo é de cada criança, do grupo e do/a educador/a, importa que a sua 

organização seja decidida pelo/a educador/a e pelas crianças (Silva, Marques, Mata, & 

Rosa, 2016, p. 27). Esta organização do tempo pode ser bem conseguida se for bem 

organizada que preveja uma estrutura com os diferentes momentos, havendo uma 

determinada rotina para qualquer tipo de tarefa, brincar explorar ou até mesmo 

experienciar novas ideias e visitar novos locais, pois (…) o tempo diário inscreve-se num 

tempo, semanal, mensal e anual, que tem ritmos próprios e cuja organização tem, 

também, de ser planeada (…) (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 27). Neste sentido, 

a criança vai gradualmente vai compreendendo e considerando a importância que o tempo 

poderá ter na sua vida, manhãs, tardes e noites.  
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No que respeita à organização do ambiente educativo, resta salientar o último conceito, 

as relações entre os diferentes intervenientes, pois como referem os autores (Silva, 

Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 28),  (…) as relações e interações que se estabelecem 

entre os diferentes intervenientes do processo educativo são essenciais para o 

desenvolvimento desse processo (…), pois a ligação que o/a educador/a vai estabelecer 

com as crianças e a forma como incentiva e participa nas suas vidas vai facilitar relações 

dentro do grupo. Posteriormente, este contacto, com diferentes adultos e crianças, irá 

ampliar o seu enriquecimento de novas aprendizagens e de competências sociais. Todas 

estas convivências que são realizadas, (…) no jardim de infância têm, também, influência 

nas relações familiares, pois o que criança transmite em casa sobre o que faz e aprende 

é motivo de conversa com os pais/famílias (…) (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 

28). Neste sentido, a relação da família com a sala de jardim de infância são dois aspetos 

fundamentais para o contributo na educação da criança. Todas as trocas de informação, 

sejam elas orais ou escritas entre o/a educador/a e a família, são momentos indispensáveis 

para que haja um reconhecimento mútuo.  

O estabelecimento educativo não promove só a relação entre famílias, promove também 

a relação entre profissionais e relações com a comunidade. Promovendo assim as relações 

de trabalho em equipa, tem um papel fundamental na vida das crianças, pois é através 

desta relação que os profissionais debatem as necessidades encontradas perante cada 

criança, estabelecendo e articulando novas estratégias de ação pedagógica, conseguindo 

enfrentar os obstáculos tomando decisões conjuntas.  

O Pré-Escolar necessita também da relação com a comunidade, a sua contribuição é 

fundamental pois,  

(…) para a aprendizagem das crianças, o estabelecimento educativo 

beneficia da colaboração com organizações, serviços e recursos da 

comunidade próxima e alargada (autarquias, serviços de saúde, segurança 

social, polícia de segurança pública, centros culturais e desportivos, 

instituições de ensino superior, etc.) para realizar as suas finalidades 

educativas (…) (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 30). 

Todos estes serviços referidos, anteriormente, são fundamentais para o Pré-Escolar, pois 

quer para as crianças quer para o estabelecimento de ensino, urge compreender transmitir 
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da melhor forma, as finalidades, funções e os benefícios de toda esta prestação de 

serviços.  

Após toda esta reflexão sobre o trabalho pedagógico descrito, salienta-se o segundo ponto 

das OCEPE, conhecido como as Áreas de conteúdo, para se entender melhor este 

conceito. 

Consideram-se as “áreas de conteúdo” como âmbitos de saber, com uma 

estrutura própria e com pertinência sociocultural, que incluem diferentes 

tipos de aprendizagem, não apenas conhecimentos, mas também atitudes, 

disposições e saberes-fazer (…) a criança realiza aprendizagens com sentido, 

sendo capaz de as utilizar noutras situações quotidianas, desenvolvendo 

atitudes positivas face às aprendizagens e criando disposições favoráveis 

para continuar a aprender (…) (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 31). 

As áreas de conteúdo abrangem aprendizagens determinantes para a criança, baseando-

se nos princípios comuns onde a aprendizagem e o desenvolvimento são inseparáveis. 

Partindo do saber da criança, este conceito presente nas diferentes áreas o brincar e a 

curiosidade vem proporcionar novos sentidos à sua vida pois, mais tarde ou mais cedo é 

esta curiosidade e interesse que dá lugar à participação de novas aprendizagens mais 

complexas abrangendo as diferentes áreas de conteúdo, (…) esta perspetiva de 

continuidade entre brincar e aprender articula-se com o reconhecimento da criança 

como sujeito e agente do processo educativo, que lhe garante o direito de ser escutada 

nas decisões relativas à sua aprendizagem (…) (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 

31). 

Considerando a organização das OCEPE (2016), onde as áreas de conteúdo estão 

interligadas para que seja possível o/a educador/a proporcionar tarefas onde as crianças 

possam ter a oportunidade de explorar e descobrir relações consigo próprias, as áreas de 

conteúdo da Educação Pré-Escolar, são as seguintes: 

• Área de Formação Pessoal e Social; 

• Área de Expressão e comunicação, que integra quatro domínios: 

• Domínio da Educação Física 

• Domínio da Educação Artística 
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• Subdomínio das Artes Visuais 

• Subdomínio do Jogo Dramático/Teatro 

• Subdomínio da Música 

• Subdomínio da Dança 

• Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita  

• Domínio da Matemática  

• Área do conhecimento do mundo  

Analisando apenas e de forma mais detalhada o Domínio da Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita, como mencionam as OCEPE (2016), na Área de Expressão e 

Comunicação esta, (…) é a única em que se distinguem diferentes domínios, que se 

incluem na mesma área por terem uma íntima relação entre si, por constituírem formas 

de linguagem indispensáveis para a criança interagir com os outros (…), (Silva, 

Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 43), esta é a única área que engloba os diferentes 

domínios havendo uma inclusão e uma articulação dando sentido ao mundo que a criança 

vivência. Centrando naquilo que as OCEPE (2016) determinam sobre o Domínio da 

Linguagem Oral e Abordagem à Escrita,  (…) deve ser concebida como um processo de 

apropriação contínuo que se começa a desenvolver muito precocemente e não somente 

quando existe o ensino formal (…), (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 60), o 

desenvolvimento da linguagem oral é um domínio fundamental, pois é o instrumento de 

expressão e comunicação que a criança vai gradualmente ampliando e dominando, pois 

vai permitir à criança o seu uso em contextos reais e funcionais.  

Uma última secção incide sobre a Continuidade Educativa e Transições, a educação Pré-

Escolar situa-se num processo continuo onde já se iniciou posteriormente em contexto 

familiar ou institucional que importa dar a sua continuidade pois, (…) o percurso das 

crianças na educação pré-escolar situa-se entre duas transições: o seu início 

corresponde a uma transição do meio familiar, ou da creche, para o jardim de infância, 

e o seu final a uma transição para a escolaridade obrigatória (Silva, Marques, Mata, & 

Rosa, 2016, p. 97). Sendo estas as transições que inquietam tanto os pais assim como os 

docentes, importa acima de tudo transmitir à criança uma visão positiva dando-lhe a 

oportunidade de a fazer crescer assim como dar resposta aos seus desafios.  
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Em suma, as OCEPE (2016), baseiam-se nos objetivos globais pedagógicos, centrando-

se na preparação e no enquadramento do Pré-Escolar, assim como os seus objetivos 

pedagógicos que se destinam a apoiar na costrução e na gestão do currículo no ensino 

Pré-Escolar, sendo esta uma valência para os/as educadores/as em colaboração com a 

equipa educativa do estabelecimento educativo das escolas. 

 

1.4.1 O papel do educador na promoção da comunicação oral funções do uso da 
leitura e escrita na Educação Pré-Escolar 
 

O desenvolvimento da linguagem oral é fundamental na educação pré-escolar, 

como instrumento de expressão e comunicação que a criança vai 

progressivamente ampliando e dominando, nesta etapa do seu processo 

educativo. Importa ainda facilitar, nesta etapa, a emergência da linguagem 

escrita, através do contacto e uso da leitura e da escrita em situações reais e 

funcionais associadas ao quotidiano da criança (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 

2016, p. 6). 

A linguagem adquire-se e desenvolve-se através do uso, ao ouvir falar e falando, como 

afirma Sim–Sim (1998, citado por Costa, 2021, pp. 6-7), este processo trata de um extenso 

percurso que a criança vai adquirindo ao longo do tempo pois, quanto maior for o seu 

nível de experiências, maior será o seu desenvolviemtno na comunicação para com os 

outros. O desenvolvimento da linguagem processa-se através das interações com o outro 

essas possibilitam à criança ter dentro do espaço do jardim de infância, praticar a 

comunicação. (O.C.E.P.E, 2016, p.60), (…) a linguagem oral  é central na comunicação 

com os outros, na aprendizagem e na exploração e desenvolvimento do pensamento, 

permitindo avanços cognitivos importantes (…). Assim a criança vai-se  apropriando de 

meios que favorecem a prática de comunicação no domínio da linguagem oral, o que 

contribui para a expansão do vocabulário e adquisição de frases mais complexas. É nesta 

fase que o papel do/a educador/a é fundamental, pois é crucial a realização de diversos 

tipos de tarefas que consigam promover e desenvolver a linguagem da criança. 

Sabendo que o clima de comunicação criado pelo/a educador/a, promove a linguagem e 

as competências relaionadas como, compreender as mensagens orais em situações 

diversas de comunicação, usar a linguagem oral em contexto, conseguindo comunicar 



33 
 

eficazmente de modo adequado à situação (produção e funcionalidade) (O.C.E.P.E, 

2016, p.62). 

Na educação pré-escolar as crianças devem aprender a (…) aprender a “saber ouvir” e a 

“saber expressar-se”, pelo que o educador de infância, deve incutir nelas a importância 

de prestar atenção ao que é dito, bem como ajudá-las a saber expressar-se de forma cada 

vez mais clara (…) Sim–Sim (1997, citado por Costa, 2021, p. 21). Neste sentido, o 

educador/a deverá proporcionar tarefas onde crie diálogos com jogos fonológicos, 

simultaneamente promova debate de ideias em grande grupo.  

Considerando o que nos dizem as OCEPE (2016) quanto às tarefas de apendizagens que 

o/a educador/a deverá promover são apresentadas  as seguintes:    

✓ Disponobiliza material que promove o desenvolvimento da linguagem em 

diferentes espaços da sala (…); 

✓ Faz pedidos e dá instruções cada vez mais complexas e elaboradas; 

✓ Proporciona jogos que promovam o desenvolviemento da linguagem (…); 

✓ Usa o vocabulário rico e questiona as crianças levando-as a establecer 

relações entre o seu conhecimento presente e novas palavras (…); 

✓ Conta histórias, promove conversas sobre as mesmas, cria oportunidades 

para as crianças contarem ou criarem as suas próprias histórias; 

✓ Promove, no quotidiano oportunidades de comunicaçãocriança-adulto e 

criança-criança tanto em momentos informais como estruturados (…) (Silva, 

Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 63). 

Retomando as OCEPE (2016, p.63), e as aprendizagens que proporcinam, o/a educador/a 

deverá criar ooportunidades de comunicação em simultâneo em diversos contextos  

recreios, refeições ou até mesmo atividades de grande grupo, (…) a qualidade do contexto 

influencia a qualidade do desenvolvimento da linguagem (…) (Sim-Sim, Silva, & Nunes, 

2008, p. 12) e, quanto mais estimulante, rico e desafiante for o ambiente linguístico da 

criança, maior será o seu desenvolviemnto e maiores serão as probabilidades de aumentar 

o seu desenvolviemtno cognitivo, linguístico e emocional, como afirma Sim-Sim, Silva, 

& Nunes (2008).  
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 (…) os erros de produção são óptimos indicadores de desenvolvimento. Ouvir e observar 

o que a criança diz, e como o diz, é o meio mais eficaz para compreender como se está a 

processar o desenvolvimento da linguagem em qualquer criança (…) (Sim-Sim, Silva, & 

Nunes, 2008, p. 14). O/a educador/a, como bom observador, deve estar atento a diversas 

situações pois, ao observar estes comportamentos é importante que haja uma intervenção 

da sua parte para que ajude e alargue os campos de cominicação da criança.  

Importa também realçar que, além destas aprendizagens mencionadas nas OCEPE (2016), 

o educador/a, na sua prática, deverá promover, atividades estimulantes e desafiadoras 

disponibilizando outros materiais e também outros espaços da sala, contribuindo para que 

as crianças se sintam motivadas, encorajadas e interessadas na sua realização na aquisição 

de novas competências quer ao nível da linguagem, da leitura e da escrita, pois todas estas 

estratégias, 

 (…) permitem que as crianças integrem a importância da compreensão 

associada à leitura, desenvolvam estratégias de leitura e graduamentel se 

apercebam de algumas convenções e características do sistema de escrita. 

Permite também que se sintam competentes enquanto leitores e iniciativa a 

identificação de novas palavras e o desenvolviemnto de um vocabulário 

visual mais alargado (…) (Mata, 2008, p. 64). 

Sendo o ensino pré-escolar esta uma etapa fundamental, na vida das crianças, a descoberta 

gradual da leitura se forem bem desenvolvidas estratégias, diversificadas a criança 

começará por fazer as suas ligações sozinha e entender que é de facto importante o 

envolvimento da leitura na sua vida. Este envolvimento que se vai alargando vai permitir 

ter grandes avanços não só na leitura como também na escrita, onde a criança observa e 

vê como modelo qualquer adulto, seja o/a educador/a ou seja um familiar. São 

comportamentos que a criança observa vão suscitar uma maior curiosidade e uma maior 

procura de novos materiais de leitura. No que respeita, à promoção desta 

descoberta/aprendizagem, Fernandes (2003, citado por Horta 2006, p.80) refere que, (…) 

a promoção da descoberta/aprendizagem da leitura e escrita no jardim de infância só faz 

sentido se for funcional, interessante, lúdica e desafiadora (…), pois são estas as 

características que as tornam motivantes e profícuas, ajustadas à faixa etária a que se 

destinam.  
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Considerando agora o uso da leitura e escrita as OCEPE apresentam os seguintes 

objetivos que o/a educador/a deve promover, sendo os seguintes: identificar funções no 

uso da leitura e da escrita, usar a leitura e a escrita com diferentes funcionalidades nas 

atividades, rotinas e interações com outros (Silva et al., 2016, p.68). 

Refletindo sobre estes pressupostos o que as OCEPE (2016), o/a educador/a, que 

acompanha o dia a dia, da criança, consegue observar e tirar partido das atividades que a 

criança escolhe e que tem interesse observando-a naturalmente no contexto jardim de 

infância (…) o educador apercebe-se deste interesse pelo facto de, com naturalidade, 

surgirem pedidos, comentários, observações ou mesmo utilizações por parte da criança 

(…) (Mata, 2008, p. 17). O/a educador/a que observa e escuta, a criança com atenção, 

reconhece melhor as suas interações, conseguindo assim tirar um melhor partido e 

promover novas aprendizagens em momentos como os referidos para a leitura e escrita, 

nas OCEPE (2016): 

✓ Disponibiliza uma variedade de textos e tipos de escrita, integrando-os 

nas vivências quotidianas do grupo; 

✓ Proporciona o contacto com diversos tipos de textos escritos que levem a 

criança a compreender a necessidade e as funções da escrita (…); 

✓ Usa situações do quotidiano para proporcionar um contacto funcional 

com o escrito (…); 

✓ Lê e escreve com e para as crianças, utilizando diferentes tipos de texto, 

ilustrando assim como se pode usar a leitura e a escrita; 

✓ Cria oportunidades para a criança “imitar” a escrita e a leitura da vida 

corrente, através da introdução de material diversificado de leitura e de 

escrita em diferentes áreas da sala. Está atento às situações de uso e 

exploração da linguagem escrita que ocorrem nas brincadeiras das crianças 

e mobiliza-as de forma intencional. 

✓ Envolve as famílias, incentivando o uso da leitura e escrita, em conjunto 

com as crianças, em situações funcionais do quotidiano das mesmas (idas às 

compras, ler o texto das embalagens, etc.) (Silva et al., 2016, p.69). 
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O/a educador/a, enquanto agente educativo, assume a singular responsabilidade de fazer 

chegar às crianças as experiências que promovam a aquisição de competências que se 

prendem com o Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita. As tarefas 

promotoras, mencionadas, anteriormente, vem demonstrar que estas atividades ocorrem 

não só em contexto de jardim de infância, mas, também, em contexto familiar. Neste caso, 

uma simples ida às compras, ler o texto das embalagens, ou folhear os folhetos do 

supermercado são situações simples do dia a dia, que ao parecem ser simples e bastante 

enriquecedoras, para o desenvolvimento da criança. 

Vivendo num meio em que contacta com a linguagem escrita, as crianças 

desde muito cedo sabem distinguir a escrita do desenho e, mais tarde, sabem 

também que uma série de letras iguais não forma uma palavra, começando a 

tentar imitar a escrita e a reproduzir o formato de texto escrito (…), 

(O.C.E.P.E, 2016, p.69). 

É então, por isso, que o/a educador/a deve dar especial atenção aquilo que a criança já 

sabe criando sempre oportunidades de “imitação” de escrita e usar material diversificado 

no que respeita à leitura e escrita, as crianças que contactam com o código escrito 

apercebem-se, (…) das suas características e vão criar o desejo de escrever algumas 

palavras, que muitas vezes são o seu nome, ou o nome de companheiros, mas que lhes 

servem para fazer comparações e evoluírem nas suas conceções sobre o funcionamento 

da escrita (…) (Mata, 2008, p. 32).   

 

1.5 Aprendizagens Essenciais 1ºAno 1.º Ciclo do Ensino Básico -
Português 
 

As Aprendizagens Essenciais são documentos de orientação curricular base 

na planificação, realização e avaliação do ensino e da aprendizagem, e visam 

promover o desenvolvimento das áreas de competências inscritas no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória ((DGE), 2017/2018). 

As Aprendizagens Essenciais (AE) foram elaboradas a partir de documentos já existentes, 

e como O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. AE vêm clarificar as 

competências de cada disciplina sendo explícito aquilo que os alunos têm de aprender. 

As AE, (2018), compreendem três dimensões no desenvolvimento curricular dos alunos, 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
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conhecimentos, capacidades e atitudes 8  ((DGE), 2017/2018). Sendo estas as três 

dimensões são explicitadas nas alíneas seguintes:  

(a) o que os alunos devem saber (os conteúdos de conhecimento disciplinar 

estruturado, indispensáveis, articulados concetualmente, relevantes e 

significativos); 

(b) os processos cognitivos que devem ativar para adquirir esse 

conhecimento (operações/ações necessárias para aprender); 

(c) o saber fazer a ele associado (mostrar que aprendeu), numa dada 

disciplina — na sua especificidade e na articulação horizontal entre os 

conhecimentos de várias disciplinas —, num dado ano de escolaridade 

((DGE), 2017/2018). 

Os três elementos inerentes ao desenvolvimento curricular são transversais a toda a 

escolaridade obrigatória, são também elementos a ser desenvolvidos, de acordo com o 

Decreto-Lei N.º 55/2018 (Artigo 3.º - Definições), (…) obrigatoriamente por todos os 

alunos em cada área disciplinar ou disciplina, tendo, em regra, por referência o ano de 

escolaridade ou de formação (Viegas & Teixeira, 2019, p. 42).  

No Ensino Básico, na disciplina de Português as AE em articulação com o Perfil dos 

Alunos (2018), constituem de referência e objeto primordial de ensino,   

(…) assumir o português como objeto de estudo implica entender a língua 

como fator de realização, de comunicação, de fruição estética, de educação 

literária, de resolução de problemas e de pensamento crítico. É na interseção 

de diversas áreas que o ensino e a aprendizagem do português se constroem: 

produção e receção de textos (orais, escritos, multimodais), educação 

literária, conhecimento explícito da língua (estrutura e funcionamento) (…) 

(AE, 2018, pp. 1-2). 

Estas interseção das aprendizagens multidisciplinar promove o ensino do Português e que 

concorre para que haja um desenvolvimento de literacia mais compreensiva e mais 

inclusiva, neste sentido, que exige uma maior participação por parte dos falantes em 

atividades onde sejam ativados os seus conhecimentos,  

 
8 Os destaques que se verificam na citação foram realizados pela DGE (2017/2018) no seu Web site 
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(…) estas aprendizagens são essenciais para ler na íntegra (…) para intervir 

com propriedade em qualquer discussão de ideias, para comunicar 

conhecimento e defender ideias, para ler e para escrever o seu mundo 

interior e o mundo em que os alunos se movimentam (…) (AE, 2018, p. 2). 

Ao longo de todo o Ensino Básico, a disciplina de português prepara os alunos, 

progressivamente, para níveis mais exigentes, em domínios específicos, dos quais se 

apresentam em seguida: (…) a compreensão do oral, a expressão oral, a leitura, a 

educação literária, a expressão escrita e o conhecimento explícito da língua (…) (AE, 

2018, p. 2). 

O Perfil dos Alunos (PA), e as AE são documentos integradores do currículo para o ensino 

básico e secundário, como nos mostra a figura (ver figura - 1). Podemos observar um 

esquema AE (2018), que traça identificadores do desenvolvimento do PA onde são 

esperadas atuações pelos professores em cada uma das suas disciplinas ao longo de toda 

a escolaridade obrigatória. 

Figura 1 - Áreas de Competência do Perfil dos Alunos 

 

Fonte: Aprendizagens Essenciais |Articulação com o Perfil dos alunos (2018, p.5) 

As áreas de competências são complementares e a sua enumeração não 

pressupõe qualquer hierarquia interna entre as mesmas. Nenhuma delas, por 

outro lado, corresponde a uma área curricular específica, sendo que em cada 

área curricular estão necessariamente envolvidas múltiplas competências, 

teóricas e práticas (Gomes, et al., 2017, p. 19). 

Como podemos observar, as Áreas de Competência são uma combinação complexa dos 

conhecimentos, capacidades e atitudes e não mostram uma hierarquia entre si. Cabe a 

cada escola, delinear o trabalho a desenvolver, partindo das necessidades que poderão 

enriquecer os alunos ao longo da sua escolaridade. 
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Para operacionalizar as dimensões que integram as AE, são enunciados em seguida um 

conjunto de passos a seguir no que respeita à Operacionalização das Aprendizagens 

Essenciais (AE), (ver figura - 2) sendo os seguintes:  

Figura 2 - Operacionalização das Aprendizagens Essenciais 

 

Fonte: Aprendizagens Essenciais |Articulação com o Perfil dos alunos (2018, p.6) 

As AE (2018) estão, como já se referiu, organizadas em Conhecimentos Capacidades e 

Atitudes, conjunto de descritores personalizados relativos às capacidades e atitudes a 

promover, (mostrar o que aprendeu) numa determinada disciplina, num dado ano de 

escolaridade. No caso concreto da disciplina de Português do 1.º ano, encontramos, os 

domínios: Oralidade, Leitura e Escrita, Educação Literária e Gramática. 

Relativamente aos Descritores do Perfil dos Alunos, as AE (2018) no que concerne aos 

domínios já referidos anteriormente, as áreas de competências (ver figura - 1) atrás 

apresentadas podem agrupar-se em diferentes descritores do PA. O 1.º ciclo deverá 

obedecer a um conjunto de competências a desenvolver pelos alunos, estas devem 

assumir-se como referenciais curriculares à saída do 1.º ciclo, os descritores do perfil dos 

alunos são os seguintes: Comunicador, Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado, 

Sistematizador/ organizador, Respeitador da diferença/ do outro, Participativo/ 

colaborador, Criativo, Questionador, Leitor, Responsável/ autónomo, Indagador/ 

Investigador, Crítico/ Analítico (AE, 2018, pp. 6-11). 

As AE, em cada área curricular, em concordância com o PA, apresentam um conjunto de 

descritores, relativos aos conhecimentos, capacidades e atitudes a promover nos alunos, 

cabendo aos professores assumir o papel de promotores de aprendizagens.  

Em suma, As Aprendizagens Essenciais | Articulação com o Perfil dos Alunos, são 

descritas como a base de (…) referência para a aprendizagem de todos os alunos, isto é, 

o denominador curricular comum9, nunca esgotando o que um aluno tem de aprender. 

 
9 Os destaques que se verificam na citação foram realizados pela DGE (2017/2018) no seu Web site 
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Desta forma, constituem-se, a par com o Perfil dos Alunos, como o referencial para a 

avaliação (…) ((DGE), 2017/2018). 

 

1.5.1 O papel do professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico na promoção e estratégias 

na Oralidade, Leitura e Escrita  

 

É importante desenvolver atividades de promoção da literacia da literatura 

cada vez mais cedo na vida das crianças e de modo concertado, numa 

multiplicidade de parcerias (BE, sala de aula, currículo escolar), de agentes 

envolvidos (família, professores/educadores, alunos) e de projetos de leitura, 

(Gonçalves, 2017, p.25). 

No 1.º Ciclo do Ensino Básico, interessa salientar a importante missão do/a professor/a 

na promoção e estratégias quer para a oralidade, leitura e escrita, em todas as disciplinas. 

Sendo o/a professor/a responsável pela realização de tarefas em contexto de sala de aula, 

como refere Mascarenhas (2014, p. 10) refere que, (…) o desenvolvimento da 

aprendizagem da leitura e da escrita não é tão natural quanto o da aquisição da fala, 

pelo que um dos passos cruciais na iniciação desde processo consiste na promoção da 

reflexão sobre a oralidade e o treino da capacidade de segmentação da cadeia da fala. 

Considerando que a escola tem um papel crucial no desenvolvimento do aluno e de 

promover o seu desenvolvimento quer na leitura e na escrita, importa também referir o 

papel primordial da oralidade pois, esta capacidade, se treinada, constituirá maior sucesso 

para o aluno. Nesta perspetiva, o/a professor/a deverá colocar o aluno em situações de 

comunicação reais, nas quais o aluno realize uma troca de discursos quer com o professor, 

colegas ou até mesmo com os funcionários da escola, porque quanto mais esta capacidade 

for estimulada maior será o grau de sucesso. A oralidade a par da consciência fonológica 

serão fundamentais para a aprendizagem da escrita e da leitura,  

(…) a consciência fonológica irá funcionar como medida de prevenção no 

insucesso na aprendizagem da leitura e da escrita e é de extrema importância 

que a par do reforço da prática sobre o oral, tanto a nível da perceção da 

fala como na sua produção, se pondere a natureza dos exercícios 

desenvolvidos (…), Freitas, Alves & Costa, (2007 cit. por, Mascarenhas, 

2014, p. 11).  
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Depreende-se então, ser fundamental a importância que o/a professor/a tem como 

mediador de leitura ao longo da escolaridade, e por isso, as estratégias utilizadas em sala 

de aula, nunca devem descurar a sua importância quer na leitura como na escrita, pois, 

(…) é no 1.º Ciclo do Ensino Básico que são lançadas muitas das sementes de leitura. 

Deverá, por isso, haver um especial cuidado nos textos que são selecionados para ensinar 

a ler (…) (Viana F. L., et al., 2018, p. 6). 

É particularmente importante ter presente que a leitura pode e deve ser uma estratégia 

constante no processo ensino-aprendizagem, pois abre portas ao espírito crítico, 

favorecendo uma observação ao mundo que a rodeia, tornando-se assim, a escrita numa 

forma de expressão única, onde vemos traduzidos diferentes e variados modos de ver o 

mundo, de olhar a realidade e assim descodificá-la. A seleção de textos é algo promissor 

de novas aprendizagens e competências, 

A motivação para ler é uma variável importantíssima. Se a motivação para 

ler um determinado texto pré-existe à leitura, ela ditará uma maior atenção 

e um maior envolvimento do leitor. Mas o texto, em si mesmo, poderá também 

constituir-se como motivador (…), (Viana F. L., et al., 2018, p. 6). 

Por norma, atingir as finalidades que a oralidade a leitura e a escrita podem e devem 

conseguir, ter presente o papel do/a professor/a, para a adequação das estratégias a 

implementar no contexto escolar. Para auxiliar este trabalho do/a professor/a na sala de 

aula, as AE, (2018), apresentam um conjunto de ações estratégicas de ensino, orientadas 

para o documento, O Perfil dos Alunos, onde são apresentados exemplos de ações 

estratégicas a desenvolver no 1.º ano na disciplina de português do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico para os domínios da oralidade, leitura e escrita, sendo os seguintes:  

Domínio da Oralidade10 

Promover estratégias que envolvam:  

− compreensão de textos em diferentes suportes audiovisuais para  

• desenhar, registar e parafrasear 

•  adquirir diferentes padrões de entoação e ritmo;  

 
10  Os destaques que se verificam na citação foram realizados pelos autores na obra, Aprendizagens 
Essenciais| Articulação com o Perfil dos Alunos, (2018 PP.6-9).  
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• distinguir diferentes situações comunicativas (por exemplo, contar uma 

história, pedir/dar informações);  

• avaliar discursos tendo em conta a adequação à situação de comunicação 

(…);  

• recontar histórias lidas em livros; 

•  narrar situações imaginadas como forma de desenvolver e explorar a 

imaginação, a expressão linguística e a competência comunicativa; 

• descrever situações, pessoas/personagens, espaços (…), (AE, 2018, pp. 6-

7). 

Domínio da Leitura  

Promover estratégias que envolvam:  

− manipulação de unidades de sentido como  

• segmentação de textos em frases, de frases em palavras, de palavras em 

sílabas e fonemas;  

• reconstituição de textos (…);  

• mobilização de experiências e saberes; 

• localização de informação explícita relevante para a construção do 

sentido;  

• inferências baseadas em informação explícita no texto;  

• aquisição de saberes relacionados com a organização do texto própria do 

género a que pertence (narrar, descrever, informar);  

• seleção de informação essencial para diferentes finalidades (…), (AE, 

2018, pp. 7-8). 

Domínio da Escrita  

Promover estratégias que envolvam:  
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− aquisição de conhecimento relacionado com o alfabeto e com as regras 

convencionais de escrita (ortografia, pontuação, sinais auxiliares da 

escrita); 

 − consciencialização da existência de diferentes modos de organizar um 

texto, tendo em conta finalidades como narrar, descrever, informar;  

− variações de textos fazendo manipulações quanto à extensão de frases ou 

segmentos textuais;  

− planificação, produção e divulgação de informação escrita pelos alunos;  

− revisão para avaliar se o texto escrito cumpre os objetivos iniciais, para 

detetar fragilidades e para aperfeiçoar e concluir a versão inicial;  

− apreciação de textos produzidos pelo próprio aluno ou por colegas 

justificando o juízo de valor sustentado (…), (AE, 2018, pp. 7-8-9). 

Todas estas estratégias apresentam objetivos essenciais para o ensino e a aprendizagem 

da língua portuguesa ao longo dos doze anos de escolaridade em conjunto com o Perfil 

dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória. As AE, permanecem na interseção de 

diversas áreas que no ensino do português se constroem, e que, (…) cada uma delas, por 

si e em complementariedade, concorre para competências específicas associadas ao 

desenvolviemento de uma literacia mais compreensiva e inclusiva (…), (AE, 2018, p. 2). 

Assume-se que o aluno deve ser capaz de compreender, através de todas estas 

aprendizagens adquiridas ao longo da sua vida e são fundamentais para a realização 

pessoal e social que formam o cidadão mais cosciente. Assim assumir o português como 

objeto de estudo implica entender a língua como fator de realização, de comunicação, 

de fruição estética, de educação literária, de resolução de problemas e de pensamento 

crítico (…), (AE, 2018, p. 1). 

No ensino da leitura e na formação de leitores, é determinante que o professor promova 

a motivação, selecione bons textos, proponha atividades e oriente a leitura. Desta forma 

a faixa etária e os contextos escolares de cada aluno, devem ser tomados como fatores 

determinantes aquando a seleção do material de leitura – a motivação é a chave para o 

sucesso desta prática. Promover a leitura é uma tarefa indiscutivelmente saliente na 

edificação do ser humano, no processo de amadurecimento e construção de um espírito 
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livre e crítico, onde o/a professor/a deve conduzir com entusiasmo e dedicação aqueles 

que lhe são confiados, ensinando a ler, a escrever e sobretudo a pensar,  

(…) estratégias de compreensão são “ferramentas” de que os alunos se 

servem deliberadamente para melhor compreenderem o que lêem, quer se 

trate de ficção ou de não ficção. Essas estratégias ocorrem antes da leitura 

de textos, durante a leitura de textos e após a leitura de textos, (Sim-Sim, 

2007, p. 15). 

As estratégias dirigidas aos momentos de leitura do aluno, são fundamentais quer no final 

de cada leitura onde o aluno questiona e reflete sobre o seu trabalho anterior. É importante 

e fundamental que o aluno se centre naquilo que vai aprender, como refere Silva, (S.D) 

com algumas orientações a ter em conta na dinamização da leitura com os alunos, o antes, 

durante e depois da leitura, as estratégias a anunciar, são as seguintes: 

Antes da leitura do texto feita pelo professor:11 

a) ativar os conhecimentos prévios 

Ter uma pequena conversa com os alunos para introduzir o tema/assunto/ 

problemática e o autor. Aproveitar para introduzir e explicar algum 

vocabulário novo e/ou específico do tema. A conversa depende muito do 

contexto e das mundividências partilhadas pelo professor e pelos alunos. 

b) Antecipar sentidos 

• A partir do título do texto, perguntar o que acham que vai acontecer. 

• Dizer que vai entrar no texto uma determinada personagem. Perguntar 

qual acham que vai ser o papel dessa personagem, etc., (Silva, S.D, p.28). 

O/a professor/a, ao estipular todo este conjunto de estratégias no antes da leitura, que são 

ativados os conhecimentos prévios, ajuda a definir os objetivos para a leitura, pois os 

leitores que já tem um grande conhecimento ao nível da leitura, como nos refere Viana & 

Ribeiro (2020)12 (…) quando “olham para um texto”, identificam o tipo de texto, geram 

expectativas sobre o que vão ler, antecipam conhecimentos prévios a convocar e 

 
11 Os destaques que se verificam na citação foram realizados pela autora na obra, Da Leitura e da Escrita 
Situações e Materiais de Leitura e Escrita no 1º Ciclo do Ensino Básico (s.d, p.28).  
12 Consultado em: https://ler.pnl2027.gov.pt/texto/compreensão-da-leitura a 20 de outubro de 2022 
 

https://ler.pnl2027.gov.pt/texto/compreensão-da-leitura
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eventuais exigências colocadas pelo texto (…). Tudo isto acontece de um modo 

automático, e sentido, aquilo que se deseja é que todos os alunos consigam alcançar, a 

compreensão do texto, (…) o momento “antes da leitura” ganha uma importância 

acrescida. Por esta razão, é importante, neste momento, criar oportunidades de diálogo 

entre professores e alunos (…), Viana & Ribeiro (2020)13 

Durante a leitura feita pelo professor14 

O professor pode interromper para questionar os alunos sobre o que vai acontecer a 

seguir. Pode fazer sínteses sobre o que já leu e a seguir questionar sobre o que se vai 

passar (…), (Silva, S.D, p.28). Durante a leitura, o docente tem o  momento crucial para 

instruir conhecimentos aos alunos, quer de palavras/expressões, quer de instruir  

perguntas que o aluno deve fazer. O/a professor/a o/a, mediador de leitura, deverá saber, 

quando e como interromper a leitura e, utilizar estratégias de forma a obter respostas 

imediatas dos alunos. Viana & Ribeiro, (2020)15, referem um outro aspecto crucial neste 

momento  durante a leitura que, (…) numa abordagem conciliadora, sugere-se uma 

primeira leitura sem interrupções, seguida de uma releitura de aprofundamento (…)  

Conclui-se assim que, é essencial haver duas leituras, uma para apreciação e 

seguidamente uma releitura de aprofundamento, para que haja uma melhor identificação 

de informação, havendo uma melhor auto-avaliação por parte dos alunos sobre aquilo que 

compreenderam da leitura.  

Depois da leitura16 

Esclarecer dúvidas sobre o vocabulário, que ainda possam existir. 

Colocar questões aos alunos. 

As questões devem ser diversificadas e mobilizar competências diferentes. 

Mais importante que a quantidade das questões é a sua qualidade. As perguntas devem 

ser diversificadas (…), (Silva, S.D, p.28). 

 
13 Consultado em: https://ler.pnl2027.gov.pt/texto/compreensão-da-leitura a 20 de outubro de 2022 
14 Os destaques que se verificam na citação foram realizados pela autora na obra, Da Leitura e da Escrita 
Situações e Materiais de Leitura e Escrita no 1º Ciclo do Ensino Básico (s.d, p.28). 
15 Consultado em: https://ler.pnl2027.gov.pt/texto/compreensão-da-leitura a 20 de outubro de 2022 
16 Os destaques que se verificam na citação foram realizados pela autora na obra, Da Leitura e da Escrita 
Situações e Materiais de Leitura e Escrita no 1º Ciclo do Ensino Básico (s.d, p.28). 

https://ler.pnl2027.gov.pt/texto/compreensão-da-leitura
https://ler.pnl2027.gov.pt/texto/compreensão-da-leitura
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Após a leitura, são então efetuadas dinâmicas que promovam o debate sobre situações e 

acontecimentos da leitura que foi ouvida, é neste momento que o/a professor/a abrange 

todos os acontecimentos que identificam detalhes, ordens de acontecimetos das ações, 

características ou até mesmo continuar ou finalizar a história,  (…) após terminar a leitura 

é fundamental que automonitorize o que compreendeu sobre o texto lido (…), (Sim-Sim, 

2007, p. 21). Além de ser fundamental o reter de informação contida na leitura, é também 

fundamental que o aluno consiga compreender como chegou a determinadas conclusões, 

como foi a sua evolução ao nível da compreensão de pergunta-resposta. 

Em suma, todas estas as estratégias supracitadas, baseadas nas AE, quer no domínio da 

oralidade, quer leitura e escrita devem ser bem pensadas, refletidas e previamente 

preparadas pelo professor antes de serem trabalhadas com os alunos. 
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Capítulo II - Estudo Empírico  
 

2.1 Pergunta de partida e objetivos 
 

 (…) toda a pesquisa deve ter um objetivo determinado para saber o que se 

vai procurar e o que se pretende alcançar (…) o objetivo torna explícito o 

problema, aumentando os conhecimentos sobre determinado assunto. 

Lakatos, E. & Marconi, M. 1990, (citado por Santos 2013, p.95).  

 

Em qualquer investigação, para além de um objetivo determinado que se pretende 

alcançar é também fundamental que este se articule com o tema e seja clarificada a 

questão problema que deu origem ao estudo, (…) depois do tema escolhido seja 

elaborada a questão problema e, posteriormente, se proceda à determinação dos 

objetivos do estudo (Santos, 2013, p.95). Como se referiu e dando uso e seguimento aos 

procedimentos, foi elaborada a seguinte questão de partida: 

 

✓ Como poderá o educador/professor estimular a Oralidade em contexto de Pré-

Escolar e no 1.º ano do 1.º ciclo do Ensino Básico? 

 

A questão de partida formulada, para este estudo, orientou a definição do objetivo: 

 

✓ Compreender a ação educativa do educador/professor no desenvolvimento da 

oralidade; 

✓ Promover a prática da oralidade enquanto pré-requisito para a aprendizagem da 

leitura e da escrita no Ensino Pré-escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

 

2.2 Metodologia da investigação 
 

O presente estudo enquadra-se numa investigação de carácter qualitativo, tendo como 

opção metodológica a investigação – ação pois baseia-se na observação de contextos reais 

de sala de aula.  

A pesquisa qualitativa pretende compreender situações e não está focada na análise de 

números, importa sim compreender os indivíduos, saber ouvir e o saber dialogar, sendo a 
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participação livre e natural pois, (…) o objetivo é compreender e encontrar significados 

através de narrativas verbais e de observações em vez de através de números. A 

investigação qualitativa normalmente ocorre em situações naturais (…) (Bento, 2012, 

pp. 1-2).  

Investigadores como Miles e Huberman, (1994), caracterizam a investigação qualitativa 

da seguinte forma: 

 

• (…) contacto intenso e prolongado com a “situação real” também ela 

“banal” ou “normal”, refletindo o dia a dia de indivíduos, grupos, 

sociedades, etc.; 

• o objetivo do investigador (…) conseguir uma visão “holística” 

(sistemática, integrada) do contexto em estudo: a sua lógica, princípios e 

regras; 

• (…) captar os dados partindo das perceções dos próprios atores, “desde 

dentro”, num processo de atenção profunda e compreensão empática, 

deixando de parte preconceitos e ideias feitas; 

• a análise de dados não desvirtuar nunca a originalidade dos mesmos; 

• os instrumentos de recolha de dados não forem estandardizados, sendo o 

investigador o principal “instrumento de medida” no estudo; 

• os dados tomarem quase sempre a forma de “palavras” obtidas através 

de observações diretas ou indiretas, entrevistas ou documentos (…), Miles e 

Huberman (1994 cit. por Coutinho, 2016 p. 329) 

 

Neste estudo, a análise de pesquisa qualitativa acontece num ambiente natural, onde o 

investigador recolhe os próprios dados com o máximo de detalhe, existindo uma 

participação ativa de todos os participantes.  

 

 (…) A investigação-ação de natureza diagnóstica (…) é aquela em que os 

investigadores recolhem dados num contexto específico, interpretam-nos, 

estabelecem um diagnóstico e daí estruturam medidas para a ação, de modo 

a combater o problema encontrado (…), Afonso, (2014, p. 24 cit. por Arnal, 

Rincón e Latorre, (1994). 

 



49 
 

Esta metodologia permite ao investigador envolver-se mais na investigação e impele-o 

para solucionar o problema encontrado através da ação pedagógica. 

 

A metodologia tem como principal objetivo melhorar a qualidade da ação pedagógica, 

(Fonseca, 2012, p. 18) e pode ser considerada como (…) 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. A utilização em simultâneo, da ação e da investigação permite 

considera-las como uma metodologia cíclica onde existe uma comparação e uma ação 

crítica sobre todo o desenvolvimento, procedendo de forma planificada, refletir e partir 

para atividades em torno do problema. (…) A investigação-ação, como produtora de 

conhecimentos sobre a realidade, pode constituir-se como um processo de construção de 

novas realidades sobre o ensino, pondo em causa os modos de pensar e de agir das nossas 

comunidades educativas (…), (Sanches, 2005, p. 130).  Este pressuposto possibilita o/a 

educador/professor sobre o problema e equacionar novas práticas podendo vir a 

aprofundar conhecimentos criando novas estratégias para determinar um problema. 

 

Segundo Zuber-Skerrit (cit. por Jesus, 2021, p. 45), refere que a investigação – ação está 

descrita em quatro fases, sendo as seguintes: planeamento, ação, observação e 

reflexão17. Este processo pretende ser mais cuidadoso e rigoroso do que aquilo que já se 

é feito no quotidiano da intervenção no sentido de existir espaço para se introduzirem 

melhorias nas práticas educativas (…). Esta afirmação ajuda a deduzir que esta 

metodologia se centra na mudança que exige ao investigador planear, agir, observar e 

refletir de forma a implementar uma ação educativa positiva face ao problema encontrado.  

 

2.3 Caracterização do contexto e da amostra 
 

2.3.1 Contexto de Educação Ensino Pré-Escolar 
 

A prática decorreu na sala dos 5 anos do Jardim de Infância na Associação Escola Aberta, 

a intervenção decorreu às terças, quartas e quintas-feiras e teve como duração quinze 

semanas, tendo em conta a pausa letiva para a época festiva do Natal. 

 
17  Os destaques que se verificam na citação foram realizados pela autora Jesus (2021) na sua obra 
Interagir, descobrir e brincar: um olhar sobre a interação entre pares na creche e no jardim de infância 
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A Associação Escola Aberta, IPSS (Escola Aberta), é uma associação sem fins lucrativos, 

cuja atividade é a promoção da educação através de uma Instituição Privada de 

Solidariedade Social. Relativamente à sua atuação pedagógica, o Projeto Educativo 

apresenta: Missão, Visão e Valores, tendo em conta o principal objetivo da Associação 

Escola Aberta, remetendo para o desenvolvimento de cada criança nas diferentes 

dimensões do ser, visando sempre um percurso de sucesso, o Projeto Educativo designa 

os seguintes pontos: 

Missão:18 (…) educamos crianças com autoestima, com conhecimento do 

próprio corpo e conhecimento do meio que as rodeia, porque cremos que 

uma criança que se conhece a si própria e aos seus limites terá a confiança 

necessária para enfrentar os novos desafios da vida escolar (…);  

Visão: partimos do princípio de que a Sociedade está em constante mutação 

e de que tem vindo a desenvolver-se no sentido de se adaptar às diferenças 

de cada um (…); 

Valores: cada criança tem a sua individualidade (…) a individualidade de 

cada criança deve ser estimulada e potencializada de modo a torna-la num 

cidadão responsável. (Aberta, 2016/2020, p.5) 

 

Sendo estes os princípios que orientam a Associação Escola Aberta, a mesma defende o 

desenvolvimento global da criança e acredita que é através das suas capacidades 

individuais que atingirá o grau de sucesso na sua aprendizagem.  

No que diz respeito ao papel do Educador/a, na Associação Escola Aberta, consiste na 

organização das atividades, tornando como objetivo o desenvolvimento da afetividade e 

inteligência da criança, pois a sua intervenção cria uma influência na atmosfera de vida e 

de interesse, que se traduz não só nas atividades, mas também durante todo o seu percurso. 

O Projeto Educativo no processo de avaliação o seu ponto de vista apresenta uma 

perspetiva que passa por (…) assegurar e regular a qualidade da ação educativa da 

Escola Aberta e garantir a consecução da missão, visão e valores a que se propõe (…), 

(Aberta, 2016/2020, p.10). O Projeto Eduactivo determina ainda a finalidade da intenção 

pedagógica, sendo a seguinte: 

 

 
18 Os destaques que se verificam na citação foram realizados pelo autor no Projeto Educativo "Construir 
o futuro... educando no presente", (2016/2020 p.5) 
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✓ promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em 

experiências de vida democrática numa perspetiva de educação para a 

cidadania;  

✓  estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas 

características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam 

aprendizagens significativas e diversificadas;  

✓  incentivar a participação das famílias no processo educativo e 

estabelecer relações de efetiva colaboração com a comunidade;  

✓ desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas 

como meios de relação de informação de sensibilização estética e de 

compreensão do mundo;  

✓ proporcionar um ambiente estimulante de desenvolvimento 

✓ promover aprendizagens significativas e diversificadas que contribuam 

para uma maior igualdade de oportunidades;  

✓ transmitir valores de solidariedade, integridade e ajuda social;  

✓ promover a felicidade e o sucesso pessoal através da preparação para os 

desafios do mundo atual. (Aberta, 2016/2020, p.10) 

 

2.3.1.1 Caracterização do grupo do Ensino Pré-Escolar  

 

O grupo do Ensino Pré-Escolar é um grupo heterógeno composto por vinte e seis crianças, 

sendo que dez são do género feminino e dezasseis são do género masculino (gráfico 1). 

Três dessas crianças têm apoio da equipa de Intervenção Precoce. No que diz respeito às 

idades, uma minoria já tem os cinco anos havendo uma maioria com quatro anos, que 

completa os cinco até ao fim do ano letivo (gráfico 2). 
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Gráfico 1 - Género do grupo do Ensino Pré-Escolar 
 

 

Fonte: Resultados obtidos durante a observação 

Gráfico 2 – Idades do grupo do Ensino Pré-Escolar 
 

 
Fonte: Resultados obtidos durante a observação 

 

2.3.2 Contexto do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

A prática decorreu numa turma de 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico na Escola Básica 

de Santiago Maior, a intervenção decorreu às terças e quartas-feiras e teve como duração 

quinze semanas, tendo em conta a pausa letiva para a época festiva Páscoa e Carnaval. 

 

16;62%

10;38%

Masculino Feminino

15;94%

11;6%

4 anos 5 anos
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A prática PPIII foi realizada numa turma de 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico, do 

Agrupamento de Escolas nº1 de Beja (2016/2018), e o seu Projeto Educativo, refere que,  

 

O Projeto Educativo (PE) é considerado como um documento estruturante 

que, num enquadramento de democratização e de autonomia das escolas, 

expressa princípios e valores e orienta a ação educativa da Escola. O 

presente documento tem por base o Projeto de Intervenção do Diretor do 

Agrupamento, os resultados da Avaliação Externa da Escola Sede de 2011 e 

os contributos dos diferentes setores do Agrupamento, (Projeto Educativo do 

Agrupamento de Escolas N.º 1 de Beja, (2016/2018), p. 3). 

Considerado com um documento estruturante que assenta na Missão, Visão e Valores, 

salientam-se os princípios que o Projeto Educativo assume, 

  

✓ Missão: (…) um serviço educativo que vise a excelência e contribua para 

a formação integral de cidadãos críticos e conscientes dos seus direitos e 

deveres, capazes de, num ambiente participado, aberto, justo, integrador e 

inclusivo (…) 

✓ Visão: (…) contribuindo para o desenvolvimento e sustentabilidade do 

concelho e da região, ajustando as suas ofertas às necessidades dos alunos e 

das forças vivas regionais, otimizando a utilização dos recursos com vista à 

permanente melhoria da qualidade do serviço educativo que presta (…) 

✓ Valores: Pretende-se que a cultura do AEN1B para a educação/formação 

assente em seis valores institucionais: Compromisso, Aluno em primeiro 

lugar (…), trabalho em Equipa, Qualidade, Cultura e Comunicação (…), 

Impulso para a Melhoria Contínua (…), Valorização, das pessoas e com as 

pessoas (…) Performance, Garantir o Futuro (…), Responsabilidade, Social 

e Ambiental19 (…). (Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas N.º 1 de 

Beja, (2016/2018), p. 5) 

Todos estes princípios devem ser entendidos como um ato de melhoria da eficácia e da 

qualidade da escola no seu todo e, preferencialmente, da comunidade educativa. 

Abrangendo assim os domínios da atividade educativa que interliga a escola, 

 
19 Os destaques que se verificam na citação foram realizados pelo autor Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas 
N.º 1 de Beja, (2016/2018, p. 5) 
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comunidade, ensino, educação, componente curricular, extracurricular, formação de 

docentes e de não docentes, organização e gestão.  

Este Projeto Educativo resulta de um processo interativo permanente e sistemático, 

sujeito a: 

✓ Reajustamentos que a sua operacionalização promover; 

✓ Proporcionar o sentimento de pertença à comunidade e a identidade do 

Agrupamento; 

✓ Reforçar as suas competências e a sua autonomia. 

 (Projeto do Agrupamento de Escolas nº1 de Beja, 2016/2018, p.3). 

 

Importa salientar o método de ensino utilizado em sala de aula perante a turma de 1.º 

ano, do 1.º Ciclo, pois cabe ao professor arranjar estratégias de aprendizagem que 

auxiliem e se necessário haver um reajustamento na aprendizagem de todos.  

No que concerne a esta abordagem, é notório o uso do manual durante a prática em 

determinadas tarefas sendo utilizado como um orientador do processo de ensino-

aprendizagem.  

O papel do manual no ensino depende acima de tudo do papel que o professor lhes dá 

pois é essencial que o seu uso seja moderado e bem utilizado, todo este processo da 

utilidade é transmitido aos alunos,  

 

(…) a importância dos manuais relativos ao currículo apresenta aspetos 

positivos e negativos. No primeiro caso, pode-se argumentar que o manual 

contém uma diversidade de atividades, motiva os alunos através do seu 

aspeto gráfico e representa um guia de estudo de utilização autónoma. No 

segundo caso, argumenta-se que o manual, enquanto mediador curricular, 

representa a rotinização das práticas letivas, a uniformização curricular e o 

controlo implícito que é feito sobre os professores. Carvalho (citado por 

Rebola, 2015, pp.16-17) 

 

A utilização do manual, hoje em dia é notória, pois a grande existência de sugestões para 

a realização de atividades é a forma mais prática e facilitadora de apresentar certos e 

determinados exercícios aos alunos. Desta forma o manual, apresenta uma preocupação 

aos professores pela parte de haver uma menor estruturação e uma preparação de 

exercícios sendo considerado como refere, Carmo (citado por Marques, 2019, p.9), (…) 
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o instrumento dominante na sala de aula, muito utilizado pelos professores influenciando 

a preparação das aulas, servindo de base à planificação e aos momentos de avaliação, 

à organização do programa e ocupa parte substancial do trabalho autónomo dos alunos 

(…). 

 

O manual escolar sendo também um meio de comunicação, pois não esquecendo que o 

aluno recebe uma mensagem através dele, é sempre necessário haver um emissor e um 

recetor para que a sua utilização e a sua mensagem consiga ser bem transmitida. Sendo o 

professor o responsável de como transmitir a sua mensagem, cabe também decidir a 

melhor forma de transmitir esses conhecimentos assim como a forma de incentivar e 

inovar a sua forma de ensino, podendo sempre utilizar o manual como seu auxiliar no fim 

de algumas atividades, apenas para consolidar o que foi feito.  

 

Para finalizar esta abordagem ao uso do manual, os autores Santos (2006) e Rebola 

(2015), mencionam algumas das funções para o uso do manual escolar do professor, 

sendo os seguintes: (…) (1) transmissão de conhecimentos; (2) desenvolvimento de 

competências; (3) consolidação das aprendizagens; (4) avaliação das aprendizagens; (5) 

ajuda na integração das aprendizagens; e (6) educação social e cultural (…). Santos 

(citado por Rebola (2015, p.21). 

 

Relativamente à avaliação, o desenvolvimento de atividades e projetos vem dar um maior 

suporte na avaliação dos alunos, a professora cooperante da sala valoriza bastante o 

trabalho em equipa onde verifica a cooperação e a relação que os alunos praticam uns 

com outros, a sua expressividade pela vontade de querer aprender, tendo também a 

capacidade de expressão e fomentar ideias. A avaliação autónoma é outra avaliação que 

o professor tem em conta, pois é de extrema importância, a assiduidade, comportamento, 

trabalhos propostos dentro da sala ou fora da sala como por exemplo os trabalhos de casa. 

No que compete aos trabalhos de casa todos os dias à exceção da quinta-feira a turma leva 

consigo trabalhos para realizar, tendo em consideração que no dia seguintes são registados 

na sua grelha de avaliação quem realizou ou não.  

 

Uma outra forma de avaliação que a professora cooperante insere ao longo de todo o ano 

letivo com a turma do 1.º Ciclo, insere-se na realização de algumas fichas de trabalho 

assim como fichas de avaliação ao nível da: Matemática, Português e Estudo do Meio. 
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Após toda a realização quer ao nível das fichas de atividades, trabalhos de casa, exercícios 

realizados no manual, assim como as fichas de avaliação. Todos os exercícios são 

devidamente esclarecidos antes da sua realização, depois da sua concretização é feita a 

devida correção, pois segundo o Decreto‐Lei n.º 139/2012, de 5 de julho em vigor, 

referido pelo autor Magalhães et al., (2015, p.38),  

 

(…) os resultados dos processos avaliativos devem contribuir para a 

regulação do ensino, de modo que se possam superar, em tempo útil e de 

forma apropriada, dificuldades de aprendizagem, ao mesmo tempo que se 

reforçam os progressos verificados. Tal implica uma avaliação 

processualmente diversificada, em termos de estratégias e de recursos, que 

permita aos alunos uma maior consciência dos desempenhos esperados e dos 

progressos obtidos. (Buescu, Morais, Rocha, & Magalhães, 2015, p. 38). 

 

2.3.2.1 Caracterização da turma do 1.º ano do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico  

 

A turma é constituída por vinte e cinco alunos dos quais sete são do género feminino e 

dezoito são do género masculino (gráfico 3). Esta turma tem alunos com idades 

compreendidas entre os seis e apenas um aluno com sete anos (gráfico 4). Nesta turma 

no que diz respeito às retenções dos alunos, apenas um aluno apresenta retenção. 

 

Gráfico 3 – Género da turma de 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 
Fonte: Resultados obtidos durante a observação 

18; 72%

7;28%

Masculino Feminino
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Gráfico 4 – Idades da turma de 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 
Fonte: Resultados obtidos durante a observação 

 

2.4 Amostra  
 

Amostra é o conjunto de sujeitos (pessoas, documentos, etc.) de quem se 

recolherá os dados e deve ter as mesmas características das da população de 

onde foi extraída.  

Uma amostra está bem definida se o investigador descrever com exatidão: 

1. O procedimento de amostragem que utilizou para selecionar a amostra; 

2. As características da amostra selecionada.  (Coutinho, 2014, p. 89) 

A técnica de amostragem para este estudo é intencional, visto que o investigador 

selecionou grupo/turma para identificar desempenhos no que concerne a: oralidade, 

leitura e escrita. 

A amostra da investigação é constituída por um grupo do Ensino Pré-Escolar e por uma 

turma do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico na disciplina de português. Posteriormente 

são selecionadas três crianças do grupo do Ensino Pré-Escolar e três alunos da turma do 

1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico na disciplina de português.  

A primeira intervenção para a investigação foi efetuada no Ensino Pré-Escolar na sala 

dos cinco anos na Associação Escola Aberta, sendo que a segunda intervenção foi 

efetuada numa turma do 1.º ano do 1.º ciclo do Ensino Básico no Agrupamento de escolas 

24;96
%

1;4%

6 anos 7 anos
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de Santiago Maior em Beja. A escolha da turma/grupo foi selecionada pelo facto de ser 

nestas escolas que a PPII e PPIII foi realizada no âmbito do Curso de Mestrado em 

Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Pré-Escolar.  

 

 2.5 Instrumentos de recolha de dados 
 

2.5.1 Apresentação e procedimentos para a análise global dos resultados  
 

Definido o problema (…) selecionada a amostra, o passo seguinte no 

processo de investigação tem a ver com a recolha de dados empíricos. Trata-

se de “saber” e “como” vão ser recolhidos os dados, que instrumentos vão 

ser utilizados, questões fundamentais das quais depende a qualidade 

científica dos resultados e das conclusões do estudo. Almeida, Freire, Black 

(1999 cit. por Coutinho, 2014, p. 105) 

Este estudo tem como suporte a observação efetuada ao longo das práticas PPII e PPIII, 

das crianças do Ensino Pré-Escolar e da turma do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

baseada em grelhas de observação como instrumentos de registo das aprendizagens do 

oral, leitura e escrita. As grelhas de observação do Pré-Escolar serão elaboradas com base 

nos critérios definidos nas OCEPE, (2016), e para a turma do 1.º ano, do 1.º Ciclo no 

ensino do português, foram estruturadas com base nas AE (2018) nos três domínios: 

oralidade, leitura e escrita.  

Relativamente às grelhas de observação correspondentes aos domínios supracitados, 

foram elaborados e obedecem a uma escala nominal, isto é, (…) escala nominal:20quando 

os dados estão divididos por categorias que não possuem ordem (…) (Afonso & Nunes, 

2019, p. 4). Cada categoria será observada através dos seguintes indicadores: sim, não, 

tem dificuldade. 

Os resultados esperados para o domínio da linguagem oral e abordagem à escrita, no 

Ensino Pré-Escolar OCEPE (2016, p. 63), inseridos na grelha de observação, 

relativamente à comunicação oral (Quadro 1), são os seguintes: 

 
20 Os destaques que se verificam na citação foram realizados pelas autoras na obra, Probabilidades e 
Estatística: Aplicações e Soluções em SPSS (2019, p.4) 
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Quadro 1 – Resultados esperados na comunicação oral 
 

Faz perguntas sobre novas palavras 

Usa novo vocabulário 

Ouve os outros 

Responde adequadamente 

Elabora frases completas 

Relata acontecimentos 

Mostra progressão no discurso com sequência nos acontecimentos 

Usa naturalmente a linguagem 

Fonte: adaptado das (OCEPE, 2016, p. 63) 

No que concerne à funcionalidade da linguagem escrita e sua utilização, na grelha são 

esperados (Quadro 2) os seguintes resultados:  

Quadro 2 – Resultados esperados na funcionalidade da leitura e escrita  
 

Refere razões e expressa vontade para querer aprender a ler e a escreve; 

Associa diferentes funções a suportes de escrita 

Utiliza a linguagem escrita no seu dia a dia com funções variadas 

(solicitando de apoio) 

Utiliza a linguagem no seu dia a dia com funções variadas (autónomo) 

mesmo sem saber ler e escrever 

Utiliza o livro adequadamente 

Distingue diferentes tipos de livros consoante as suas funcionalidades 

Fonte: adaptado das (OCEPE, 2016, p. 68) 

Relativamente aos resultados esperados na disciplina de Português, para a turma de 1.º 

ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no domínio da oralidade na compreensão e na 

expressão (Quadro 3), destacam-se os seguintes:  
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Quadro 3 – Resultados esperados na disciplina de Português no domínio da 
oralidade na compreensão e na expressão 

 

Oralidade 

Compreensão Expressão 

Sabe escutar para interagir Utiliza entoação e ritmo adequado 

Cumpre instruções Formula perguntas, afirmações e pedidos 

Responde a questões Pede a palavra para falar na sua vez 

 Exprime a sua opinião partilhando ideias e 

sentimentos 

Fala de forma clara e audível 

Fonte: adaptado das (AE, 2018, p. 6) 

Na grelha de observação, no domínio da leitura e escrita (Quadro 4), são designados os 

seguintes objetivos: 

Quadro 4 – Resultados esperados na disciplina de Português no domínio da leitura 
e escrita 

 

Leitura Escrita 

Lê muito devagar/ depressa/ coro Identifica as letras do alfabeto em resposta 

ao nome da letra 

Participa na leitura coletiva/dramatizada Escreve palavras de diferentes níveis de 

dificuldade 

 Faz leitura de palavras em voz alta Identifica a direcionalidade do texto escrito 

Consegue ler no tempo determinado Escreve frases simples e textos curtos 

Localiza a informação explicita no texto Sabe as regras convencionais de escrita 

 Sabe identificar as letras do alfabeto 

(maiúsculas e minúsculas) 

Planifica e revê textos curtos com o professor 

Articula corretamente as palavras Escreve legivelmente com uma gestão 

correta do espaço da página 

Lê palavras isoladas de pequenos textos Sabe usar a escrita cursiva 

Resume as ideias centrais dos textos com 

diferentes funcionalidades 

Sabe digitar num dispositivo eletrónico 
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 Elabora respostas escritas a questionários e 

a instruções 

Fonte: adaptado das (AE, 2018, pp. 7-8) 

As grelhas de observação, no Ensino Pré-Escolar e do 1.º ano do 1.º ciclo do ensino 

básico, têm como objetivo identificar as necessidades gerais dos grupos de referenciar em 

para cada um dos domínios. No Pré-Escolar; a comunicação oral e funcionalidade da 

linguagem escrita, descritos nas OCEPE (2016), no 1.º ano do 1.º ciclo do ensino básico 

na disciplina do português: oralidade, leitura e escrita descritas nas AE (2018).  

A grelha de observação geral e individual no ensino Pré-Escolar, encontra-se dividida 

pelo: ano de escolaridade, objetivo, nome dos alunos (nomes fictícios, designado por 

letras) e os domínios comunicação oral e funcionalidade da linguagem escrita.  

Relativamente à grelha geral e individual do 1.º ano do 1.º ciclo do Ensino Básico na 

disciplina de português, está dividida da seguinte forma: nome dos alunos (nomes 

fictícios, designado por letras), ano de escolaridade, objetivo, e os domínios: oralidade, 

compreensão e expressão, leitura e escrita. 

Nos dois grupos em estudo, pretende-se identificar numa primeira parte a observação 

geral quer do pré-escolar quer da turma do 1.º ano do 1.º ciclo do Ensino Básico na 

disciplina de português, mais tarde com os resultados já analisados, partiu-se para a 

implementação de estratégias.  

 

2.5.2 Entrevista  
  

Todo e qualquer plano de investigação, seja ele de cariz quantitativo ou 

qualitativo (…), implica uma recolha de dados originais por parte do 

investigador (…), existem seis distintos para a recolha de dados numa 

investigação: notação, descrição, análise, questionário, testes e mediação21. 

Charles (1998 cit. por Coutinho, 2014, p. 105) 

Para a concretização deste estudo pretende-se realizar uma entrevista à educadora e 

professora do 1.º ciclo do ensino básico. De referir a estruturação da entrevista será 

 
21 Os destaques que se verificam na citação foram realizados pela autora (Coutinho, 2014, p. 105) na obra 
Metodologias de Investigação em Ciências Sociais e Humanas: Teoria e prática 
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semiestruturada, (…) o contacto entre o entrevistado e o entrevistado, possibilita que o 

primeiro possa adaptar as questões e/ou pedir informação adicional sempre que tal se 

revele importante, e é precisamente essa característica, ou seja a sua flexibilidade que a 

individualiza (…). (Coutinho, 2014, p. 107) 

A primeira entrevista será realizada à educadora na PPII, e mais tarde à professora 

cooperante da sala do 1.º ano do 1.º Ciclo, com a realização destes registos pretende ser 

uma mais valia, para se perceber e entender melhor quais as necessidades dos grupos.  

Neste estudo como referiu, o investigador irá optar pela entrevista semiestruturada, no 

sentido de obter mais informação transmitida pelo entrevistado, dada a relevância da 

informação concreta e orientada com o intuito de melhor compreender a problemática em 

causa. 

A entrevista é um dos mais poderosos meios para se chegar ao entendimento 

dos seres humanos e para a obtenção de informações nos mais diversos 

campos. Em termos gerais, pode dizer-se que uma entrevista (…) é pois, um 

método, por excelência, de recolha de informação (…) uma conversa 

intencional orientada por objetivos preciosos (…) Quivy e Campenhoudt 

(1998 cit. por Amado & Ferreira, 2014, p. 207) 

Neste contexto será realizada a entrevista semiestruturada, à educadora do Ensino Pré-

Escolar e à professora do 1.º ano do 1.º ciclo do Ensino Básico, tendo como principal 

objetivo compreender quais as estratégias utilizadas perante as crianças/alunos com 

dificuldades na abordagem à oralidade, leitura e escrita.  

A entrevista semiestruturada (…) combina perguntas fechadas e abertas. Nesse tipo de 

entrevista o entrevistado tem liberdade para se posicionar favorável ou não sobre o tema, 

sem se prender à pergunta formulada (…) Minayo (2010 cit. por (Batista, Matos, & 

Nascimento, 2017, p. 7) e para este estudo o guião será estruturado da seguinte forma: 

blocos, objetivos, tópicos e perguntas. 

Esta estrutura tem como objetivo compreender as estratégias que a educadora e a 

professora utilizam para incentivar a oralidade enquanto promotora do processo de leitura 

e escrita após o objetivo traçado e após a entrevista, proceder-se-á à definição do objetivo 

organização da informação numa tabela da seguinte forma: categoria, subcategoria e 

unidades de registo. A coluna categoria mostrará as temáticas da entrevista (Apêndice III 
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- Análise de conteúdo à entrevista da educadora cooperante, p.123) e (Apêndice V – 

Análise de conteúdo à entrevista da professora cooperante da sala do 1.º ano do 1.ºCiclo, 

p.129): 

• Caracterização do grupo/turma em relação à oralidade, leitura e escrita; 

• Aprendizagem da oralidade, leitura e escrita; 

• Identificação das dificuldades das crianças/alunos; 

• Estratégias utilizadas para trabalhar a oralidade, leitura e escrita do grupo/aluno 

com dificuldades. 

Na coluna subcategoria, serão apresentados os seguintes tópicos: 

• Relação do grupo/turma (interesse e participação); 

• Atividades que o grupo/turma participa com mais entusiasmo; 

• Usufruir do espaço de leitura/biblioteca; 

• Utilização e escolha do livro/leitura; 

• Atividades implementadas na oralidade, leitura e escrita; 

• Dificuldades que deteta nas crianças. 

 

 

 

  



64 
 

Capítulo III – Apresentação e análise dos resultados 
 

3.1 Resultados da entrevista à educadora cooperante e professora do 
1.º ciclo do Ensino Básico  
 

As entrevistas foram aplicadas nos contextos de trabalho, quer da educadora, quer da 

professora de 1.º Ciclo, fora do horário letivo e foi explicado previamente os seus 

objetivos e conteúdos. Foi fundamental, para o presente estudo, cruzar as diferentes 

técnicas de investigação, envolvendo os seguintes critérios: 

• Entrevista; 

• Observação de natureza naturalista diagnóstica; 

• Grelhas de observação. 

 (…) o cruzamento da informação recolhida com as várias técnicas e a sua cuidada 

interpretação permite compreender melhor a situação problemática, o seu envolvimento 

e as variáveis desencadeadoras (…), como menciona a autora Sanches, (2005 cit. por, 

Jesus, 2021, p. 46). Assim, foi possível a identificação de necessidades do grupo/turma 

conseguindo e determinar quais as hipóteses e estratégias de ação.   

A análise de conteúdo das entrevistas efetuadas à educadora cooperante e professora do 

1.º ano do 1.º ciclo do Ensino Básico, foi realizada (apêndice III - Análise de conteúdo da 

entrevista à educadora cooperante, p.118) e (apêndice V- Análise de conteúdo à entrevista 

da professora, p.124), a partir dos objetivos traçados para o estudo e de questões colocadas 

pelo investigador, permitiram a identificação das dificuldades sentidas pelos alunos nos 

domínios: oralidade, leitura e escrita.  

A estruturação da entrevista, principiando pelo bloco I “Legitimação da entrevista” teve 

como objetivo específico legitimar a entrevista, informar o entrevistado sobre a temática 

e seus objetivos, destacando a importância da sua participação para este estudo.  

No bloco II “caracterização do grupo em relação à oralidade, leitura e escrita” com o 

objetivo de saber a opinião da educadora nas preferências do grupo relativamente às suas 

leituras, utilização do espaço de leitura/biblioteca da sala e compreender quais os critérios 

para a escolha de livros/leituras que utiliza, mediante a entrevista realizada à educadora 

da sala relativamente à caracterização do grupo considera que, (…) cada criança tem as 

suas necessidades próprias, mas é um grupo que procura sempre aprender mais, são 
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crianças muito ativas, dinâmicas e curiosas (…) (apêndice III- Análise de conteúdo à 

entrevista da professora cooperante, p.118). Nas preferências do grupo onde participam 

com mais entusiamo a educadora refere que,  

(…) o grupo gosta particularmente das atividades de expressão plástica, para 

eles é um momento de alegria e nós podemos observar as suas ideias, neste 

momento como fizemos uma remodelação ao espaço da leitura, é sem dúvida 

o espaço/área mais utilizado pelo grupo (apêndice III- Análise de conteúdo 

à entrevista da professora cooperante, p.118). 

Na compreensão dos critérios utilizados para a escolha de livros/leituras a educadora 

salienta que, esta escolha depende de diversos aspetos, (…) às vezes escolho eu, outras 

vezes deixo serem eles a escolher, mas quando são eles a fazer a escolha, temos de sentar 

no cantinho das almofadas para chegarem a um acordo entre todos (…), (Apêndice II- 

Entrevista à educadora, p.114). A escolha do livro ou de uma outra leitura, leva-nos a 

pensar se as crianças do Pré-escolar usam com frequência o espaço de leitura/biblioteca 

da sala, ao qual a educadora da sala divulga que, (…) utilizo agora com mais frequência 

a área da leitura, pois esta área já sofreu algumas modificações (…) (Apêndice III- 

Análise de conteúdo da entrevista à educadora, p.118). Nesta perspetiva verifica-se que 

as crianças já recorrem mais a esta área pois ouve a necessidade de ser modificada pela 

educadora e pela auxiliar da sala, pois era uma área pouco atrativa. 

No bloco III, “aprendizagem da oralidade, leitura e escrita”, onde existiu a necessidade 

de identificar as atividades implementadas pela educadora face à oralidade, leitura e 

escrita que a educadora diz realizar com o grupo são: (…) trabalho com o grupo, rimas, 

adivinhas, histórias, canções, e no fim do dia o quadro do tempo… tudo isto são 

atividades que estamos a inserir quer a oralidade quer a leitura e a escrita (…) (Apêndice 

III- Análise de conteúdo da entrevista à educadora, p.118). 

No bloco IV “identificação das dificuldades das crianças A, B e C”, neste bloco em que 

são mencionadas as dificuldades que deteta ao nível da oralidade, leitura e escrita para 

cada criança, a educadora indica: 

A criança A tem (…) dificuldades em expressar-se é preciso estarmos perto 

dele a ajudá-lo conseguindo sempre compreender se ele consegue entender 

tudo o que está a faz, mas sendo bem puxado conseguimos obter resultados 

(…) (Apêndice III- Análise de conteúdo da entrevista à educadora, p.118). 
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(…) a Criança B preocupa-me muitas vezes pois, ela entende aquilo que 

estamos a dizer, mas depois fazemos perguntas e são poucas as vezes em que 

obtemos uma resposta ou uma opinião (…) (Apêndice III- Análise de 

conteúdo da entrevista à educadora, p.118). 

A criança C mostra (…) muitas dificuldades em saber escutar quer os colegas 

quer os funcionários da escola, conseguir captar a sua atenção numa história 

de início ao fim é bastante complicado pois tenta sempre falar por cima de 

nós começando por chamar a atenção dos colegas (…). (Apêndice III- 

Análise de conteúdo da entrevista à educadora, p.118). 

A educadora salienta que as crianças (A, B e C), revelam dificuldades na: comunicação, 

em ouvir os outros, em responder adequadamente e usar um novo vocabulário. Na 

oralidade e leitura e escrita, relativamente ao bloco V “estratégias utilizadas para trabalhar 

a oralidade, leitura e escrita nas crianças A, B e C”, às estratégias que a educadora, diz 

utilizar, passamos a citar:   

(…) as estratégias que eu uso ao longo do dia são sempre várias, mas 

começando pela criança C, normalmente está sempre perto de mim ou diante 

de mim, isto é, quando vou contar uma história, peço à criança C, que me dê 

uma ajuda para contar a história (…) (apêndice II- Entrevista à educadora, 

p.114) 

A criança B (…) normalmente para fazer frente a este problema tento sempre 

confrontá-la no bom sentido, tento sempre puxar por ela, seja em que 

atividade for, por vezes acontece eu começar uma canção, digo o nome dela 

ou então vou para perto dela ou digo a um colega que a ajude, pois somos 

um grupo, e desta forma ela já realiza as coisas de forma diferente (…) 

(apêndice II- Entrevista à educadora, p.114) 

(…) No jardim de infância o dia a dia ocorre muitas vezes com trabalhos de 

grupo, se formos realizar uma atividade que o grupo ainda não tenha 

experienciado, muitas das vezes o que acontece com a criança A, é eu 

explicar ao grupo o que vamos fazer e o porquê, mas, em seguida, sento-me 

com ele um pouco e converso calmamente sobre o trabalho e tento perceber 

se ele consegue perceber aquilo que está a fazer…e aos poucos vou 
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conversando e claro, consigo obter resultados (…) (Apêndice II - Entrevista 

à educadora, p.114). 

Para finalizar nos resultados obtidos através da entrevista à educadora, resta salientar o 

último bloco VI “finalização da entrevista”, neste bloco tanto o entrevistador como o 

entrevistado agradecem.  

Em síntese, poderemos concluir que a educadora utiliza as seguintes estratégias: 

• Conseguir compreender se a criança consegue entender tudo o que está a fazer e 

o que está a ser dito; 

• Usar um novo vocabulário; 

• Conversar calmamente com a criança sobre o trabalho que está a desenvolver; 

• Solicitar a ajuda do grupo para contar a história; 

• Utilizar com mais frequência a área da leitura. 

No entanto, também refere que as crianças: 

• Participam pouco; 

• Manifestam dificuldades em saber expressar a sua opinião; 

• Tem dificuldade em escutar; 

• Revelam dificuldades na escolha de livros/leitura. 

A análise à entrevista da professora do 1.º ano do 1.º ciclo do Ensino Básico, (Apêndice 

IV- Entrevista à professora cooperante, p.120), salientando a sai análise ao bloco I 

“Legitimação da entrevista” teve também como objetivo específico legitimar a entrevista, 

informar o entrevistado sobre a temática e seus objetivos, destacando a importância da 

sua participação para este estudo.  

No bloco II “caracterização do grupo em relação à oralidade, leitura e escrita” com o 

objetivo de saber a opinião da professora nas preferências do grupo relativamente às suas 

leituras, utilização do espaço de leitura/biblioteca da sala e compreender quais os critérios 

para a escolha de livros/leituras que utiliza, mediante a entrevista realizada à professora 

da sala relativamente à caracterização do grupo refere que, (…) é uma turma empenhada 

e dedicada no trabalho ao trabalho que desenvolve quer dentro da sala quer fora da sala 

de aula, apresentando pontos fortes principalmente a nível de comportamento (…) 

(Apêndice V – Análise de conteúdo à entrevista à da professora da sala do 1.º ano do 1.º 

Ciclo, p.124). Quanto às atividades que o grupo participa com mais entusiasmo refere 
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que, (…) e claro, das aulas que eles mais gostam é quando trabalhamos a expressão 

corporal, eles adoram dançar e pular (…) (Apêndice V – Análise de conteúdo à entrevista 

à da professora da sala do 1.º ano do 1.º Ciclo, p.124).  

Relativamente à utilização do espaço de leitura/biblioteca a professora cooperante da sala 

refere que, (…) neste momento não temos utilizado a biblioteca da nossa escola, as 

leituras e as dramatizações são sempre realizadas dentro da nossa sala. Mas se 

eventualmente houver uma atividade na biblioteca, nós vamos (…) (Apêndice V - Análise 

de conteúdo à entrevista da professora cooperante, p.124), para fazer frente a este 

problema a professora realiza algumas leituras dentro da sala de aula, referindo ainda à 

escolha quer do livro quer da leitura que, (…) normalmente consulto o manual da turma 

e vejo quais são as leituras que estão inseridas nele, por vezes trago eu o livro ou se 

algum aluno tiver a história em casa pode trazer (…), (Apêndice IV - Análise de conteúdo 

à entrevista da professora cooperante, p.120). 

No bloco III, “aprendizagem da oralidade, leitura e escrita”, a professora enfatizou, um 

pouco mais sobre as leituras que neste momento realiza com os alunos dentro da sala de 

aula que vão permitir trabalhar com a turma os domínios da oralidade, leitura e escrita 

revelando que,  

(…) neste momento em termos de leitura, para além daquelas que fazemos 

todas as semanas que estão no manual, no final de cada dia, realizamos 

sempre um bocadinho da leitura “A Fada Oriana” de Sophia de Mello 

Breyner, na escrita escrevemos alguns textos curtos, leitura de palavras ou 

eu dito a palavra e eles escrevem no caderno individual (…) (Apêndice IV- 

Entrevista à professora cooperante da sala do 1.º ano do 1.º ciclo, p. 120) 

No bloco IV “identificação das dificuldades dos alunos D, E e F”, neste bloco são 

mencionadas as dificuldades encontradas ao nível da oralidade, leitura e escrita para cada 

aluno, a professora indica: 

(…) o aluno D, tem dificuldades na expressão, muitas das vezes não consegue 

expressão aquilo que pensa, depois na leitura lê sempre muito devagar não 

conseguindo acompanhar os colegas na leitura coletiva tudo isto vem afetar 

a escrita, pois só consegue escrever textos muito curtos e palavras curtas (…) 

(Apêndice V – Análise de conteúdo à entrevista à da professora da sala do 1.º 

ano do 1.º Ciclo, p.124)  
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(…) a aluna E, não consegue ler no tempo determinado também são poucas 

as vezes que consegue retirar algo daquilo que acabou de ler, na escrita tem 

dificuldades nomeadamente em quase tudo o que fazemos de exercícios, à 

exceção de atividades feitas comigo (…) (Apêndice V – Análise de conteúdo 

à entrevista à da professora da sala do 1.º ano do 1.º Ciclo, p.124) 

(…) o aluno F, no meu ponto de vista é falta de atenção, falta de apoio em 

casa para fazer as atividades, se reparar ele faz tudo e apresenta bons 

resultados na maioria das vezes, mas quando não quer não faz (…)  

(Apêndice V – Análise de conteúdo à entrevista à da professora da sala do 1.º 

ano do 1.º Ciclo, p.124) 

Com esta afirmação, a professora cooperante salienta que os alunos sentem dificuldades 

na oralidade, mais concretamente na compreensão e expressão. Salienta que os alunos 

interagem somente quando a professora os nomeia para participar. Na leitura e escrita, as 

dificuldades mais sentidas são nomeadamente na escrita quer de palavras quer de textos 

curtos, afetando assim a leitura, pois os alunos não conseguem realizar uma leitura 

coletiva num determinado tempo previsto. A exceção do aluno F, pois como a professora 

refere (…) no meu ponto de vista é falta de atenção, falta de apoio em casa para fazer as 

atividades (…) (Apêndice IV - Entrevista à professora cooperante da sala do 1.º ano do 

1.º Ciclo, p.120) 

Referidas as dificuldades são de salientar, as estratégias bloco V “estratégias utilizadas 

para trabalhar a oralidade, leitura e escrita nos alunos D, E e F”, utilizadas pela professora 

cooperante, para fazer frente a esta problemática (Apêndice IV - Entrevista à professora 

cooperante da sala do 1.º ano do 1.º Ciclo, p.120) 

O aluno D, (…) cheguei a falar com o encarregado de educação, mas nas 

primeiras vezes não sucedeu em nada, mas agora visto que o troquei de lugar, 

está perto do Henrique realizam muitos trabalhos juntos e até mesmo no 

intervalo observo que já se sente mais enquadrado na turma do 1.ºC (…) 

(Apêndice V - Análise de conteúdo à entrevista da professora cooperante, 

p.124) 

A aluna E, (…) desde o Ensino Pré-Escolar já acompanhava algumas 

dificuldades principalmente ao nível da fala. (…) é acompanhada pela 

terapeuta e pela professora de apoio, em casa a mãe também tenta puxar 
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muito por ela e já estamos com grandes avanços e melhorias muito boas (…) 

nas atividades de expressão oral tento sempre começar por ela, deixo sempre 

os primeiros dois exercícios (…) (Apêndice V - Análise de conteúdo à 

entrevista da professora cooperante, p.124) 

O aluno F (…) ele precisa de treinar a escrita e vai para o apoio ele faz tudo, 

pois ele é um aluno que se distrai facilmente com tudo e com todos, por isso 

recorro à ajuda da professora de apoio (…) (Apêndice V - Análise de 

conteúdo à entrevista da professora cooperante, p.124) 

Com a afirmação da professora nas estratégias que utiliza, face aos alunos com mais 

dificuldades, requer maioritariamente ao auxílio da professora de apoio da turma para 

conseguir os resultados esperados perante os alunos com dificuldades mais sentidas, a 

aluna E, requer um outro tipo de apoio, nomeadamente, da terapia da fala. A professora 

requer o auxílio da professora de apoio da turma do 1.º ano do 1.º ciclo quando,  

(…) o que faço é aplicar exercícios com um grau de dificuldade menos 

acentuado e depois sim com a outra professora de apoio transmito tudo o que 

fizemos em aula. Normalmente reunimos todas as semanas, eu planifico e 

preparo tudo deixando logo bem claro com a professora de apoio todos os 

exercícios que vão ser trabalhados naquela semana (…) (Apêndice IV- 

Entrevista à professora cooperante da sala do 1.º ano do 1.º ciclo, p. 120) 

Para finalizar nos resultados obtidos através da entrevista à professora do 1.º ano do1.º 

Ciclo do Ensino Básico, resta salientar o último bloco VI “finalização da entrevista”, neste 

bloco tanto o entrevistador como o entrevistado agradecem.  

Em síntese, podemos dizer que a docente do 1.º Ciclo, diz desenvolver em sala de aula, 

as seguintes estratégias: 

• Começar pelos alunos com mais dificuldades; 

• Aplicar primeiro exercício com um grau de dificuldade menos acentuado; 

• Consulta o manual de turma para realizar leituras; 

• Todas as semanas realização de novas leituras; 

• Escrever no caderno individual palavras ou pequenos textos. 

De referir que a professora sublinhou que os alunos apresentam:  
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• Dificuldades na oralidade, compreensão e expressão; 

• Leem muito devagar não conseguindo acompanhar os colegas; 

• Escrevem apenas textos e palavras curtas; 

• Participam apenas quando solicitados pela docente. 

3.2 Análise global da observação naturalista efetuada no Ensino Pré-
Escolar 
 
3.2.1 Resultados do plano de ação na observação geral da amostra no Ensino Pré-
Escolar  
 

O capítulo apresentação e análises dos resultados, (…) destina-se a informar o leitor sobre 

as respostas que os dados obtidos forneceram em relação às questões empíricas 

formuladas no início do trabalho (…), (Coutinho, 2014, p. 254). Seguidamente são 

apresentados os resultados obtidos através da utilização das grelhas de observação perante 

o grupo do Ensino Pré-Escolar.  

A grelha de observação geral (Apêndice XIV – Grelha de observação geral do Ensino 

Pré-Escolar, p. 139) teve como objetivo essencial compreender as necessidades gerais do 

grupo de crianças numa sala de Pré-Escolar composta por um grupo heterogéneo de 26 

crianças. Nos resultados esperados, com esta análise verificou-se o seguinte: 

Gráfico 5 – Análise da observação das crianças da amostra 

 

Fonte: Resultados obtidos durante a observação 
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Relativamente à grelha de observação geral (Apêndice XIV – Grelha de observação geral 

do Ensino Pré-Escolar, p. 139), no (gráfico 5) verificou-se os seguintes resultados 

esperados às necessidades observadas perante as vinte e seis crianças da amostra. Como 

se verifica na análise ao nível do “sim”, “relata acontecimentos” e “utiliza a linguagem 

escrita no seu dia a dia com funções variadas (solicitando de apoio)”, ao nível do “não” 

verificou-se os seguintes resultados esperados,  “usa novo vocabulário”, “ouve os outros”, 

“responde adequadamente” e “distingue diferentes tipos de livros consoante as suas 

funcionalidades”, ao nível do “tem dificuldades”, “faz perguntas sobre novas palavras” e 

“distingue diferentes tipos de livros consoante as suas funcionalidades”. 

 

3.2.2 Resultados da observação individual da amostra às crianças A, B e C do Ensino 
Pré-Escolar 
 

3.2.2.1 Resultados da amostra da observação individual da criança A 
na atividade “A Fábula a Lebre e a Tartaruga” e na atividade “A Fada 
Palavrinha e o Gigante das bibliotecas” 

Gráfico 6 – Resultados da amostra da observação individual da criança A na 
atividade “A Fábula a Lebre e a Tartaruga” 
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Gráfico 7 – Resultados da amostra da observação individual da criança A na 
atividade “A Fada Palavrinha e o Gigante das bibliotecas” 

 

 

Fonte: Resultados obtidos durante a observação 

 

Em referência à criança A (Apêndice XV – Grelhas de observação individual das 

atividades destinadas as três crianças do Ensino Pré-Escolar, p.141), na segunda atividade 

realizada é notório um progresso em comparação à primeira atividade colocada em 

prática. Como se verifica no (gráfico 7), dos resultados observados na segunda atividade 

a criança A, ao nível do “não” não se verificaram aspetos a revelar, ao nível do “sim” 

verificou-se os seguintes aspetos, “faz perguntas sobre novas palavras”, “elabora frases 

completas”, “relata acontecimentos”, “mostra progressão no discurso com sequência nos 

acontecimentos”, “usa naturalmente a linguagem”, “associa diferentes funções a suportes 

de escrita”, “utiliza a linguagem escrita no seu dia a dia com funções variadas (solicitando 

de apoio)”, “utiliza a linguagem no seu dia a dia com funções variadas (autónomo) mesmo 

sem saber ler e escrever” e “utiliza o livro adequadamente”, ao nível do “tem 

dificuldades” ostentou-se os seguintes resultados, “usa novo vocabulário”, “ouve os 

outros”, “responde adequadamente”, “refere razões e expressa vontade para querer 

aprender a ler e a escrever” e “distingue diferentes tipos de livros consoante as suas 

funcionalidades”. É de salientar que sendo o aluno que mais ostentava dificuldades, é 

visível uma melhoria no seu progresso nos resultados esperados em comparação com as 

duas atividades observadas. 
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3.2.2.2 Resultados da amostra da observação individual da criança B na 
atividade “A Fábula a Lebre e a Tartaruga” e na atividade “A Fada Palavrinha e o 
Gigante das bibliotecas” 

Gráfico 8 – Resultados da amostra da observação individual da criança B na 
atividade “A Fábula a Lebre e a Tartaruga” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados recolhidos durante a investigação 

Gráfico 9 – Resultados da amostra da observação individual da criança B na 
atividade “A Fada Palavrinha e o Gigante das bibliotecas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados recolhidos durante a investigação 
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sequência nos acontecimentos”, “usa naturalmente a linguagem”, “utiliza a linguagem 

escrita no seu dia a dia com funções variadas (solicitando de apoio)” e “utiliza o livro 

adequadamente”.  

Analisando os resultados referentes ao “não” do (gráfico 9), está patente uma evolução 

favorável, pois nos resultados esperados há uma passagem significativa para o “sim”. Em 

referência ao nível do “tem dificuldades” apesar de ser notória uma pequena alteração ao 

nível destes resultados (gráfico 8) e (gráfico 9), passando de três para cinco dificuldades 

verificou-se que existiu de uma atividade para a outra (Apêndice XV – Grelhas de observação 

individual das atividades destinadas as três crianças do Ensino Pré-Escolar, p.141), uma 

evolução, nos resultados dos níveis anteriores. Relativamente aos resultados esperados ao 

nível do “tem dificuldades” observou-se os seguintes, “usa novo vocabulário”, “refere 

razões e expressa vontade para querer aprender a ler e a escrever”, “associa diferentes 

funções a suportes de escrita”, “utiliza a linguagem no seu dia a dia com funções variadas 

(autónomo) mesmo sem saber ler e escrever” e “distingue diferentes tipos de livros 

consoante as suas funcionalidades”. 

No que concerne na criança B, verifica-se que no final das atividades, manifestou uma 

significativa evolução ao nível da oralidade e funcionalidade escrita. 

3.2.2.3 Resultados da amostra da observação individual da criança C 
na atividade “A Fada Palavrinha e o Gigante das bibliotecas” 

Gráfico 10 – Resultados da amostra da observação individual da criança C na 
atividade “A Fábula a Lebre e a Tartaruga” 

 

 

Fonte: Dados recolhidos durante a investigação 
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Gráfico 11 – Resultados da amostra da observação individual da criança C na 
atividade “A Fada Palavrinha e o Gigante das bibliotecas” 

 

 
Fonte: Dados recolhidos durante a investigação 

 

Como se verifica na observação individual da criança C, (Apêndice XV – Grelhas de 

observação individual das atividades destinadas as três crianças do Ensino Pré-Escolar, p.150-

141),  são notórios os progressos, comparando os resultados da primeira e segunda 

atividade, é possível constatar uma diminuição pronunciada do “não”, da primeira para a 

segunda atividade (gráfico 11), pois ao nível do “sim” observou-se os seguintes 

resultados, “ouve os outros”, “responde adequadamente”, “relata acontecimentos”, 

“mostra progressão no discurso com sequência nos acontecimentos”, “usa naturalmente 

a linguagem”, “refere razões e expressa vontade para querer aprender a ler e a escrever”, 

“utiliza a linguagem escrita no seu dia a dia com funções variadas (solicitando de apoio)”, “utiliza 

a linguagem no seu dia a dia com funções variadas (autónomo) mesmo sem saber ler e 

escrever”, “utiliza o livro adequadamente” e “distingue diferentes tipos de livros 

consoante as suas funcionalidades”. Ao nível do “tem dificuldades”, observou-se uma 

evolução, sendo os seguintes resultados observados, “faz perguntas sobre novas 

palavras”, “usa novo vocabulário”, “elabora frases completas” e “associa diferentes 

funções a suportes de escrita”. 

Em suma, após a análise geral das grelhas de observação da 1.º e 2.º atividade, a criança 

A, era quem inicialmente teria mais dificuldades (em comparação às outras duas crianças 

C e B), mas na segunda atividade existiu uma pequena evolução nos resultados esperados. 

A criança B, apresentou menores dificuldades face aos resultados esperados, em 

comparação com a criança C. Na segunda atividade, são evidentes os progressos 
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alcançados em todas as crianças, sendo visíveis evoluções, particularmente nas crianças 

A e C. Salienta-se que a criança B é detentora de um progresso gradual ao nível das 

dificuldades, tornando a sua observação mais significativa. 

3.3 Análise global da observação naturalista efetuada em sala de  
aula  
 

3.3.1 Resultados do plano de ação da observação geral da amostra da 
turma do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico na disciplina de português   

 

Seguidamente são apresentados os resultados obtidos através da utilização das grelhas de 

observação. 

A grelha de observação geral (Apêndice XXII – Grelha de observação geral da turma do 

1.º ano do 1.º ciclo do Ensino Básico, p.164) teve como objetivo essencial compreender 

as necessidades gerais da turma. No (gráfico 12), estão registadas as observações relativas 

às necessidades da turma de 25 alunos de 1.º ano do Ensino Básico, na disciplina de 

Português, verificando-se os seguintes resultados:  

Gráfico 12 – Resultado da grelha de observação geral dos alunos da amostra  

Fonte: Dados recolhidos durante a investigação 
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Relativamente à grelha de observação geral do 1.º ano do Ensino Básico (Apêndice XXII– 

Grelha de observação geral da turma do 1.º ano do 1.º ciclo do Ensino Básico, p.164), no 

(gráfico 13) verificou-se os seguintes resultados esperados às necessidades observadas 

perante os vinte e cinco alunos da amostra. Como se verifica na análise ao nível do “sim”, 

“participa na leitura coletiva/dramatizada” e “sabe digitar num computador”. Ao nível do 

“não” ostentou-se maiores resultados “fala de forma clara e audível”, “lê muito 

devagar/depressa/coro” e “articula corretamente as palavras”. Relativamente ao nível 

“tem dificuldades” verifica-se no gráfico os seguintes resultados esperados “resume as 

ideias centrais dos textos com diferentes funcionalidades” e “escreve palavras de 

diferentes níveis de dificuldade”. 

3.3.2 Resultados da observação individual da amostra aos alunos D, E e F  
 

3.3.2.1 Resultados da observação individual do aluno D na atividade 
“A galinha ruiva” e “A branca de neve: errando histórias” 

 

Gráfico 13 – Resultados da amostra da observação individual do aluno D na 
atividade “A galinha ruiva” 

 

 

Fonte: Resultados obtidos durante a observação 
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Gráfico 14 – Resultados da amostra da observação individual do aluno D na 
atividade “A branca de neve: errando histórias” 

 

 

Fonte: Resultados obtidos durante a observação 

 

Analisando os resultados da criança D (Apêndice XXIII – Grelhas de observação 

individual das atividades destinadas aos três alunos da turma do 1.º ano do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, p.167), podemos concluir que o aluno D é detentor de algumas 

dificuldades, aquando na realização da atividade 1. Contrariamente, as suas dificuldades 

vão sendo esbatidas, ao longo da execução da atividade 2, ao nível “tem dificuldades”, 

podemos observar as seguintes, “Responde a questões”; 

“utiliza entoação e ritmo adequado”, “formula perguntas, afirmações e pedidos”, “fala de 

forma clara e audível”, “lê muito devagar/ depressa/ coro”, “consegue ler no tempo 

determinado”, “localiza a informação explicita no texto”, “sabe identificar as letras do 

alfabeto (maiúsculas e minúsculas)”, “articula corretamente as palavras”, “resume as 

ideias centrais dos textos com diferentes funcionalidades”, “identifica as letras do alfabeto 

em resposta ao nome da letra”, “identifica a direcionalidade do texto escrito”, “sabe as 

regras convencionais de escrita”, “planifica e revê textos curtos com o professor” e “sabe 

digitar num dispositivo eletrónico”. Ao nível do “sim” como podemos observar no 

(gráfico 14) o aluno demostra um progresso nos resultados esperados, “sabe escutar para 

interagir”, “cumpre instruções”, “pede a palavra para falar na sua vez”; “exprime a sua 

opinião partilhando ideias e sentimentos”; “participa na leitura coletiva/dramatizada”; 

“faz leitura de palavras em voz alta”; “escreve frases simples e textos curtos”; “escreve 

legivelmente com uma gestão correta do espaço da página” e “sabe usar a escrita cursiva”. 

Ao nível do “não” o aluno D observando o (gráfico 14) verificamos que “lê palavras 

isoladas de pequenos textos” e “escreve palavras de diferentes níveis de dificuldade”.  
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3.3.2.2 Resultados da observação individual do aluno E na atividade 
“A galinha ruiva” e “A branca de neve: errando histórias” 

 

Gráfico 15 – Resultados da amostra da observação individual do aluno E na 
atividade “A galinha ruiva” 

 

 
Fonte: Resultados obtidos durante a observação 

Gráfico 16 – Resultados da amostra da observação individual do aluno E na 
atividade “A branca de neve: errando histórias” 

 

 

Fonte: Resultados obtidos durante a observação 

Em sequência da análise dos resultados obtidos (gráfico 15) e (gráfico 16) poder-se-á 

afirmar, que o aluno E não demonstrou evolução ao longo da execução das diferentes 

atividades. Pois verificando o (Apêndice XXIII – Grelhas de observação individual das 

atividades destinadas aos três alunos da turma do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico, p.167),é 

possível visualizar os resultados obtidos existindo apenas uma alteração ao nível do “não” 
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“fala de forma clara e audível “passando para o nível “tem dificuldades”, no nível “tem 

dificuldades” passou para o nível “sim” o resultado esperado “escreve frase simples e 

textos curtos” e ao nível do “sim”, “exprime a sua opinião partilhando ideias e 

sentimentos” passou para o nível “tem dificuldades”, não sendo notória grandes 

evoluções no aluno E nos resultados esperados.  

3.3.2.3 Resultados da observação individual do aluno F na atividade 
“A galinha ruiva e na atividade “A branca de neve: errando histórias” 

Gráfico 17 – Resultados da amostra da observação individual do aluno F na 
atividade “A galinha ruiva” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Resultados obtidos durante a observação 

Gráfico 18 – Resultados da amostra da observação individual do aluno F na 
atividade “A branca de neve: errando histórias” 

 

 

Fonte: Resultados obtidos durante a observação 
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Na sequência da análise dos resultados que contam nos (gráfico 17) e (gráfico 18) o aluno 

F (Apêndice XXIII – Grelhas de observação individual das atividades destinadas aos três alunos 

da turma do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico, p.167), manifesta uma significativa 

evolução da primeira para a segunda atividade, o que é evidenciado na passagem dos 

resultados, “tem dificuldade” para a coluna do “sim”. 

Analisando ainda os resultados do (gráfico 18), constata-se que o aluno F evidencia um 

maior desempenho ao nível dos resultados esperados, quer na primeira atividade, quer na 

segunda. 

 

3.4 Necessidades identificadas  
 
3.4.1 Plano de ação 
 

O plano de ação, que se apresenta, encontra-se, consubstanciado nos resultados das 

análises efetuadas, quer na observação das/dos crianças/turma, quer nas entrevistas aos 

docentes e ainda nos resultados esperados descritos nas OCEPE (2016) e nas AE (2018). 

A construção do plano de ação integra três sessões para o Ensino do Pré-Escolar, e três 

sessões para a turma do 1.º ano do 1.º Ciclo do Enino Básico, referentes aos domínios: 

oralidade, leitura e escrita.  

O confronto entre análise das entrevistas quer à educadora quer à docente do 1.º ciclo, 

através da observação naturalista e a partir deste cruzamento, dos resultados, foram 

identificadas as necessidades que orientam o plano de ação que se implementou.  

 

As atividades quer no Pré-Escolar quer na turma do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico, (2015, p.7), destaca 

que, nos primeiros anos do Ensino Básico, assume uma grande importância a ligação 

entre a Oralidade e o ensino dos conteúdos do domínio da Leitura e da Escrita (…). 

Assumindo esta ligação entre os conteúdos, a oralidade implica uma capacidade de 

compreensão do oral, de expressão e mais tarde a produção de pequenos textos já com 

alguma autonomia, é neste sentido que a leitura e a escrita se começam a desenvolver, 

pois a linguagem escrita é uma representação da linguagem oral.  

Para o Ensino do Pré-Escolar no Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, as 

OCEPE (2016), referem que,  
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(…) o desenvolvimento da linguagem oral é fundamental na educação pré-

escolar, como instrumento de expressão e comunicação que a criança vai 

progressivamente ampliando e dominando (…) nesta etapa, a emergência da 

linguagem escrita, através do contacto e uso da leitura e da escrita em 

situações reais e funcionais associadas ao quotidiano da criança. (OCEPE, 

2016, p.6) 

 

As atividades quer no Pré-Escolar quer na turma do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

ao nível da oralidade, leitura e escrita, permitiram o contacto com novos tipos de textos 

realizando novas leituras, permitindo também a utilização natural da linguagem com 

diferentes propósitos e funções.  

Os planos de ação apresentam-se estruturado mediante as Orientações Curriculares para 

a Educação Pré-Escolar (2016), e as Aprendizagens Essenciais (2018) em articulação com 

o Perfil dos Alunos (2017).  

É de realçar, que estes planos apresentam um conjunto de sessões, primeiro para o Pré-

Escolar (Quadro 5), e de seguida para a turma do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

(Quadro 6), foram selecionadas seis atividades tendo em consideração as mais 

significativas para a concretização do estudo, sendo as seguintes: 

Quadro 5 – Plano de Ação Pré-Escolar 
 

Área de 
conteúdo  

Área da expressão e comunicação 

Domínio  Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita 
Componentes Funcionalidade da linguagem escrita; 

Comunicação oral 
Objetivo  
 

➢ Saber ouvir os outros; 
➢ Cumprir instruções; 
➢ Saber escutar para interagir; 
➢ Usar novo vocabulário; 
➢ Demonstrar progressão no discurso em sequência dos 

acontecimentos; 
➢ Usar a linguagem oral em contexto, conseguindo comunicar 

eficazmente de modo adequado à situação (produção e 
funcionalidade); 
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➢ Usar a leitura e a escrita com diferentes funcionalidades nas 
atividades, rotinas e interações com os outros; 

➢ Utilizar e distinguir diferentes tipos de livros; 
➢ Compreender a necessidade e as funções da escrita. 

Nº de sessão  Sessão nº 1 
(Apêndice 
VIII, 
p.128) 

Tema: Leitura de um livro 
de receitas, confeção de 
uma receita de crepes 

Objetivos: (Apêndice VIII – 
planificação da sessão 1 em 
contexto de Pré-Escolar, p.128) 
Avaliação: (Apêndice XIV-
grelha de observação geral, 
p.139) 

Sessão nº 2 
(Apêndice 
X, p.131) 

Tema: Leitura da Fábula 
“A lebre e a tartaruga” de 
Jean de La Fontaine  

Objetivos: (Apêndice X – 
planificação da sessão 2, p.131) 
Avaliação: (Apêndice XV – 
grelha de observação individual, 
p.141) 

Sessão nº 3 
(Apêndice 
XII, p.135) 

Tema: Leitura “A fada 
palavrinha e o gigante das 
bibliotecas” de Luísa 
Ducla Soares 

Objetivos: (Apêndice XII – 
planificação da sessão 3, p.137) 
Avaliação: (Apêndice XV -
grelha de observação individual, 
p.141) 

 

Quadro 6 – Plano de Ação 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico    
 

Domínio 
(AE) 

Oralidade, Leitura e Escrita 
Português 1.º Ano| 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Objetivo  ➢ Saber escutar para interagir; 
➢ Cumprir instruções, responder a questões; 
➢ Exprimir opinião partilhando ideias e sentimentos; 
➢ Escrever palavras de diferentes níveis de dificuldade; 
➢ Identificar as letras do alfabeto; 
➢ Inferir o tema e resumir as ideias centrais de textos; 
➢ Escrever frases simples e textos curtos em escrita cursiva e através de 

digitação num dispositivo eletrónico; 
➢ Ler palavras isoladas e pequenos textos; 
➢ Escrever legivelmente com correção (orto)gráfica e com uma gestão 

correta do espaço da página. 
Nº de sessão  Sessão nº 1 

(Apêndice 
XVI, 
p.145) 

Tema: Leitura “H de Hugo” 
de Mº João Teixeira Mota 

Objetivos: (Apêndice XVI – 
sequência da atividade para a 
investigação - planificação da 
sessão 1 em contexto do 1.º ano 
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do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 
p.145) 
Avaliação: (Apêndice XXII – 
grelha de observação geral, 
p.164) 

Sessão nº 2 
(Apêndice 
XVIII, 
p.153) 

Tema: Leitura “A galinha 
ruiva” de António Torrado 
adaptado por Liliana Ferrão 

Objetivos: (Apêndice XVIII – 
planificação da sessão 2 em 
contexto do 1.º ano do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico, p.153) 
Avaliação: (Apêndice XXIII - 
grelha de observação 
individual, p.167) 

Sessão nº 3 
(Apêndice 
XX, p.161) 

Tema: Leitura “Errando 
histórias” A Branca de neve 
adaptado pelos alunos da 
turma do 1.º ano e por Liliana 
Ferrão 

Objetivos: (Apêndice XX – 
planificação da sessão 3 em 
contexto do 1.º ano do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico, p.161) 
Avaliação: (Apêndice XXIII – 
grelha de observação 
individual, p.167) 
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Capítulo IV – Intervenção e Análise de tarefas 
 

4.1 Análise de tarefas na Educação Pré-Escolar  
 

Durante a realização da PPII, onde se desenvolveu o PA (Plano de Ação, pp.83-85) 

verificou-se a necessidade de realizar uma avaliação das tarefas implementadas na prática 

do Pré-escolar e efetuar a reflexão face aos resultados esperados e resultados obtidos das 

tarefas. Tarefa 1, Tarefa 2 e Tarefa 3. (Apêndice VIII – Planificação da sessão 1 em contexto de 

Pré-escolar, p.128), (Apêndice X - Planificação da sessão 2, p.131), (Apêndice XII - Planificação 

da sessão 3, p.135) 

De salientar, ainda que no final dos resultados esperados e resultados obtidos se observou uma 

síntese direcionada para os aspetos positivos/negativos assinalando as dificuldades sentidas.  

4.1.1 Resultados esperados e resultados obtidos na Educação Pré-
Escolar  

Quadro 7 - Resultados esperados e resultados obtidos na Educação Pré-Escolar 
 

Sessão 1: Leitura do livro de receitas, confeção de uma receita de crepes 

Resultados esperados Resultados obtidos 
• Ser capaz de escolher uma variedade de 

textos e tipos de escrita, integrando-a 
nas vivências do quotidiano do grupo; 

• Procurar/explorar informações nos 
livros de receitas; 

• Participar na diferenciação do livro de 
receitas para outros livros no cantinho 
da leitura; 

• Partilhar/trocar conhecimentos entre o 
grupo sobre novas receitas; 

• Identificar uma receita ou mais do livro 
do livro de receitas; 

• Utilizar a linguagem escrita registando 
as etapas da tarefa em grande grupo; 

• Partilhar/discutir ideias, sobre os livros 
de receitas; 

• Distinguir diferentes tipos de livros 
(culinária). 

• Algumas crianças dispersaram do 
grupo quando começaram por 
observar demasiados livros exibidos 
(acabando por serem selecionados 
apenas alguns livros); 

• Partilharam e trocaram ideias sobre 
algumas receitas; 

• Procuraram informação e 
distinguiram o livro de receitas dos 
outros livros; 

• Registaram em grande grupo “vamos 
precisar” e “como fazemos”; 

• No segundo momento da tarefa o 
espaço da (cantina), veio alterar um 
pouco o comportamento do grupo 
suscitando novamente a sua agitação 
o grupo estava em êxtase para 
começar; 
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• Registaram individualmente a 
atividade (o que fizeram, como 
fizeram e o que aprenderam). 

Sessão 2: Leitura “A Lebre e a Tartaruga” de Jean de La Fontaine 
Resultados esperados Resultados obtidos 

• Promover e incentivar na leitura de 
uma nova história; 

• Partilhar e discutir ideias, sobre a 
fábula; 

• Relatar e registar os acontecimentos 
(quatro etapas da fábula);  

• Distinguir diferentes tipos de livros 
(fábula); 

• Identificar as personagens da história; 
• Utilizar a linguagem e a escrita durante 

a atividade mesmo sem saber ler e 
escrever; 

• Referir e expressar vontade para 
aprender a ler e escrever; 

• Promover a partilha, troca de ideias e 
opiniões entre todos sobre os trabalhos 
realizados. 

• Partilharam e trocaram ideias sobre a 
leitura da fábula; 

• Exploraram os cartões da fábula 
(lebre, tartaruga e por último o título 
da fábula); 

• Dificuldades em mencionar 
oralmente as letras rodeadas; 

• Dificuldades em explorar oralmente 
palavras que já conheciam com as 
mesmas letras; 

• Solicitaram de apoio para o registo 
das letras; 

• Dificuldades em fazer perguntas 
sobre novas palavras; 

• Dificuldades no registo da atividade 
(solicitando de apoio); 

• Não conseguiram identificar as letras 
[A] e [E], solicitando de apoio; 

• Realizaram a ilustração da fábula e 
trocaram ideias sobre todos os 
trabalhos realizados. 

Sessão 3: Leitura “A Fada Palavrinha e o Gigante das Bibliotecas” de Luísa Ducla Soares 
Resultados esperados Resultados obtidos 

• Promover e incentivar para a leitura de 
uma nova história: “A Fada Palavrinha 
e o Gigante das Bibliotecas” de Luísa 
Ducla Soares; 

• Partilhar e discutir ideias, sobre o 
espaço de uma biblioteca; 

• Partilhar e identificar as personagens 
da história; 

• Utilizar a linguagem e a escrita durante 
a atividade mesmo sem saber ler e 
escrever (contornar os nomes das 
personagens da história); 

• Referir e expressar vontade para 
aprender a ler e escrever; 

• Utilizar o livro adequadamente; 

• Partilharam e trocaram ideias sobre a 
nova história; 

• Relataram acontecimentos sobre a 
história ouvida; 

• Mostraram progressão no discurso 
com sequência dos acontecimentos da 
história; 

•  Referiram certa vontade para 
aprender a ler e a escrever; 

• Utilizaram o livro adequadamente; 
• Demostraram dificuldades em 

distinguir o livro “A Fada Palavrinha 
e o Gigante das Bibliotecas” de outros 
tipos de livros; 



88 
 

• Referir progressão no discurso com 
sequência nos acontecimentos da 
história; 

• Promover a partilha, troca de ideias e 
opiniões entre todos sobre os trabalhos 
realizados. 

• Utilizaram a linguagem e a escrita 
durante a atividade mesmo sem saber 
ler e escrever (contornar os nomes das 
personagens da história); 

• Partilharam as suas ideias e 
sentimentos entre todos sobre os 
trabalhos realizados. 

 

A completar o quadro anterior (quadro 7) com os resultados esperados e os resultados 

obtidos na Educação Pré-Escolar na PPII, o quadro seguinte (quadro 8), exibe em síntese 

a análise de tarefas apresentando os aspetos positivos e negativos.   

Quadro 8 - Síntese da análise de tarefas em contexto de Educação Pré-Escolar  
 

Síntese 

Sessão 1: Leitura do livro de receitas, confeção de uma receita de crepes 

Aspetos positivos  Aspetos negativos 
• Procurar/explorar informações no livro de 

receitas; 
• Participar e compartilhar novas leituras e 

novas palavras ampliando o seu vocabulário; 
• Participar e comparar o livro de receitas com 

outros livros da sala; 
• Partilhar e discutir ideias sobre livros 

(culinária); 
• Partilhar leituras /ideias sobre outras receitas 

que o grupo já tinha conhecimento; 
• Identificar uma receita ou mais da revista de 

culinária; 
• Permitir o alcance de diversos livros e revistas 

para que todos tenham a oportunidade de 
observar; 

• Incluir a leitura como parte da sua rotina. 

  Crianças: 
• Dispersar do grupo na mudança de 

espaço (cantina); 
• Utilizar os livros adequadamente 

(algumas crianças). 
Investigador: 

• Organização e gestão do tempo e do 
grupo na atividade; 

• Grande diversidade de livros o que 
causou uma dispersão do grupo; 

• Mudança de espaço para a execução da 
receita (cantina). 

 

Sessão 2: Leitura “A Lebre e a Tartaruga” de Jean de La Fontaine 
Aspetos positivos Aspetos negativos 

• Promover e incentivar o grupo na leitura de 
uma nova história; 

• Partilhar e discutir ideias, sobre a fábula; 
• Promover a partilha, troca de ideias e opiniões 

entre todos sobre os trabalhos realizados; 
• Utilizar a linguagem e a escrita durante a 

atividade mesmo sem saber ler e escrever; 

Crianças: 
• Completar o título da fábula com as letras 

em falta; 
• Utilização de novo vocabulário, referir 

palavras com as letras [A] e [E] 
• Alguma dificuldade no registo da 

atividade (solicitando de apoio). 
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• Relatar e registar os acontecimentos (quatro 
etapas da fábula);  

• Identificar as personagens da história. 

Investigador:  
• Organização e gestão do tempo e do 

grupo na atividade. 
Sessão 3: Leitura “A Fada Palavrinha e o Gigante das Bibliotecas” de Luísa Ducla Soares 

Aspetos positivos Aspetos negativos 
• Promover e incentivar para a leitura de uma 

nova história: “A Fada Palavrinha e o Gigante 
das Bibliotecas” de Luísa Ducla Soares; 

• Partilhar e discutir ideias sobre o espaço de 
uma biblioteca (envolver as crianças com 
perguntas e discussões); 

• Partilhar e identificar as personagens da 
história; 

• Utilizar a linguagem e a escrita durante a 
atividade mesmo sem saber ler e escrever 
(contornar os nomes das personagens da 
história); 

• Referir progressão no discurso com sequência 
nos acontecimentos da história; 

• Promover a partilha, troca de ideias e opiniões 
entre todos sobre os trabalhos realizados. 

Crianças: 
• Excessivo entusiasmo na concretização 

da atividade de contorno da palavra 
utilizando a plasticina;  

• Associar diferentes funções a suportes de 
escrita. 

Investigador:  
• Dimensão da história; 
• Organização e gestão do tempo e do 

grupo na atividade. 

 

Em síntese, relativamente aos resultados esperados e resultados obtidos na Educação Pré-

Escolar, OCEPE (2016), dizem-nos que desde cedo as crianças adquirem as competências 

básicas da comunicação, que vão desempenhar um papel importante na aquisição da 

leitura e da escrita no seu futuro. Para que este desenvolvimento da linguagem oral ocorra 

no Pré-Escolar, é necessário que o/a educador/a crie um clima de comunicação onde a 

criança possa alargar o seu vocabulário, construa frases adquirindo assim um maior 

domínio da expressão e da comunicação.  

(…) a sua contribuição para o grupo, de comunicar com cada uma e com o grupo, de 

modo a dar espaço a que cada uma fale, e a fomentar o diálogo, facilita a expressão das 

crianças e o seu desejo de comunicar (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 61). Foi 

este conhecimento que tentámos desenvolver nas tarefas implementadas, que possibilitou 

a utilização de novas palavras, a compreensão de questões colocadas havendo de forma 

natural uma compreensão no significado da mensagem oral que se concretizam na Análise 

das tarefas do grupo de Pré-Escolar verificamos os seguintes resultados esperados e 

resultados obtidos (Quadro 9) que possamos apresentar:  
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Quadro 9 – Resultados esperados (OCEPE) resultados obtidos 
 

Resultados esperados (OCEPE) Resultados obtidos 

• Faz perguntas sobre novas palavras e 
usa novo vocabulário; 

• Ouve os outros e responde 
adequadamente, apresentando as suas 
ideias (…); 

• Elabora frases completas aumentando 
gradualmente a sua complexidade; 

• Canta, reproduzindo de forma cada vez 
mais correta as letras das canções; 

• Relata acontecimentos, mostrando 
progressão (…); 

• Constrói frases com uma estrutura cada 
vez mais complexa (…); 

• Usa naturalmente a linguagem com 
diferentes propósitos e funções (…) 

• Refere razões e expressa vontade para 
querer aprender a ler e a escrever; 

• Identifica funções específicas para o uso 
que faz ou poderá vir a fazer da escrita 
ou da leitura (…); 

• Associa diferentes funções a suportes de 
escrita (...);  

• Utiliza e/ou sugere a utilização da 
linguagem escrita no seu dia a dia, em 
tarefas diversas (…) quer solicitando o 
apoio de um adulto quer de modo 
autónomo, mesmo sem saber ler e 
escrever; 

• Pede aos adultos que lhe leiam ou 
escrevam numa situação concreta, para 
responder a uma necessidade; 

• Usa o livro adequadamente e distingue 
diferentes tipos de livros consoante as 
suas funcionalidades 

• Partilharam e trocaram ideias; 

• Procuraram informação e distinguiram os 
livros; 

• Registaram em grande grupo/registo 
individual; 

• Exploraram os cartões da fábula; 

• Solicitaram de apoio para o registo de letras; 

• Realizaram o registo da fábula e trocaram 
ideias sobre os trabalhos realizados; 

• Relataram acontecimentos das histórias 
ouvidas; 

• Mostraram progressão no discurso com 
sequência dos acontecimentos; 

• Referiram vontade para aprender a ler e a 
escrever;  

• Utilizaram o livro adequadamente; 

• Utilizaram a linguagem e a escrita durante a 
atividade mesmo sem saber ler e escrever; 

• Contornaram os nomes das personagens da 
história  

Fonte: adaptado da obra, (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, pp. 63-68). 
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Em suma, promover a leitura e a ecrita não é uma tarefa fácil e o/a educador/a, na 

promoção da leitura, deverá estar atento ao que a criança já sabe, partindo assim para 

tarefas de leitura e escrita mais dinâmicas usando a criatividade, pois através de um 

conjunto de conceitos básicos a criança desenvolve experiências em tarefas de leitura e 

escrita. Todas as tarefas mencionadas alcançaram aprendizagens que podem ser 

observadas no Pré-Escolar, quando a criança participa nas tarefas quer de comunicação 

oral de leitura e escrita, pois, estas tarefas permitem à criança a aquisição de novos 

conhecimentos desenvolvendo novas potencialidades.  

 

4.2 Análise de tarefas na turma do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico 
 

Durante a realização da PPIII, verificou-se a necessidade de realizar uma avaliação das 

tarefas implementadas no Plano de ação (Apêndice VII – Plano de Ação: 1.º ano do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, p. 127) na prática procedente da sua contribuição para a reflexão 

dos resultados esperados e dos resultados obtidos das tarefas implementadas na turma do 

1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico: Tarefa 1, Tarefa 2 e Tarefa 3 (Apêndice XVI – 

Sequência da atividade para a investigação – Planificação da sessão 1 em contexto do 1.º 

ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico, p.145), (Apêndice XVIII – Planificação da sessão 2 

em contexto do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico, p.153) e (Apêndice XX – 

Planificação da sessão 3 em contexto do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico, p.161) 

É de salientar que no final dos resultados esperados e resultados obtidos é exibida uma 

síntese direcionada para os aspetos positivos/negativos assinalando as dificuldades 

sentidas. As análises às tarefas indicadas são as seguintes: 
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4.2.1 Resultados esperados e resultados obtidos na turma do 1.º ano 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico  

Quadro 10 - Resultados esperados e resultados obtidos na turma do 1.º ano do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico 

 

Sessão 1: h de Hugo de M º João Teixeira Moreno  

Resultados esperados Resultados obtidos 
• Responder a questões e cumprir 

instruções; 
• Exprimir a sua opinião partilhando ideias e 

sentimentos; 
• Leitura de palavras em voz alta; 
• Participa na leitura coletiva; 
• Ler no tempo determinado; 
• Localizar a informação explicita no texto e 

resumir as ideias centrais do texto com 
diversas funcionalidades; 

• Identificar as letras (maiúsculas e 
minúsculas) em resposta ao nome da letra; 

• Saber usar a escrita cursiva e reconhece a 
direcionalidade do texto e saber as suas 
regras; 

• Escrever palavras simples e textos curtos; 
• Saber digitar num dispositivo eletrónico; 
• Realizar a ficha de trabalho. 

• Responderam a questões; 
• Exprimiram a sua opinião sobre a história 

perante a turma; 
• Exploraram a capa e o título do livro; 
• Respeitaram a vez dos colegas; 
• Leram e identificaram as palavras dos 

cartões; 
• Utilizaram a escrita cursiva na cópia de 

palavras para a legenda da imagem e na 
caligrafia da letra [h/H]; 

• Alguns dos alunos participaram na 
leitura coletiva; 

• Realizaram a leitura de palavras em voz 
alta (1minuto); 

• Identificaram a letra [h/H] maiúsculas e 
minúscula; 

• Demonstraram interesse em aprender a 
ler e a escrever; 

• Selecionaram a informação essencial do 
texto; 

• Identificaram a ordem/sequência das 
ações do texto; 

• Reverem e avaliaram o seu trabalho e o 
dos colegas; 

• Realizaram a ficha de trabalho expondo 
as suas dúvidas às suas dificuldades. 

Sessão 2: Leitura A galinha ruiva de António Torrado adaptado por Liliana Ferrão 
Resultados esperados Resultados obtidos 

• Exprimir a sua opinião partilhando ideias e 
sentimentos sobre o mundo do teatro; 

• Realizar a leitura coletiva e dramatizada; 
• Responder a questões e cumprir 

instruções; 
• Leitura de novas palavras em voz alta; 
• Ler no tempo determinado (1 minuto); 

• Responderam a questões e cumpriram 
instruções; 

• Exprimiram a sua opinião sobre a história 
perante a turma; 

• Realizaram a leitura de palavras em voz 
alta (1minuto); 

• Escreveram frases simples; 
• Leram de forma dramatizada; 
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• Localizar a informação explicita no texto e 
resumir as ideias centrais do texto com 
diversas funcionalidades; 

• Identificar as letras (minúsculas) em 
resposta ao nome das letras 
[nha/bhe/nhi/nho/nhu]; 

• Sabe usar a escrita cursiva e reconhece a 
direcionalidade do texto e sabe as regras de 
escrita; 

• Escrever palavras simples e textos curtos; 
• Utilizar de forma correta o material; 
• Dramatizar e saber adquirir diversos 

papéis comunicativos; 
• Gravar o áudio da história no programa 

»audacity«; 
• Jogar ao jogo descobrir e fazer a sua 

correspondência entre fonema e grafema; 
• Rever e avaliar o seu próprio trabalho e o 

dos colegas. 

• Utilizaram a escrita cursiva; 
• Jogaram ao jogo respeitando as regras 

propostas no início da aula; 
• Utilizaram de forma correta o material; 
• Identificaram desenhos de objetos cujos 

nomes continham o fonema 
[nha/bhe/nhi/nho/nhu]; 

• Demostraram algum interesse em 
aprender novos fonemas; 

• Demonstraram algum interesse em 
analisar o próprio trabalho e o dos 
colegas; 

• Gravaram o áudio da história no 
programa »audacity«. 

Sessão 3: Errando histórias: A branca de neve adaptado pelos alunos da turma do 1. Ano e por Liliana 
Ferrão 

Resultados esperados Resultados obtidos 
• Escrever palavras simples e textos curtos; 
• Sabe digitar num dispositivo eletrónico; 
• Desenvolver a capacidade de organizar e 

imaginar um novo texto; 
• Utilizar o teclado do computador para 

transcrever um texto; 
• Selecionar a informação essencial para 

diferentes finalidades, saber o que 
acontece na história, quais as personagens 
e o porque de todo o acontecimento; 

• Leitura em voz alta (leitura coletiva); 
• Transcrever um texto curto apresentado 

em letra cursiva legível; 
• Identificar os conhecimentos relacionados 

com o alfabeto e com as regras 
convencionais de escrita (ortografia, 
pontuação, sinais auxiliares da escrita); 

• Rever e avaliar o próprio trabalho e o dos 
colegas, para identificar dificuldades na 
sua aprendizagem e dos colegas. 

• Utilizaram o teclado do computador para 
transcrever o texto final; 

• Participaram na leitura em voz alta 
(leitura coletiva); 

• Transcreveram o texto final com algumas 
dificuldades apresentado em letra cursiva 
legível; 

• Identificaram algumas das regras 
convencionais de escrita; 

• Selecionaram a informação essencial: o 
que aconteceu na história e quais eram as 
personagens; 

• Exploraram vocabulário/expressões que 
não seriam do seu conhecimento; 

• Utilizaram de forma correta o material de 
escrita; 

• Demonstraram interesse em analisar o 
próprio trabalho e o dos colegas. 

 

A completar o quadro anterior (quadro 10) com os resultados esperados e os resultados 

obtidos na turma de 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico na PPIII, o quadro seguinte 
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(quadro 11), exibe em síntese a análise de tarefas apresentando os aspetos positivos e 

negativos. 

Quadro 11 - Síntese da análise de tarefas em contexto da turma de 1.º ano do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico 

 

Síntese 

Sessão 1: h de Hugo de M º João Teixeira Moreno 

Aspetos positivos Dificuldades 
• Demostração e interesse em aprender a ler e 

a escrever; 
• Registo no caderno novas palavras; 
• Leitura de palavras com a letra [h/H]; 
• Revisão e analise do próprio trabalho e o dos 

colegas, para identificar dificuldades na sua 
aprendizagem e na aprendizagem dos 
colegas; 

• Registo no caderno palavras da história e de 
novas palavras; 

• Saber utilizar corretamente o material de 
escrita; 

• Demostração e interesse em realizar a 
atividade. 

  Criança: 
• Leitura coletiva; 
• Falar de forma clara e audível; 
• Alguns dos alunos tiveram dificuldades em 

saber escutar para interagir; 
• Resumir as ideias centrais do texto; 
• Execução do exercício nº2 da ficha de 

trabalho. 
Investigador: 

• Controlo da turma na distribuição das 
peças para a tarefa;  

• Organização e gestão do tempo e do grupo 
na atividade. 

Sessão 2: Leitura A galinha ruiva de António Torrado adaptado por Liliana Ferrão 
Aspetos positivos Dificuldades 

• Responder a questões no antes, durante e 
depois da leitura; 

• Utilização correta de todo o material; 
• Revisão e análise do próprio trabalho e o dos 

colegas; 
• Demostração e interesse na participação do 

jogo; 
• Identificação de desenhos e objetos cujos 

nomes contenham o mesmo fonema; 
• Seleção de informação essencial da história: 

o que acontece na história e quais as 
personagens; 

• Recordação do nome do autor e outros textos 
já mencionados em aula. 

• Exploração de novo vocabulário/ expressões 
que não seriam do seu conhecimento. 

Crianças: 
• Transcrever a frase relativamente aos sons 

[nha] e [nho], certos alunos demostraram 
constrangimento em ir ao quadro; 

• Alguns dos alunos tiveram dificuldades em 
saber escutar para interagir; 

• Localizar a informação explicita no texto; 
• Alguns dos alunos sentiram dificuldades 

em articular corretamente as palavras; 
• Leitura de novas palavras em voz alta. 

Investigador:  
• Gravação da leitura feita pelos aulos no 

programa» audacity« (ocoria sempre 
muito ruído para realizar esta parte da 
tarefa); 

• Organização de todos os grupos para 
começar a tarefa nomeadamente na 
distribuição das falas da história e das 
personagens; 
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• Distribuição dos dedoches; 
• Dimensão da história para a original, 

havendo uma adaptação feita pelo 
investigador. 

Sessão 3: Errando histórias: A branca de neve adaptado pelos alunos da turma do 1. Ano e por Liliana 
Ferrão 

Aspetos positivos Dificuldades 
• Utilização do teclado do computador para 

transcrever o texto final; 
• Criatividade por parte dos alunos para a 

construção de uma nova história; 
• Demostração e boa capacidade de 

imaginação criativa; 
• Participação na leitura em voz alta (leitura 

coletiva); 
• Registo de toda a produção escrita em letra 

cursiva legível; 
• Demostração de criatividade para a história, 

fazendo acontecer uma manipulação no 
texto; 

• Seleção da informação essencial: o que 
acontece na história e quais as personagens; 

• Exploração do novo vocabulário/ expressões 
que não seriam do seu conhecimento; 

• Revisão e análise do próprio trabalho e o dos 
colegas, para identificar dificuldades. 

Crianças: 
• Saber escutar para interagir; 
• Utilizar o ritmo adequado; 
• Escrever com uma gestão correta do 

espaço da página; 
• Alguns dos alunos sentiram dificuldades 

em saber a direcionalidade do texto assim 
como as regras convencionais de escrita; 

• Principiar a atividade, surgir a primeira 
ideia para dar seguimento à tarefa; 

• Compreender que a partir de qualquer 
história se pode criar outra; 

• Compreender que as personagens já 
existentes noutros contos podem dar uma 
nova história num outro conto. 

Investigador:  
• Organização e gestão do tempo na 

realização da tarefa para o registo da 
história no computador; 

• Organização de toda a sequência de ideias 
sobre a histórias os alunos iam ditando e o 
investigador realizava o seu registo no 
quadro, foi necessário haver uma maior 
intervenção visto que depois da primeira 
ideia apresentaram alguma agitação. 

 

Em síntese relativamente aos resultados esperados e resultados obtidos em contexto da 

turma de 1.º ano do 1.º Ciclo do 1.º Ciclo do Ensino Básico com a aplicação do PA à 

Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais. Com o intuito de 

compreender da melhor forma o que nos diz o programa da disciplina de Português ao 

longo do 1.º Ciclo do Ensino Básico, as Aprendizagens Essenciais/ Articulação com o 

Perfil do Aluno do Português do 1.º Ciclo do Ensino Básico, refere que,  

(…) permitirá aos alunos desenvolverem, em níveis progressivamente mais 

exigentes, competências nucleares em domínios específicos (…) no domínio 

da oralidade, os alunos deverão estar aptos não só a compreender discursos 
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(…) mas também a expressar-se de forma adequada (…) no domínio da 

leitura pretende-se que os alunos tenham adquirido competências na leitura 

de textos escritos, tornando-se leitores fluentes (…), (AE, 2018, pp. 2-3). 

Concebendo os aspetos que incidem quer na oralidade, leitura e escrita, no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, salientando os programas anteriormente supracitados, é de referir que ao 

longo do percurso escolar do 1.º e 2.º ano, estes três domínios, (…) funcionam como um 

continuum no processo de iniciação, de desenvolvimento e de consolidação da 

compreensão e da expressão da linguagem escrita, nas vertentes da leitura e da escrita, 

o que implica uma estreita articulação com a oralidade (…), (AE, 2018, p. 3). 

Sabendo que, o 1.º Ciclo do Ensino Básico funcionam ao longo do 1.º e 2.º ano como um 

processo continuo das aprendizagens nas vertentes da leitura e escrita e que implica uma 

estreita articulação com a oralidade, descrito anteriormente, o que ao longo dos dois anos 

de escolariedade se prentende desenvolver nestes três pontos, é de facto também relevante 

salientar os conhecimentos, capacidades e atitudes das Aprendizagens Essenciais no que 

menciona o domínio da oralidade da leitura e escrita, apresentado em seguida o (Quadro 

12), onde são descritos os domínios, oralidade, leitura e escrita com base nos resultados 

esperados e resultados obtidos em contexto da turma de 1.º ano do 1.º Ciclo do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico com a aplicação do PA à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais sendo os seguintes: 

Quadro 12 - Resultados esperados (AE) e resultados obtidos 
 

Resultados esperados (AE) Resultados obtidos 

Oralidade  • Responderam a 
questões e cumpriram 
instruções; 

• Exprimiram a sua 
opinião sobre a história 
perante a turma; 

• Exploraram a capa e o 
título do livro; 

• Respeitaram a vez dos 
colegas; 

Compreensão Expressão 

Saber escutar para interagir 

com adequação ao contexto e 

a diversas finalidades 

(nomeadamente, reproduzir 

pequenas mensagens, 

Utilizar padrões de entoação 

e ritmo adequados na 

formulação de perguntas, de 

afirmações e de pedidos 

Pedir a palavra e falar na sua 

vez de forma clara e audível, 
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cumprir instruções, 

responder a questões) 

Identificar informação 

essencial em textos orais 

sobre temas conhecidos 

com uma articulação correta 

e natural das palavras 

Exprimir opinião partilhando 

ideias e sentimentos 

• Leram e identificaram 
as palavras; 

• Utilizaram a escrita 
cursiva; 

• Participaram na leitura 
coletiva; 

• Realizaram a leitura de 
palavras em voz alta 
(1minuto); 

• Identificaram a letras 
maiúsculas e 
minúscula; 

• Demonstraram 
interesse em aprender a 
ler e a escrever; 

• Selecionaram a 
informação essencial 
do texto; 

• Identificaram a 
ordem/sequência das 
ações do texto; 

• Reverem e avaliaram o 
seu trabalho e o dos 
colegas; 

• Escreveram frases 
simples; 

• Respeitaram as regras 
do jogo; 

• Interesse em aprender 
novos fonemas; 

• Utilizaram o teclado do 
computador; 

• Participaram na leitura 
coletiva; 

• Exploraram 
vocabulário/expressões 
que não seriam do seu 
conhecimento; 

• Utilizaram de forma 
correta o material de 
escrita. 

Leitura Escrita 

Identificar as letras do 

alfabeto, nas formas 

minúscula e maiúscula, em 

resposta ao nome da letra 

Ler palavras isoladas e 

pequenos textos com 

articulação correta e 

prosódia adequada (…)  

Resumir as ideias centrais de 

textos associados a 

diferentes finalidades 

(lúdicas, estéticas, 

informativas) 

Escrever palavras de 

diferentes níveis de 

dificuldade (…) 

Identificar (…) 

(direcionalidade da escrita, 

gestão da mancha gráfica – 

margens, linhas, 

espaçamentos – e fronteira de 

palavra). 

Escrever frases simples e 

textos curtos em escrita 

cursiva e através de digitação 

num dispositivo eletrónico 

(…) sinais de pontuação: 

ponto final, vírgula, ponto de 

interrogação e ponto de 

exclamação 

Planificar, redigir e rever 

textos curtos com a 

colaboração do professor.  

Elaborar respostas escritas 

(…) instruções, escrever 

legivelmente com correção 

(orto)gráfica e com uma 
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gestão correta do espaço da 

página 

 

Fonte: adaptado da obra Aprendizagem Essenciais/Articulação com o Perfil dos Alunos (AE, 

2018, pp. 6-9) 

Em suma, com os resultados esperados pelas AE e os resultados obtidos após todas as 

tarefas implementadas, é de realçar que ao longo destas tarefas, permitiu aos alunos a 

aquisição de novos conhecimentos, pois a junção entre a compreensão e a expressão, 

reforça o domínio da oralidade, formando uma interdependência. Já na leitura e na escrita 

são domínios que aparecem ambos associados, mas são capacidades que tem uma ligação 

adquirindo a possibilidade de comparação destes resultados (Quadro12), é notória a 

aquisição de competências na oralidade que levaram às competências na leitura e na 

escrita.  
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V - Conclusões, Limitações e Perspetivas Futuras de 
Investigação 
 

No âmbito desta investigação surgiu a necessidade de promover a oralidade, enquanto 

fator facilitador da aprendizagem da leitura e escrita num grupo de Pré-Escolar e numa 

turma de 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico na disciplina de português. A partir desta 

temática, foram propostas tarefas para dar sentido ao plano de investigação deste estudo 

que foi estruturado de acordo com a seguinte questão: 

 

➢ Como poderá o educador/professor estimular a Oralidade em contexto de Pré-

Escolar e no 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico? 

 

➢ Conclusões – contexto de Educação Pré-Escolar  

 

No contexto do ensino Pré-Escolar em relação à questão de partida “Como poderá o 

educador/professor estimular a Oralidade em contexto de Pré-Escolar e no 1.º ano do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico?”, a investigação teve como base a realização de uma entrevista 

à educadora de forma a compreender as necessidades do grupo assim como a utilização 

do espaço de leitura/biblioteca, a análise da observação naturalista e os resultados da 

observação individual. A educadora da sala prestou sempre um auxílio deveras 

importante ao investigador no sentido de conseguir informações verídicas auxiliando 

assim nos instrumentos de pilotagem que foram utilizados durante os momentos de 

observação para a realização do preenchimento das grelhas de observação. Ainda que no 

decorrer das atividades todas as crianças participaram, a educadora reforça que, (…) o 

grupo diverte-se aprendendo sobre diferentes temas … a origem das coisas, a natureza… 

são crianças que apresentam um enorme desejo de saber e compreender tudo à sua volta 

(…) apesar deste grupo ser muito ativo, é bastante prazeroso trabalhar com eles, claro 

que nem sempre conseguimos ter a atenção de todos (…) (Apêndice II – Entrevista à 

educadora cooperante da sala dos 5 anos, p.114).  

Todas as tarefas implementadas, implicaram ao investigador uma observação direta uma 

análise e por último uma reflexão, esta reflexão no após a implementação de cada uma 

das tarefas (tarefa 1, tarefa 2 e tarefa 3), de forma a obter todos os registos necessários 

com as crianças do grupo foi essencial refletir acerca dos resultados esperados (OCEPE) 
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e os resultados obtidos assim como os aspetos positivos e as dificuldades sentidas, desta 

forma o investigador cria um papel crucial naquilo que concerne ser importante para 

futuros trabalhos, a reflexão por parte do grupo de crianças.  

Relativamente à questão de partida “Como poderá o educador/professor estimular a 

Oralidade em contexto de Pré-Escolar e no 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico?”, 

verificou-se ao longo das atividades desenvolvidas que todas as atividades foram uma 

mais valia não só paras as três crianças da amostra, mas também para o grupo a nível 

geral. Estas atividades para estimular a oralidade partiram sempre da interação entre todos 

e existiu a necessidade de expressão quer individualmente quer em grupo, e o início das 

atividades privilegiava a comunicação, (…) a participação em atividades comunicativas 

são os motores do desenvolvimento linguístico da criança. Torna-se, por isso, importante 

que o educador cuide das interações comunicativas duais (adulto/ /criança) e promova 

deliberadamente atividades de experiências verbais no jardim-de-infância (…). (Sim-

Sim, Silva, & Nunes, 2008, p. 44) 

Ainda que seja difícil encontrar respostas concretas, relativamente ao porquê das 

dificuldades identificadas, conclui-se que a falta de estimulação e de rotinas para a 

oralidade leva à carência pela procura da leitura e da escrita. Neste sentido a reflexão 

sobre a interação comunicativa é uma ajuda preciosa para a promoção da comunicação.  

 

➢ Conclusões – contexto do 1.º ano de escolaridade do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico  

 

Neste nível de ensino na turma de 1.º ano do 1. Ciclo do Ensino Básico, para dar resposta 

à pergunta de partida “Como poderá o educador/professor estimular a Oralidade em 

contexto de Pré-Escolar e no 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico?”, foi necessário ter 

em consideração dar o trabalho desenvolvido pela professora na sala de aula.  

O estudo teve como base a metodologia da investigação - ação, veio permitir a análise e 

reflexão constantes que possibilitaram a adequação às necessidades encontradas. Os 

objetivos do Plano de Ação assentaram no desenvolvimento de competências no domínio 

da oralidade, leitura e escrita, de forma a promover contributos dentro da sala de aula que 

levassem à estimulação da oralidade.   
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O facto das aulas de português terem privilegiado dinâmicas, na implementação de todas 

as atividades, e dando resposta a um dos principais objetivos de metodologia de 

investigação - ação, no final de todas as atividades existiu sempre um momento com a 

turma para refletir, sobre o que pensava da atividade, o que tinham aprendido. Para o 

investigador, todo este trabalho de reflexão permitiu criar novas estratégias realizando 

um novo planeamento para a implementação de uma nova ação. Este processo veio 

mostrar-se benéfico para a melhoria das práticas educativas produzindo uma ação mais 

positiva, por parte da população-alvo e por parte do investigador. 

Em suma, o resultado da amostra nas atividades mais dinâmicas, tendo em conta os 

resultados esperados e descriminados pelas AE (2018), os alunos desenvolveram de 

forma mais aliciante as atividades propostas. Salienta-se ainda a importância da 

consciência do papel do professor para ser um facilitador na aprendizagem dos alunos, 

promovendo o questionamento aos alunos para a realização de atividades de cariz mais 

prático envolvendo os alunos de forma a produzir o seu pensamento critico e reflexivo.  

 

➢ Limitações – contexto de Educação Pré-Escolar 

 

No decorrer da investigação foi notório o desenvolvimento de atividades ao nível da 

oralidade, leitura e escrita, sendo patente alguma falta de tempo para promover mais as 

atividades colocadas em prática.  

Uma outra agravante consistiu no tempo para refletir no depois de cada atividade 

realizada, pois no final de todas as atividades a reflexão, em grande grupo, seria uma mais 

valia para o grupo e para o investigador, pois com a reflexão a criança poderia expor as 

suas ideias e sentimentos.  

 

De referir que uma parte da atividade foi sempre limitada devido ao pouco tempo que 

existia, pouca reflexão sobre as atividades desenvolvidas que também veio limitar o 

investigador, nomeadamente, no acompanhar do grupo a refletir eles mesmo sobre a 

atividade.  
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➢ Limitações – contexto do 1.º ano de escolaridade do 1.º Ciclo do Ensino 

 

Neste contexto do 1. Ano de escolaridade surgiu como principal dificuldade, como dar 

seguimento à investigação na primeira dificuldade identificada, surgiu a segunda. As 

atividades implementadas no Ensino Pré-Escolar e todos os documentos utilizados para 

a realização dessas atividades, nesta fase da investigação, concretamente, no 1.º Ciclo do 

1.º ano na disciplina de português, introduziram-se novos documentos para a realização 

das atividades e um nível de dificuldade diferente.  

 

De referir, ainda, a dificuldade sentida no início da implementação das atividades, pois 

os alunos apresentavam entusiamo em demasia para as atividades mais dinâmicas. Para 

fazer frente a este problema, o investigador realizou, sempre, antes de qualquer atividade, 

uma pequena conversa com o grupo nomeadamente sobre os trabalhos que iriam realizar 

em sala de aula e o conhecimento das regras que estariam em causa para a realização da 

atividade. 

Para finalizar, esteve em causa também o tempo que algumas limitações para a 

concretização das atividades. A professora cooperante, da sala, demostrou igual 

preocupação com este facto pois esteve sempre em causa o tempo, para finalizar as 

atividades. Foi importante a turma, refletir sobre as atividades desenvolvidas sendo uma 

mais valia não só para eles, mas também para o investigador reajustar o seu trabalho.  

 No ponto de vista do investigador este tipo de atividades deveria ocorrer ao longo do ano 

e de forma mais regular para não causar excitação, nos alunos, motivado pelo facto de 

constituírem novidade.  

 

➢ Perspetivas Futuras de Investigação 

 

Relativamente às perspetivas futuras ao nível da investigação tanto para o Ensino Pré-

Escolar como para a turma do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico na disciplina de 

português, é de salientar alguns aspetos sobre as perspetivas futuras de investigação, 

sendo os seguintes: 

 

➢ Na escola realizar mais atividades direcionadas à partilha de leituras (hora do 

conto, algum familiar visitar o espaço da escola para partilhar uma história, 

colocar pequenas histórias espalhadas pelos espaços da escolar; 
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➢ Atividades de leitura e escrita criativa entre escolas ou atividades a realizar com 

o professor titular de turma; 

➢ Visitar teatros ou criar peças de teatro, desta forma os alunos conhecem outras 

histórias e podem dar a conhecer a outros colegas o seu trabalho e a partilha de 

uma nova história.    

➢ Trabalhar a leitura e a escrita num contexto mais ligado às artes plásticas, 

transformar o que foi dito ou escrito em obras de arte e realizar exposições dentro 

ou fora do espaço da escola; 

➢ Sensibilizar as crianças/alunos a realizarem mais atividades quer de oralidade quer 

de leitura e escrita, neste caso haver uma maior partilha de leitura de histórias de 

pais para filhos. 

A oralidade, leitura e a escrita podem ser trabalhadas e exploradas de diversas formas, 

cabe ao educador/professor que acompanha o grupo/turma formar objetivos e saber gerir 

as suas atividades de forma a proporcionar boas aprendizagens. É através da realização 

de atividades que o educador/professor começa por perceber, na sua observação mais 

direta, quais os pontos em que as crianças/alunos sentem mais dificuldades, e que 

educador/professor deverá trabalhar com o seu grupo/turma.  

 

Em suma, após esta observação ao nível das perspetivas futuras de investigação, um dos 

contributos para agilizar esta temática de investigação, passará, certamente, por continuar 

a dar resposta à seguinte questão:  

“Que estratégias utilizar com as crianças/alunos do Ensino Pré-Escolar e no 1.º ano do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico para a promoção da oralidade, leitura e escrita?”. 
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Apêndices  

Apêndice I – Guião da entrevista à educadora e professora cooperante da sala do 1.º ano do 1.º Ciclo 
Tema: A oralidade como forma de escrita e de leitura – em contexto de Pré-Escolar e Ensino Básico 

Objetivo geral: 

➢ Perceber como é a relação grupo/turma em relação à oralidade, leitura e escrita; 

➢ Identificar as principais dificuldades das crianças/alunos nos domínios em questão; 

➢ Perceber qual a opinião educadora/professora sobre as estratégias que utiliza face às crianças/alunos com dificuldades.  

Quadro 13 – Planeamento da entrevista à educadora e professora cooperante da sala do 1.º ano do 1.º Ciclo 
 

Blocos Objetivos específicos Tópicos Perguntas 
Bloco I:  

➢ Legitimação da entrevista 
➢ Legitimar a entrevista. ➢ Objetivos da entrevista; 

➢ Informação da entrevista ao 
entrevistado. 

 

➢ Informar o entrevistado sobre a 
temática e seus objetivos; 

➢ Destacar a importância da sua 
participação para a realização 
deste estudo; 

➢ Assegurar o anonimato e a 
confidencialidade de todas as 
informações prestadas; 

➢ Informar o entrevistado que 
posteriormente será feita a 
transcrição da entrevista. 
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Bloco II:  
➢ Caracterização do 

grupo/turma em relação à 
Oralidade, Leitura e 
Escrita 

➢ Saber qual a opinião da 
educadora/professora nas 
preferências do grupo/turma. 

➢ Conhecer as preferências de 
leituras do grupo/turma; 

➢ Utilização do espaço de 
leitura/biblioteca; 

➢ Compreender quais os critérios 
para a escolha de livros/leituras. 

 

➢ Participação; 
➢ Motivação; 
➢ Interesse. 
➢ Conhecer as preferências do grupo.  

➢  Como caracteriza este 
grupo/turma (interesse e 
participação)? 

➢ Na sua opinião que tipo de 
atividade considera que o 
grupo/turma participa com mais 
entusiasmo? 

➢ Utiliza com frequência o espaço de 
leitura/biblioteca com o 
grupo/turma? 

➢ Que critérios utiliza na escolha de 
um livro/leitura? 

Bloco III:  
➢ Aprendizagem da 

Oralidade, Leitura e 
Escrita  

➢ Identificar quais as atividades 
implementadas pela 
educadora/professora face à 
oralidade, leitura e escrita. 

➢ Tarefas implementadas ao 
grupo/turma na oralidade, leitura e 
escrita. 

➢ Que tipo atividades implementa na 
aprendizagem da oralidade, leitura 
e escrita? 

Bloco IV:  
➢ Identificação das 

dificuldades das crianças 
A, B e C) / e nos alunos (D, 
E e F) 

➢ Compreender quais as dificuldades 
das crianças (A, B e C) / e nos 
alunos (D, E e F) 

➢ Dificuldades na oralidade, leitura e 
escrita das crianças (A, B e C) / e 
nos alunos (D, E e F). 

➢ Na sua perspetiva quais as 
dificuldades que deteta ao nível da 
oralidade, leitura e escrita (nas 
crianças A, B e C) nos alunos (D, 
E e F)? 

 
Bloco V:  

➢ Estratégias utilizadas para 
trabalhar a oralidade, 
leitura e escrita nas 
crianças A, B e C) / e nos 
alunos (D, E e F) 

➢ Conhecer as estratégias utilizadas 
pela educadora/professora face às 
dificuldades das crianças A, B e C) 
/ e nos alunos (D, E e F). 

➢ Estratégias perante as 
crianças/alunos com dificuldades. 

➢ Que tipo de estratégias utiliza 
perante as dificuldades das 
crianças A, B e C) / e nos alunos 
(D, E e F). 

Bloco VI:  
➢ Finalização da entrevista  

➢ Agradecer a colaboração. ➢ Concluir a entrevista; 
➢ Clarificar ou acrescentar 

outros aspetos. 

➢ Agradecer o contributo pela 
pelas informações prestadas 
para a realização do estudo. 

Fonte: estrutura do guião da entrevista 
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Apêndice II– Entrevista à educadora cooperante da sala dos 5 anos 
 

Boco I - Legitimação da entrevista 

Investigador: Agraço a colaboração e disponibilidade da educadora para a realização 

desta entrevista, de uma abordagem num grupo de Pré-Escolar e posteriormente numa 

turma de 1º Ciclo do Ensino Básico, esta investigação apresenta total confidencialidade, 

sendo apenas para uso exclusivo de fins académicos neste caso para o Curso de Mestrado 

em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, no Instituto Politécnico 

de Beja – Escola Superior de Educação. 

Bloco II – Caracterização do grupo em relação à Oralidade, Leitura e Escrita 

Investigador: Como caracteriza este grupo/turma (interesse e participação)? 

Educadora cooperante: Este grupo é composto por vinte e seis crianças, é um grupo 

que considero dentro dos padrões normais da sua faixa etária, mas claro que cada 

criança tem as suas necessidades próprias, mas é um grupo que procura sempre aprender 

mais, são crianças muito ativas, dinâmicas e curiosas, e nós enquanto equipa observamos 

que o grupo gosta de explorar situações novas. 

Investigador:  Na sua opinião que tipo de atividade considera que o grupo/turma 

participa com mais entusiasmo? 

Educadora cooperante: O grupo diverte-se aprendendo sobre diferentes temas… a 

origem das coisas, a natureza… são crianças que apresentam um enorme desejo de saber 

e compreender tudo à sua volta. Como podemos observar logo pela manhã gostam muito 

de partilhar as suas ideias, e quando regressam do fim de semana ainda mais 

entusiasmados ficam por ter aquele momento de atenção, são crianças muito meigas, 

sociáveis e que gostam de emprestar ou partilhar os brinquedos também. O grupo gosta 

particularmente das atividades de expressão plástica, para eles é um momento de alegria 

e nós podemos observar as suas ideias, neste momento como fizemos uma remodelação 

ao espaço da leitura, é sem dúvida o espaço/área mais utilizado pelo grupo.  

Investigador: Utiliza com frequência o espaço de leitura/biblioteca com o grupo/turma? 
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Educadora cooperante: Utilizo agora com mais frequência a área da leitura, pois esta 

área já sofreu algumas modificações e esta a atual, foi a melhor forma que conseguimos 

para melhorar o bem-estar do grupo. Ao longo dos meses eu e a Sónia fizemos também 

algumas melhorias chegando até a solicitar livros antigos aos pais para formar uma 

biblioteca mais preenchida… eu na altura trouxe também alguns livros da minha filha. 

Investigador: Que critérios utiliza na escolha de um livro/leitura? 

Educadora cooperante: Depende, as vezes escolho eu, outras vezes deixo serem eles a 

escolher, mas quando são eles a fazerem a escolha temos de sentar no cantinho das 

almofadas para chegarem a um acordo entre todos. As vezes também acontece uma 

situação… do género a criança chega aqui de manhã com o pai ou a mãe e trás consigo 

um livro que quer muito mostrar aos seus colegas, então vamos explorar essa leitura com 

o grupo, e mais tarde realizamos o seu registo. Mas este grupo apresenta livros favoritos, 

os livros que eles mais gostam são os do dinossauro, pois vão logo abrir na página onde 

já sabem que está o dinossauro a mostrar os seus dentes. 

Bloco III – Aprendizagem da Oralidade, Leitura e Escrita  

Investigador: Que tipo atividades implementa na aprendizagem da oralidade, leitura e 

escrita? 

Educadora cooperante: Muitas das vezes as crianças gostam e procuram logo as 

almofadas do cantinho, este espaço tem um ponto positivo conseguimos captar melhor a 

atenção do grupo e eu consigo que eles me vejam bem e eu a eles… aqui trabalho com o 

grupo, rimas, adivinhas, histórias, canções no fim do dia o quadro do tempo… tudo isto 

são atividades que estamos a inserir quer a oralidade quer a leitura e a escrita.  

Bloco IV – Identificação das dificuldades do grupo/alunos (A, B e C) e (D, E e F) 

Investigador: Na sua perspetiva quais as dificuldades que deteta ao nível da oralidade, 

leitura e escrita (nas crianças A, B e C) nos alunos (D, E e F)? 

Educadora cooperante: Apesar deste grupo ser muito ativo, é bastante prazeroso 

trabalhar com eles, claro que nem sempre conseguimos ter a atenção de todos, temos por 

exemplo a criança A (David) que é uma criança com mais dificuldades em expressar-se 

é preciso estarmos perto dele a ajudá-lo conseguindo sempre compreender se ele 

consegue entender tudo o que está a fazer, mas sendo bem puxado conseguimos obter 

resultados e claro é uma crianças que expressa afetos … a Criança B, preocupa-me 
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muitas das vezes pois, ela entende aquilo que estamos a dizer, mas depois fazemos 

perguntas e são poucas as vezes que obtemos uma resposta ou uma opinião. Depois temos 

a criança C, (Mateus) mas este caso é um pouco diferente, ainda não o tinha referido. 

Este menino da nossa sala tem muitas dificuldades em saber escutar quer os colegas quer 

os funcionários da escola, conseguir captar a sua atenção numa história de início ao fim 

é bastante complicado pois tenta sempre falar por cima de nós começando por chamar a 

atenção dos colegas e claro, começa a confusão com os meninos que querem escutar a 

história.  

Bloco V – Estratégias utilizadas para trabalhar a oralidade, leitura e escrita do 

grupo/alunos (A, B e C) e (D, E e F) com dificuldades  

Investigador: Que tipo de estratégias utiliza perante as dificuldades das crianças (A, B e 

C) / e nos alunos (D, E e F)? 

Educadora cooperante: As estratégias que eu uso ao longo do dia são sempre várias, 

mas começando pela criança C,  normalmente está sempre perto de mim ou diante de 

mim, isto é, quando vou contar uma história,  peço à criança C, que me dê uma ajuda 

para contar a história, mas por vezes nem sempre é fácil porque pega no livro, grita o 

nome dos animais que estão na história ou começa por repetir sempre as mesmas coias, 

normalmente levo sempre pequenas leituras, nada de grandes livros porque como se deve 

imaginar é impensável quer para ele quer para nós.  

A crianças B, é uma menina que desde sempre apresentou a sua timidez e a sua calma 

seja em qual for a sua atividade, é uma menina que fala sempre muito baixinho e as suas 

escolhas acabam sempre por ser as escolhas do colega do lado. Normalmente para fazer 

frente a este problema tendo sempre confrontá-la no bom sentido, tento sempre puxar 

por ela, seja em que atividade for, por vezes acontece eu começar uma canção, digo o 

nome dela ou então vou para perto dela ou digo a um colega que a ajude, pois somos um 

grupo, e desta forma ela já realiza as coisas de forma diferente. Em relação às histórias 

e até mesmo às dramatizações, este ano temos desenvolvido poucas experiências a este 

nível, pois tentamos sempre desenvolver diversas atividades acabando sempre por 

trabalhar umas mais do que outras, nestas atividades onde existe uma maior exposição 

de si perante a turma onde precisa de se expressar de forma clara e audível torna-se 

muito complicado e aqui tenho de atuar colocando-me perto dela dando-lhe motivação.  
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No jardim de infância o dia a dia ocorre muitas vezes com trabalho de grupo, se formos 

realizar uma atividade que o grupo ainda não tenha experienciado, muitas das vezes o 

que acontece com a criança A, é eu explicar ao grupo o que vamos fazer e o porque, mas 

em seguida, sento-me com ele um pouco e converso calmamente com ele sobre o trabalho 

e tento perceber se ele consegue perceber aquilo que está a fazer…e aos poucos vou 

conversando e claro, consigo obter resultados.  

Bolo VI - Finalização da entrevista 

Investigador: Agradeço a sua disponibilidade e atenção pela sua partilha, de certo que 

serão bastante úteis para o estudo.   

Educadora cooperante: Obrigada eu e espero, ter ajudado. 
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Apêndice III- Análise de conteúdo à entrevista da educadora cooperante  

Quadro 14 – Análise de conteúdo à entrevista da educadora cooperante 
 

Categoria Subcategoria Unidades de Registo 
Caracterização 
do grupo em 
relação à 
oralidade, 
leitura e 
escrita  

Relação do 
grupo (interesse 
e participação) 

(…) é um grupo que procura sempre aprender 
mais, são crianças muito ativas, dinâmicas e 
curiosas, e nós enquanto equipa observamos que 
o grupo gosta de explorar situações novas. 
 

Atividades que o 
grupo participa 
com mais 
entusiasmo 

(…) o grupo gosta particularmente das atividades 
de expressão plástica, para eles é um momento de 
alegria e nós podemos observar as suas ideias, 
neste momento como fizemos uma remodelação ao 
espaço da leitura, é sem dúvida o espaço/área 
mais utilizado pelo grupo.  

Usufruir do 
espaço de 
leitura/biblioteca  

Utilizo agora com mais frequência a área da 
leitura, pois esta área já sofreu algumas 
modificações (…) 

Utilização e 
escolha do 
livro/leitura 

Depende, as vezes escolho eu, outras vezes deixo 
serem eles a escolher, mas quando são eles a 
fazerem a escolha temos de sentar no cantinho das 
almofadas para chegarem a um acordo entre 
todos (…) 

Aprendizagem 
da oralidade, 
leitura e 
escrita 

Atividades 
implantadas na 
oralidade, leitura 
e escrita   

(…) trabalho com o grupo, rimas, adivinhas, 
histórias, canções no fim do dia o quadro do 
tempo… tudo isto são atividades que estamos a 
inserir quer a oralidade quer a leitura e a escrita.  

Identificação 
das 
dificuldades 
das crianças 
A, B e C  

Dificuldades que 
deteta na criança 
A 

(…) dificuldades em expressar-se é preciso 
estarmos perto dele a ajudá-lo conseguindo 
sempre compreender se ele consegue entender 
tudo o que está a fazer, mas sendo bem puxado 
conseguimos obter resultados (…) 

Dificuldades que 
deteta na criança 
B 

(…) a Criança B, preocupa-me muitas das vezes 
pois, ela entende aquilo que estamos a dizer, mas 
depois fazemos perguntas e são poucas as vezes 
que obtemos uma resposta ou uma opinião (…) 

Dificuldades que 
deteta na criança 
C 

(…) muitas dificuldades em saber escutar quer os 
colegas quer os funcionários da escola, conseguir 
captar a sua atenção numa história de início ao 
fim é bastante complicado pois tenta sempre falar 
por cima de nós começando por chamar a atenção 
dos colegas (…) 
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Estratégias 
utilizadas para 
trabalhar a 
oralidade, 
leitura e 
escrita do 
grupo/aluno 
com 
dificuldades  

Estratégia que 
utiliza com a 
criança A 

(…) eu explicar ao grupo o que vamos fazer e o 
porque, mas em seguida, sento-me com ele um 
pouco e converso calmamente com ele sobre o 
trabalho e tento perceber se ele consegue 
perceber aquilo que está a fazer…e aos poucos 
vou conversando e claro, consigo obter resultados 
(…) 

Estratégia que 
utiliza com a 
criança B 

(…) normalmente para fazer frente a este 
problema tendo sempre confrontá-la no bom 
sentido, tento sempre puxar por ela, seja em que 
atividade for, por vezes acontece eu começar uma 
canção, digo o nome dela ou então vou para perto 
dela ou digo a um colega que a ajude, pois somos 
um grupo (…) 

Estratégia que 
utiliza com a 
criança C 

(…) normalmente está sempre perto de mim ou 
diante de mim, isto é, quando vou contar uma 
história, peço à criança C, que me dê uma ajuda 
para contar a história (…) 

Fonte: análise com base na entrevista à educadora cooperante 
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Apêndice IV – Entrevista à professora cooperante da sala do 1.º ano do 
1.º Ciclo  
 

Boco I - Legitimação da entrevista 

Investigador: Agraço a colaboração e disponibilidade da professora para a realização 

desta entrevista, de uma abordagem à turma do 1º Ciclo do Ensino Básico, esta 

investigação apresenta total confidencialidade, sendo apenas para uso exclusivo de fins 

académicos neste caso para o Curso de Mestrado em Educação-Pré-Escolar e Ensino do 

1º Ciclo do Ensino Básico, no Instituto Politécnico de Beja – Escola Superior de Educação 

Bloco II – Caracterização do grupo em relação à Oralidade, Leitura e Escrita 

Investigador: Como caracteriza este grupo/turma (interesse e participação)? 

Professora cooperante: É uma turma empenhada e dedicada ao trabalho que desenvolve 

quer dentro da sala quer fora da sala de aula, apresentando ponto fortes principalmente 

a nível de comportamento. Relativamente aos pontos fracos dois alunos de etnia cigana 

apresentam um aproveitamento pouco satisfatório referindo que são alunos que faltam 

às aulas com alguma frequência revelando muito pouco interesse pelas tarefas escolares 

e necessitando de atenção permanentemente. 

Investigador:  Na sua opinião que tipo de atividade considera que o grupo/turma 

participa com mais entusiasmo? 

Professora cooperante: A turma de forma geral, está pela primeira vez no 1.º ano, são 

ainda um pouco infantis... mas claro, é preciso ter também atenção! faz tudo parte da 

idade, ainda gostam muito de brincar e às vezes observo nas conversas entre eles, que 

muitos dizem ainda ter saudades das áreas onde brincavam no Ensino Pré-Escolar. E 

claro, das aulas que eles mais gostam é quando trabalhamos a expressão corporal, eles 

adoram dançar e pular. 

Investigador: Utiliza com frequência o espaço de leitura/biblioteca com o grupo/turma? 

Professora cooperante: Neste momento não temos utilizado a biblioteca da nossa 

escola, as leituras e as dramatizações são sempre realizadas dentro da nossa sala. Mas 

se eventualmente houver uma atividade na biblioteca, nós vamos. 

Investigador: Que critérios utiliza na escolha de um livro/leitura? 
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Professora cooperante: Normalmente consulto o manual da turma e vejo quais são as 

leituras que estão inseridas nele, por vezes trago eu o livro ou se algum aluno tiver a 

história em casa pode trazer e no fim do dia leva para casa ou então eu faço a leitura de 

algum livro que tenha visto e que tenha apreciado, mas antes da leitura mostro sempre 

no computador a fotografia do autor dando a conhecer mais aos alunos. 

Bloco III – Aprendizagem da Oralidade, Leitura e Escrita  

Investigador: Que tipo de atividades implementa na aprendizagem da oralidade, leitura 

e escrita? 

Professora cooperante: É essencial que os alunos trabalhem o domínio da matemática 

e não só, é essencial trabalhar a oralidade pois dentro deste grupo de crianças algumas 

apresentam dificuldades e também uma certa timidez em expor as suas ideias oralmente 

para a turma, pois sendo uma turma de 1.º ano e sendo que é uma turma que ingressou 

a maior parte deles pela primeira vez no ciclo, as aulas de português devem ser 

dinâmicas… daí eu solicitar sempre a quem eu acompanho ao longo das práticas, que 

realizem cartazes para expor na sala ou registos nos cadernos… estes trabalhos expostos 

vão estar sempre ao alcance dos alunos e vai relembrá-los sempre de algo. Neste 

momento em termos de leitura, para além daquelas que fazemos todas as semanas que 

estão no manual, no final de cada dia, realizamos sempre um bocadinho da leitura “A 

Fada Oriana” de Sophia de Mello Breyner, na escrita escrevemos alguns textos curtos, 

leitura de palavras ou eu dito a palavra e eles escrevem no caderno individual ou no 

quadro, com as atividades de escrita acabamos sempre na leitura e claro, leva à 

oralidade.  

Bloco IV – Identificação das dificuldades do grupo/alunos (A, B e C) e (D, E e F) 

Investigador: Na sua perspetiva quais as dificuldades que deteta ao nível da oralidade, 

leitura e escrita (nas crianças A, B e C) nos alunos (D, E e F)? 

Professora cooperante: Normalmente consigo quase observar de imediato aquilo que 

os alunos com mais dificuldades conseguem ou não fazer…o que faço é aplicar exercícios 

com um grau de dificuldade menos acentuado e depois sim com a outra professora de 

apoio transmito tudo o que fizemos em aula. Normalmente reunimos todas as semanas, 

eu planifico e preparo tudo deixando logo bem claro com a professora de apoio todos os 

exercícios que vão ser trabalhados naquela semana. Muitas das vezes outra estratégia a 
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utilizar para que consiga captar a atenção e o interesse dos alunos com mais dificuldades 

é utilizar a estratégia em que um dos colegas vai ajudar um outro colega que tenha 

dificuldades, permitindo assim o trabalho de grupo e uma maior interação e motivação 

para todos os alunos ao serem ajudados pelos outros colegas de turma, normalmente 

resulta com os alunos F e D, com a aluna E, pronto é acompanhada por vários 

profissionais e mesmo assim eu ajudo-a durante as aulas e ás vezes até a sento na minha 

secretária para ver se ela ao menos consegue ter alguma coisa feita no final do dia.  O 

aluno D, tem dificuldades na expressão, muitas das vezes não consegue expressar aquilo 

que pensa, depois na leitura lê sempre muito devagar não conseguindo acompanhar os 

colegas na leitura coletiva tudo isto vem afetar a escrita, pois só consegue escrever textos 

muito curtos e palavras curtas. A aluna E, não consegue ler no tempo determinado 

também são poucas as vezes que consegue retirar algo daquilo que acabou de ler, na 

escrita tem dificuldades nomeadamente em quase tudo o que fazemos de exercícios, à 

exceção de atividades feitas comigo com o meu apoio ou com a professora nos dias do 

apoio. E o aluno F, no meu ponto de vista é falta de atenção, falta de apoio em casa para 

fazer as atividades, se reparar ele faz tudo e apresenta bons resultados na maioria das 

vezes, mas quando não quer não faz.  

Bloco V – Estratégias utilizadas para trabalhar a oralidade, leitura e escrita do 

grupo/alunos (A, B e C) e (D, E e F) com dificuldades  

Investigador: Que tipo de estratégias utiliza perante as dificuldades das crianças (A, B e 

C) / e nos alunos (D, E e F)? 

Professora cooperante: O caso do aluno F (Miguel), é um aluno muito bom a realizar 

exercícios no domínio da matemática, mas depois quando chega ao domínio da leitura, 

em que seja necessário realizar a leitura do que lá está ou transcrever aquilo que está 

no quadro… se reparar ele escreve a primeira linha e já não faz mais nada… mas quando 

eu digo que ele precisa de treinar a escrita e vai para o apoio ele faz tudo, pois ele é um 

aluno que se distrai facilmente com tudo e com todos, por isso recorro à ajuda da 

professora de apoio. Já o aluno D (Benjamin) como eu costumo dizer cada caso é um 

caso, e neste eu posso dizer que está bem melhor, pois quando iniciou o 1.º ano, não 

obedecia a nada nem ligava aos livros que tinha à sua frente, por vezes trazia os livros 

riscados ou rasgados, cheguei a falar com o encarregado de educação, mas nas 

primeiras vezes não sucedeu em nada, mas agora visto que o troquei de lugar, está perto 

do Henrique realizam muitos trabalhos juntos e até mesmo no intervalo observo que já 
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se sente mais enquadrado na turma do 1.ºC. A aluna E, (Maria Leonor) é uma aluna que 

já desde o Ensino Pré-Escolar já acompanhava algumas dificuldades principalmente ao 

nível da fala. A Maria Leonor é ainda acompanhada pela terapeuta e pela professora de 

apoio, em casa a mãe também tenta puxar muito por ela e já estamos com grandes 

avanços e melhorias muito boas. Se reparar nas aulas de português a Maria apresenta 

sempre uma certa timidez para responder, mas se puxarmos um bocadinho por ela, ela 

consegue, até porque estamos aqui para isso mesmo, nas atividades de expressão oral 

tento sempre começar por ela, deixo sempre os primeiros dois exercícios para ela.  

Bolo VI - Finalização da entrevista 

Investigador: Agradeço a sua disponibilidade e atenção pela sua partilha, de certo que 

será bastante útil para o estudo.   

Professora cooperante: Espero ter ajudado a aluna, caso seja necessário mais alguma 

coisa, não hesite em perguntar.  
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Apêndice V – Análise de conteúdo à entrevista da professora cooperante 
da sala do 1.º ano do 1.º Ciclo 

Quadro 15 - Análise de conteúdo à entrevista da professora cooperante da sala do 
1.º ano do 1.º Ciclo 

Categoria Subcategoria Unidades de Registo 
Caracterização 
do grupo em 
relação à 
oralidade, 
leitura e 
escrita  

Relação do 
grupo (interesse 
e participação) 

(…) é uma turma empenhada e dedicada ao 
trabalho que desenvolve quer dentro da sala quer 
fora da sala de aula, apresentando ponto fortes 
principalmente a nível de comportamento (…) 

Atividades que o 
grupo participa 
com mais 
entusiasmo 

(…) e claro, das aulas que eles mais gostam é 
quando trabalhamos a expressão corporal, eles 
adoram dançar e pular (…) 

Usufruir do 
espaço de 
leitura/biblioteca  

Neste momento não temos utilizado a biblioteca 
da nossa escola, as leituras e as dramatizações 
são sempre realizadas dentro da nossa sala. Mas 
se eventualmente houver uma atividade na 
biblioteca, nós vamos. 

Utilização e 
escolha do 
livro/leitura 

Normalmente consulto o manual da turma e vejo 
quais são as leituras que estão inseridas nele, por 
vezes trago eu o livro ou se algum aluno tiver a 
história em casa pode trazer (…) 

Aprendizagem 
da oralidade, 
leitura e 
escrita 

Atividades 
implantadas na 
oralidade, leitura 
e escrita   

(…) neste momento em termos de leitura, para 
além daquelas que fazemos todas as semanas que 
estão no manual, no final de cada dia, realizamos 
sempre um bocadinho da leitura “A Fada 
Oriana” de Sophia de Mello Breyner, na escrita 
escrevemos alguns textos curtos, leitura de 
palavras ou eu dito a palavra e eles escrevem no 
caderno individual (…) 

Identificação 
das 
dificuldades 
dos alunos D, 
E e F  

Dificuldades que 
deteta no aluno 
D 

(…) o aluno D, tem dificuldades na expressão, 
muitas das vezes não consegue expressar aquilo 
que pensa, depois na leitura lê sempre muito 
devagar não conseguindo acompanhar os colegas 
na leitura coletiva tudo isto vem afetar a escrita, 
pois só consegue escrever textos muito curtos e 
palavras curtas (…) 

Dificuldades que 
deteta no aluno 
E 

(…) A aluna E, não consegue ler no tempo 
determinado também são poucas as vezes que 
consegue retirar algo daquilo que acabou de ler, 
na escrita tem dificuldades nomeadamente em 
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quase tudo o que fazemos de exercícios, à exceção 
de atividades feitas comigo (…) 

Dificuldades que 
deteta no aluno F 

(…) o aluno F, no meu ponto de vista é falta de 
atenção, falta de apoio em casa para fazer as 
atividades, se reparar ele faz tudo e apresenta 
bons resultados na maioria das vezes, mas quando 
não quer não faz (…) 
 

Estratégias 
utilizadas para 
trabalhar a 
oralidade, 
leitura e 
escrita do 
grupo/aluno 
com 
dificuldades  

Estratégia que 
utiliza com o 
aluno D 

(…) não obedecia a nada nem ligava aos livros 
que tinha à sua frente, por vezes trazia os livros 
riscados ou rasgados, cheguei a falar com o 
encarregado de educação, mas nas primeiras 
vezes não sucedeu em nada, mas agora visto o 
troquei de lugar, está perto do Henrique realizam 
muitos trabalhos juntos e até mesmo no intervalo 
observo que já se sente mais enquadrado na turma 
do 1.ºC (…) 

Estratégia que 
utiliza com a 
aluna E 

(…) é uma aluna que já desde o Ensino Pré-
Escolar já acompanhava algumas dificuldades 
principalmente ao nível da fala (…) é 
acompanhada pela terapeuta e pela professora de 
apoio, em casa a mãe também tenta puxar muito 
por ela e já estamos com grandes avanços e 
melhorias muito boas. Se reparar nas aulas de 
português (…) apresenta sempre uma certa 
timidez para responder, mas se puxarmos um 
bocadinho por ela, ela consegue, até porque 
estamos aqui para isso mesmo, nas atividades de 
expressão oral tento sempre começar por ela, 
deixo sempre os primeiros dois exercícios para 
ela (…) 

Estratégia que 
utiliza com o 
aluno F 

(…) ele precisa de treinar a escrita e vai para o 
apoio ele faz tudo, pois ele é um aluno que se 
distrai facilmente com tudo e com todos, por isso 
recorro à ajuda da professora de apoio (…) 

Fonte: análise com base na entrevista à professora cooperante 
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Apêndice VI – Plano de Ação: Pré-Escolar  

Quadro 16 -Plano de Ação Pré-Escolar 
 

Fonte: com base nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, (2016, pp.60-70)

Área de 
conteúdo 

Área da expressão e comunicação 

Domínio  Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita 
Componentes Funcionalidade da linguagem escrita; 

Comunicação oral 
Sessão  Sessão n. º1 (Apêndice VIII) Sessão n. º2 (Apêndice X) Sessão n. º3 (Apêndice XII) 

Livro de receitas, confeção de uma receita de 
crepes 

Fábula “A Lebre e a Tartaruga” de Jean de 
La Fontaine 

“A Fada Palavrinha e o Gigante das 
Bibliotecas” de Luísa Ducla Soares 

Data 31/10/2018 08/01/2019 22/01/2019 
Tempo 90 minutos 90 minutos 90 minutos 
Atividade (Apêndice VIII - Planificação da sessão 1) (Apêndice X - Planificação da sessão 2) (Apêndice XII- Planificação da sessão 

3) 
Recursos  (Apêndice IX – Recursos para a atividade: Livro 

de receitas, confeção de uma receita de crepes) 
(Apêndice XI – Recursos para a atividade:  

Fábula A Lebre e a Tartaruga) 
(Apêndice XIII – Recursos para a 

atividade:  História A Fada Palavrinha 
e o Gigante das Bibliotecas) 

Avaliação (Apêndice XIV - Grelha de observação geral do 

Ensino Pré-Escolar atividade: livro de receitas, 

preparação de uma receita de crepes) 

(Apêndice XV – Grelhas de observação 

individual das atividades destinadas às três 

crianças do Ensino Pré-Escolar) 

(Apêndice XV – Grelhas de observação 
individual das atividades destinadas às 
três crianças do Ensino Pré-Escolar) 
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Apêndice VII – Plano de Ação: 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino básico 

Quadro 17 - Plano de Ação 1º ano do 1º Ciclo do Ensino básico 
 

Fonte: com base no PMCPEB, (2015, pp.44-46), nas AE, (2016, PP.6-8) e na obra de O Ensino da Compreensão Leitora. Da Teoria à Prática 
Pedagógica (2018, pp.16-18)

Domínio 
(AE) 

Oralidade, Leitura e Escrita  
Português 1.º Ano | 1.º Ciclo do Ensino Básico  

Sessão  Sessão n. º1 (Apêndice XVI) Sessão n. º2 (Apêndice XVIII) Sessão n. º 3 (Apêndice XX) 
“H de Hugo” de Mº João Teixeira Moreno “A Galinha Ruiva” de António Torrado 

adaptado por Liliana Ferrão 
 

Errando histórias: A branca de neve 
adaptado pelos alunos da turma do 1.º ano e 

por Liliana Ferrão 
Data 10/05/2019 22/05/2019 29/05/2019 
Tempo 1.º tempo: 09h-10h 

2º tempo: 10h-10:30h 

1.º tempo: 09h-10h 

2º tempo: 10h-10:30h 

1.º tempo: 09h-10h 

2º tempo: 10h-10:30h 
Atividade (Apêndice XVI – Planificação da sessão 1 

em contexto do 1.º ano do 1.º ciclo do Ensino 
Básico) 

(Apêndice XVIII– Planificação da sessão 2 em 
contexto do 1.º ano do 1.º ciclo do Ensino 

Básico) 

(Apêndice XX – Planificação da sessão 3 
em contexto do 1.º ano do 1.º ciclo do 

Ensino Básico) 
Recursos (Apêndice XVII – Recursos para a atividade: 

h de Hugo) 
(Apêndice XIX – Recursos para a atividade: 

leitura e escrita A galinha ruiva) 
(Apêndice XXI – Recursos para a atividade: 
leitura e escrita criativa – Errando histórias) 

Avaliação (Apêndice XXII - Grelha de observação geral 

da turma do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico atividade: h de Hugo 

(Apêndice XXIII - Grelha de observação 

individual das atividades destinadas aos três 

alunos do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico) 

(Apêndice XXIII - Grelha de observação 
individual das atividades destinadas aos três 

alunos do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico) 
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Apêndice VIII - Planificação da sessão 1 em contexto de Pré-Escolar 
 

 
PLANIFICAÇÃO - Sessão 1 - Livro de receitas, confeção de uma receita de crepes 
Associação Escola Aberta 
Docente: Edª Rosa Cunha Grupo: Sala dos 5 anos (Associação Escola Aberta) 
Investigador: Liliana Ferrão Data: 31/10/2018 Tempo: 90 minutos 

1. Contextualização de acordo com as OCEPE: 
Área de Conteúdo: Área de Expressão e Comunicação 
Domínio – Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 
Componente na abordagem comunicação oral e funcionalidade da linguagem escrita e sua 
utilização em contexto 
Aprendizagens a promover: 

• Compreender mensagens orais em situações diversas de comunicação; 
• Usar a linguagem oral em contextos, conseguindo comunicar eficazmente de modo 

adequado à situação (produção e funcionalidade); 
• Identificar funções no uso da leitura e da escrita; 
• Usar a leitura e a escrita com diferentes funcionalidades nas atividades, rotinas e 

interações com outros. 
2. Objetivos: 

• Ler e escrever em conjunto uma receita; 
• Usar adequadamente o livro; 
• Partilha de ideias sobre outras receitas; 
• Incentivar as crianças a expor as suas ideias e experiências; 
• Realizar pedidos e dá instruções mais elaboradas; 
• Associar diferentes funções a suportes de escrita distinguir o livro de receitas dos 

outros livros e a sua funcionalidade. 
3. Descrição da(s) atividade(s) / estratégias: 

Durante a hora do acolhimento é implementada a primeira parte da atividade, onde as crianças 
são questionadas sobre o livro que lhes é apresentado um livro de receitas.  
Antes da leitura e durante a leitura 
Apresentar o livro de receita 
As crianças são questionadas: 

• quem sabe que livro é este que eu tenho?; 
• e para que serve?; 
• alguém tem um livro destes em casa?; 
• e vocês quais são as receitas que mais gostam?; 
• e ajudam a fazer?; 
• vamos folhear o livro de receitas para ver o que podemos aprender; 
• acham que este livro é igual ao que nós vimos no outro dia (livro de história sobre o 

Natal)?; 
• o que tem de diferente?; 



129 
 

• e este? este é um livro sobre compotas! já alguém conhecia?; 
• então quem quer ler uma destas receitas que o livro tem?; 
• e o que será necessário para essa receita?; 
• então como já vimos este livro de receitas, que tal fazermos hoje uma receita para o 

nosso lanche?; 
Nesta altura é feito um registo para que todas as crianças consigam observar, o registo para a 
receita de crepes sendo as mesmas a orientar com o que precisamos e como vamos fazer. 

• vamos precisar:  
Ingredientes: 250 g de farinha, 2 ovos, 1 litro de leite, 100 ml de óleo 
Materiais: placa de aquecimento, 1 colher, 1 taça, 1 espátula, 1 frigideira  

• como fazemos: 
Explicar por passos: 
1º colocar a farinha na taça; 
2º de seguida colocar as duas colheres de óleo e os ovos um de cada vez; 
3º juntar o leite pouco a pouco e misturar tudo; 
4º com a placa de aquecimento já quente colocamos a frigideira em cima com uma gotinha de 
óleo a aquecer; 
5º com a ajuda de uma colher colocar pequenas quantidades de massa na frigideira; 
6º esperamos até ficar dourado e viramos, quando os dois lados estiverem dourados estão 
prontos a comer. 
Durante a realização da receita dos crepes as crianças devem continuar a dar as instruções. 
No final da receita é realizada uma conversa de grupo em que as crianças, vão refletir sobre o 
que fizeram, como fizeram e o que aprenderam. 
Realizar o registo da atividade, depois de terminada a receita e o registo são afixados na sala, 
para que todos possam rever novamente a receita. 

4. Avaliação: 
(Apêndice XIV – Grelha de observação geral do Ensino Pré-Escolar atividade: livro de 
receitas, preparação de uma receita de crepes, p.139) 

5. Recursos: 
• Livro de receitas; 
• Material de escrita; 
• 250 g de farinha, 2 ovos, 1 litro de leite, 100 ml de óleo, placa de aquecimento, 1 

colher, 1 taça, 1 espátula, 1 frigideira; 
• Folha de registo “VAMOS PRECISAR” e “COMO FAZEMOS”; 
• Folha de registo final da atividade. 

6. Observações: 
(Apêndice XXIV- Registo fotográfico das atividades desenvolvidas fig. 27, 28 e 29) 
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Apêndice IX - Recursos para a Atividade: Livro de receitas, confeção de 
uma receita de crepes 
 

Figura 3 - Livros de receitas usados em contexto de tarefa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



131 
 

Apêndice X - Planificação da sessão 2  
 

 
PLANIFICAÇÃO - Sessão 2 - Fábula A Lebre e a Tartaruga 
Associação Escola Aberta 
Docente: Edª Rosa Cunha Grupo: Sala dos 5 anos (Associação Escola Aberta) 
Investigador: Liliana Ferrão Data: 22/01/2019 Tempo: 90 minutos 

1. Contextualização de acordo com as OCEPE: 
Área de Conteúdo: Área de Expressão e Comunicação 
Domínio – Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 
Componente na abordagem comunicação oral e funcionalidade da linguagem escrita e sua 
utilização em contexto 
Aprendizagens a promover: 

• Compreender mensagens orais em situações diversas de comunicação; 
• Usar a linguagem oral em contextos, conseguindo comunicar eficazmente de modo 

adequado à situação (produção e funcionalidade); 
• Identificar funções no uso da leitura e da escrita; 
• Usar a leitura e a escrita com diferentes funcionalidades nas atividades, rotinas e 

interações com outros. 
2. Objetivos: 

• Leitura e partilha de informações sobre o que é uma fábula as suas características 
(exploração de um novo tipo de texto); 

• Identificar as quatro etapas da história, fazer o seu registo; 
• “Imitação” de escrita, completar o título da fábula com as letras em falta; 
• Identifica letras conseguindo reproduzi-las mais aproximadamente da escrita e sabe o 

nome de algumas delas; 
• Promover a linguagem identificando sons, vocabulário;  

3. Descrição da(s) atividade(s) / estratégias: 
Depois da hora do acolhimento é implementada a atividade de oralidade/leitura, na qual permite 
às crianças ouvir, recontar e registar a fábula. 
Antes da leitura e durante a leitura 
Apresentar a fábula às crianças; 
Explorar como é apresentada a fábula (a sua construção); 
Realizando as seguintes questões às crianças: 

• vamos ver, quem sabe que tipo de texto é este que eu trago comigo?; 
• é uma fábula! o que será isto de uma fábula?; 
• vamos ver o título da fábula! onde está o título?; 
• para escrever o meu nome escrevo como? então para escrever uma fábula também 

escrevemos da esquerda para a direita?; 
• as letras do título são todas iguais?; 
• o que será que este texto nos diz? (…). 

(No fim da leitura) 
 No final de toda a leitura questiona-se:  
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• afinal o que aconteceu com a lebre?; 
• e como era a lebre?; 
• e com a tartaruga, o que aconteceu?; 
• no final, quem acabou por ganhar esta corrida?; 
• então vamos ver quem se lembra da fábula toda para contar aos amigos?; 
• vamos ver o que eu tenho aqui comigo! tenho dois cartões com as palavras “LEBRE” 

e outro com a palavra “TARTARUGA”; 
 será que estas letras são todas iguais?; 

• quem sabe as letras que faltam aqui?; 
• quem sabe as letras do seu nome, é alguma destas que está aqui no título? e quais são?; 
• e dos amigos? quem aqui da nossa sala quem tem a letra “L” no seu nome? e a letra 

“E” (…)?; 
• vou apresentar esta folha! como todos vocês podem ver, o que falta nela?; 
• faltam algumas letras, e faltam também os acontecimentos da fábula que ouvimos (…). 

Depois de toda a exploração, ainda no cantinho das almofadas é explicada a atividade seguinte. 
Já nos devidos lugares terão em cada mesa um cartão com o título da fábula “A LEBRE E A 
TARTARUGA” tendo cada cartão um círculo em torno da palavra em falta; 
 
Depois de todos realizarem o registo da fábula, é apresentado ao grupo o trabalho finalizado 
de todos os colegas; 
 
Para finalizar é feito o reconto da fábula, realizado pelas crianças; 
A fábula, e os cartões com as palavras e os trabalhos de todos são devidamente expostos no 
estendal da sala para que todos possam mais tarde observar a Fábula da “Lebre e da Tartaruga”. 

4. Avaliação: 
(Apêndice XV– Grelhas de observação individual das atividades destinadas às três crianças 
do Ensino Pré-Escolar, p.141) 

5. Recursos: 
• Fábula “A Lebre e a Tartaruga” folha A3 plastificada; (fábula de Esopo recontada por 

Jean de La Fontaine); 
• Folha de registo; 
• Cartões com as palavras “LEBRE” e “TARTARUGA” em A4 plastificado; 
• Cartões com o título da fábula “A LEBRE E A TARTARUGA” em A4 plastificado; 
• Material de escrita. 

6. Observações: 
(Apêndice XXIV- Registo fotográfico das atividades desenvolvidas fig. 23 e 24) 
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Apêndice XI– Recursos para a atividade a Fábula A Lebre e a Tartaruga 

Figura 4 - Fábula A Lebre e a Tartaruga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Cartões com as palavras: “LEBRE” e “TARTARUGA” 
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Figura 6 – Registo para a fábula “A Lebre e a Tartaruga” 
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Apêndice XII- Planificação da sessão 3 em contexto de Pré-Escolar  
 

 
PLANIFICAÇÃO - Sessão 3 - História A Fada Palavrinha e o Gigante das Bibliotecas 
Associação Escola Aberta 
Docente: Edª Rosa Cunha Grupo: Sala dos 5 anos (Associação Escola Aberta) 
Investigador: Liliana Ferrão Data: 08/01/2019 Tempo: 90 minutos 

1. Contextualização de acordo com as OCEPE: 
Área de Conteúdo: Área de Expressão e Comunicação 
Domínio – Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 
Componente na abordagem comunicação oral e funcionalidade da linguagem escrita e sua utilização 
em contexto 
Aprendizagens a promover: 

• Compreender mensagens orais em situações diversas de comunicação; 
• Usar a linguagem oral em contextos, conseguindo comunicar eficazmente de modo adequado à 

situação (produção e funcionalidade); 
• Identificar funções no uso da leitura e da escrita; 
• Usar a leitura e a escrita com diferentes funcionalidades nas atividades, rotinas e interações com 

outros. 
2. Objetivos: 

• Partilha de ideias sobre o espaço de uma biblioteca; 
• Usar naturalmente a linguagem, fazer perguntas dar respostas e ouvir os outros; 
• Partilha de ideias sobre as características de um livro; 
• Usar adequadamente o livro, e distinguir o novo livro e sua funcionalidade; 
• Escrever pequenas palavras (nomes das personagens da história); 
• Refere e expressa vontade para aprender a ler e a escrever. 

3. Descrição da(s) atividade(s) / estratégias: 
Depois da hora do acolhimento é implementada a atividade oralidade/leitura, “A Fada Palavrinha e o 
Gigante das bibliotecas”. 
Antes de iniciar a leitura da história as crianças são questionadas sobre o espaço de uma biblioteca: 

• quem já visitou a nossa biblioteca de Beja?; 
• e outras bibliotecas?; 
• o que fazemos numa biblioteca?; 
• o que podemos observar dentro de uma biblioteca?; 
• fizeram muitas leituras dentro da biblioteca?; 
• que leituras gostam de fazer? (…) 

Antes da leitura e durante a leitura 
Apresentar a história; 
Explorar como é composto o livro, fazendo primeiro algumas questões: 

• alguém sabe o que trago hoje aqui comigo?; 
• quem me diz as características deste livro?; 
• o que será que ele contem dentro dele?; 
• e estas duas personagens, quem são?; 
• o que será que vai acontecer nesta história?; 
• serão estas duas personagens a fada e o rei, amigos? (…). 
•  

Depois da exploração do livro é apresentada a história, fazendo sempre questões sobre a leitura: 
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• o povo curioso quis fazer o que?; 
• que tipo de livros tinha o rei na sua biblioteca?; 
• quem apareceu numa grande agitação dentro da biblioteca?; 
• as traças começaram por fazer o que?; 
• e que letras são estas que estão espalhadas pelo chão da biblioteca?; 
• quem mandou o rei ir ter com as traças?; 
• e quantos eram?; 
• que livros gostavam as traças de comer?; 
• num dicionário, quem sabe para que serve?; 
• o que faziam os sábios? (…). 

No final da história as crianças expressam as suas ideias sobre quem eram as personagens, os 
acontecimentos durante a história havendo um momento de partilha de ideias.  
Depois do momento de partilha sobre a história, ainda no cantinho das almofadas é explicada a atividade 
seguinte. 
A atividade seguinte será “imitação” de palavras das personagens da história “A Fada Palavrinha e o 
Gigante das Bibliotecas”.  
Dentro do saco estão diversos cartões com a palavra e a imagem de cada personagem, são retirados um 
de cada vez fazendo a sua leitura: “PRINCESA”, “REI”, “FADA”, “GIGANTE”, “PRÍNCIPE”, 
“RAINHA” e “TRAÇAS”. É feita a sua observação referindo algumas das características de cada 
personagem.  
 
Nos seus devidos lugares de forma aleatória as folhas com o registo das palavras “PRINCESA”, “REI”, 
“FADA”, “GIGANTE”, “PRÍNCIPE”, “RAINHA” e “TRAÇAS”, em cada mesa estão também os 
cartões com as palavras e as imagens para que todos possam comparar a sua palavra com a do cartão que 
está em cima da mesa. De seguida é entregue a cada criança plasticina para a realização do contorno de 
cada palavra.  
Depois de todos finalizarem a sua palavra, no lugar vão mostrar aos colegas qual foi a sua palavra. 
O registo realizado pelas crianças, os cartões de palavras com as imagens são expostos na sala formando 
um painel para que todos possam voltar a explorar e a observar a leitura das palavras. 

4. Avaliação: 
(Apêndice XV – Grelhas de observação individual das atividades destinadas às três crianças 
do Ensino Pré-Escolar, p.141) 

5. Recursos: 
• Livro “A Fada palavrinha e o Gigante das Bibliotecas” de Luísa Ducla Soares 
• Folha de registo já com as devidas palavras “PRINCESA”, “REI”, “FADA”, “GIGANTE”, 

“PRÍNCIPE”, “RAINHA” e “TRAÇAS; 
• Cartões com a palavra e a imagem; 
• Caixa de plasticina. 

6. Observações: 
(Apêndice XXIV- Registo fotográfico das atividades desenvolvidas fig. 25 e 26) 
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Apêndice XIII – Atividade 3 – Recursos para a Atividade História A 
Fada palavrinha e o Gigante das Bibliotecas 

Figura 7 - Livro A Fada Palavrinha e o Gigante das Bibliotecas 

 

Figura 8 - Folha de registo com as palavras: 
“GIGANTE”,“TRAÇAS”,“PRINCESA”, “FADA”, “RAINHA”, “PRÍNCIPE” e 
“REI” 
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Figura 9 - Cartões com a palavra e imagem 
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Apêndice XIV – Grelha de observação geral do Ensino Pré-Escolar atividade: livro de receitas, preparação de uma 
receita de crepes 

Quadro 18 – Resultados da Observação geral do Ensino Pré-Escolar 
Ano de 
escolaridade: 

Pré-Escolar sala dos 5 anos 

Objetivo: Compreender as necessidades do aluno na comunicação e funcionalidades da escrita  
Comunicação oral e funcionalidade da linguagem escrita 
Nome do aluno A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Resultados 
esperados:  

 

Faz perguntas sobre 
novas palavras 

TD TD N S TD S S S TD S S TD S S S TD S TD TD TD S S S S S S 

Usa novo 
vocabulário 

S N N S S S S TD N S S TD S S S TD S TD S TD S S S S S S 

Ouve os outros S N TD S S S S TD S S TD S TD S N TD S S TD S TD S S N S S 

Responde 
adequadamente 

S S N S TD S S S TD S TD S S S N TD S S S S S S S N S S 

Elabora frases 
completas 

TD TD S TD S S TD N S S S S TD S S TD S S TD S S S S S S S 

Relata 
acontecimentos 

TD TD S S S S TD S S S TD S S S S S S S S TD S S S S S S 
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Mostra progressão no 
discurso com 
sequência nos 
acontecimentos 

S TD TD S S S S TD S S N S S S S TD TD S S S S S S S S S 

Usa naturalmente a 
linguagem 

S N S S TD S N S S S S S S S TD TD TD S S S S S S S S S 

Refere razões e 
expressa vontade 
para querer aprender 
a ler e a escrever 

TD TD N S S S TD TD S S TD S TD TD S S TD S S S S S S S S S 

Associa diferentes 
funções a suportes de 
escrita 

TD TD TD S S S N TD S S TD TD TD S S S TD S S S S S S S S S 

Utiliza a linguagem 
escrita no seu dia a 
dia com funções 
variadas (solicitando 
de apoio) 

S TD TD S S S TD S N N S S S S S S S S S S S S S S S S 

Utiliza a linguagem 
no seu dia a dia com 
funções variadas 
(autónomo) mesmo 
sem saber ler e 
escrever 

TD S N TD S S TD TD S S S S TD S S S TD S S TD TD S S S S S 

Utiliza o livro 
adequadamente 

S N TD N S S TD S S S TD S S S TD TD TD S S S S S TD S S S 

Distingue diferentes 
tipos de livros 
consoante as suas 
funcionalidades 

TD TD N S S S TD TD S S TD S TD S TD TD TD S S S N N S S S S 

Fonte: dados recolhidos durante a investigação  

Legenda da grelha de observação: S (sim), N (Não), TD (Tem dificuldade)
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Apêndice XV- Grelhas de observação individual das atividades 
destinadas às três crianças do Ensino Pré-Escolar 

Quadro 19 - Grelha de observação da criança A atividade A Fábula a lebre e a 
tartaruga 

 

Nome: 
Ano de escolaridade: Pré-Escolar sala dos 5 anos 
Objetivo: compreender as necessidades do aluno na comunicação e funcionalidade escrita 
Comunicação Oral e Funcionalidade da 
Linguagem Escrita: 

Sim Não Tem dificuldades 

Faz perguntas sobre novas palavras   X 
Usa novo vocabulário   X 
Ouve os outros  X  
Responde adequadamente   X 
Elabora frases completas   X 
Relata acontecimentos X   
Mostra progressão no discurso com sequência nos 
acontecimentos 

  X 

Usa naturalmente a linguagem X   
Refere razões e expressa vontade para querer 
aprender a ler e a escrever 

  X 

Associa diferentes funções a suportes de escrita   X 

Utiliza a linguagem escrita no seu dia a dia com 
funções variadas (solicitando de apoio) 

X   

Utiliza a linguagem no seu dia a dia com funções 
variadas (autónomo) mesmo sem saber ler e 
escrever 

  X 

Utiliza o livro adequadamente   X 
Distingue diferentes tipos de livros consoante as 
suas funcionalidades 

  X 

Fonte: Dados recolhidos durante a investigação 

Quadro 20 - Grelha de observação da criança A atividade A Fada Palavrinha e o 
Gigante das Bibliotecas  

 

Nome: 
Ano de escolaridade: Pré-Escolar sala dos 5 anos 
Objetivo: compreender as necessidades do aluno na comunicação e funcionalidade escrita 
Comunicação Oral e Funcionalidade da 
Linguagem Escrita: 

Sim Não Tem dificuldades 

Faz perguntas sobre novas palavras X   
Usa novo vocabulário   X 
Ouve os outros   X 
Responde adequadamente   X 
Elabora frases completas X   
Relata acontecimentos X   
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Mostra progressão no discurso com sequência 
nos acontecimentos 

X   

Usa naturalmente a linguagem X   
Refere razões e expressa vontade para querer 
aprender a ler e a escrever 

  X 

Associa diferentes funções a suportes de escrita X   

Utiliza a linguagem escrita no seu dia a dia com 
funções variadas (solicitando de apoio) 

X   

Utiliza a linguagem no seu dia a dia com 
funções variadas (autónomo) mesmo sem saber 
ler e escrever 

X   

Utiliza o livro adequadamente X   
Distingue diferentes tipos de livros consoante as 
suas funcionalidades 

  X 

Fonte: Dados recolhidos durante a investigação 

Quadro 21 - Grelha de observação criança B da atividade A Fábula a lebre e a 
tartaruga  

 

Nome: 
Ano de escolaridade: Pré-Escolar sala dos 5 anos 
Objetivo: compreender as necessidades do aluno na comunicação e funcionalidade escrita 
Comunicação Oral e Funcionalidade da 
Linguagem Escrita: 

Sim Não Tem dificuldades 

Faz perguntas sobre novas palavras X   
Usa novo vocabulário  X  
Ouve os outros X   
Responde adequadamente X   
Elabora frases completas X   

Relata acontecimentos   X 

Mostra progressão no discurso com sequência nos 
acontecimentos 

X   

Usa naturalmente a linguagem X   
Refere razões e expressa vontade para querer 
aprender a ler e a escrever 

 X  

Associa diferentes funções a suportes de escrita   X 

Utiliza a linguagem escrita no seu dia a dia com 
funções variadas (solicitando de apoio) 

X   

Utiliza a linguagem no seu dia a dia com funções 
variadas (autónomo) mesmo sem saber ler e 
escrever 

 X  

Utiliza o livro adequadamente   X 
Distingue diferentes tipos de livros consoante as 
suas funcionalidades 

 X  

Fonte: Dados recolhidos durante a investigação 
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Quadro 22 - Grelha de observação da criança B atividade A Fada Palavrinha e o 
Gigante das Bibliotecas  

 

Nome: 
Ano de escolaridade: Pré-Escolar sala dos 5 anos 
Objetivo: compreender as necessidades do aluno na comunicação e funcionalidade escrita 
Comunicação Oral e Funcionalidade da 
Linguagem Escrita: 

Sim Não Tem dificuldades 

Faz perguntas sobre novas palavras X   
Usa novo vocabulário   X 
Ouve os outros X   
Responde adequadamente X   
Elabora frases completas X   

Relata acontecimentos X   

Mostra progressão no discurso com sequência nos 
acontecimentos 

X   

Usa naturalmente a linguagem X   
Refere razões e expressa vontade para querer 
aprender a ler e a escrever 

  X 

Associa diferentes funções a suportes de escrita   X 

Utiliza a linguagem escrita no seu dia a dia com 
funções variadas (solicitando de apoio) 

X   

Utiliza a linguagem no seu dia a dia com funções 
variadas (autónomo) mesmo sem saber ler e 
escrever 

  X 

Utiliza o livro adequadamente X   
Distingue diferentes tipos de livros consoante as 
suas funcionalidades 

  X 

Fonte: Dados recolhidos durante a investigação 

 

Quadro 23 - Grelha de observação da criança C atividade A Fábula a lebre e a 
tartaruga 

 

Nome: 
Ano de escolaridade: Pré-Escolar sala dos 5 anos 
Objetivo: compreender as necessidades do aluno na comunicação e funcionalidade escrita 
Comunicação Oral e Funcionalidade da 
Linguagem Escrita: 

Sim Não Tem dificuldades 

Faz perguntas sobre novas palavras   X 
Usa novo vocabulário   X 
Ouve os outros  X  
Responde adequadamente X   
Elabora frases completas   X 
Relata acontecimentos X   
Mostra progressão no discurso com sequência nos 
acontecimentos 

  X 

Usa naturalmente a linguagem   X 
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Refere razões e expressa vontade para querer 
aprender a ler e a escrever 

  X 

Associa diferentes funções a suportes de escrita   X 

Utiliza a linguagem escrita no seu dia a dia com 
funções variadas (solicitando de apoio) 

X   

Utiliza a linguagem no seu dia a dia com funções 
variadas (autónomo) mesmo sem saber ler e 
escrever 

 X  

Utiliza o livro adequadamente  X  
Distingue diferentes tipos de livros consoante as 
suas funcionalidades 

 X  

Fonte: Dados recolhidos durante a investigação 

Quadro 24 - Grelha de observação da criança C atividade A Fada Palavrinha e o 
Gigante das Bibliotecas  

 

Nome: 
Ano de escolaridade: Pré-Escolar sala dos 5 anos 
Objetivo: compreender as necessidades do aluno na comunicação e funcionalidade escrita 
Comunicação Oral e Funcionalidade da 
Linguagem Escrita: 

Sim Não Tem dificuldades 

Faz perguntas sobre novas palavras   X 
Usa novo vocabulário   X 
Ouve os outros X   
Responde adequadamente X   
Elabora frases completas   X 

Relata acontecimentos X   

Mostra progressão no discurso com sequência nos 
acontecimentos 

X   

Usa naturalmente a linguagem X   
Refere razões e expressa vontade para querer 
aprender a ler e a escrever 

X   

Associa diferentes funções a suportes de escrita   X 

Utiliza a linguagem escrita no seu dia a dia com 
funções variadas (solicitando de apoio) 

X   

Utiliza a linguagem no seu dia a dia com funções 
variadas (autónomo) mesmo sem saber ler e escrever 

X   

Utiliza o livro adequadamente X   
Distingue diferentes tipos de livros consoante as suas 
funcionalidades 

X   

Fonte: Dados recolhidos durante a investigação 
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Apêndice XVI - Sequência da atividade para a investigação - 
Planificação da Sessão 1 em contexto do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino 
básico 
 

 
PLANIFICAÇÃO - Sessão 1 – h de Hugo 
Agrupamento de Escolas Nº1 Santiago Maior 
Docente: Prof ª Maria dos Santos 
Silva 

Ano de escolaridade/ turma: 1º CST 
Santiago Maior 

Investigador: Liliana Ferrão Data: 10/05/2019 Tempo:  
1º tempo: 09- 10:h 
2º tempo: 10h-10:30h 

1. Domínio de referência/ conteúdos: 
• Oralidade (O1) 

Interação discursiva 
Resposta, pergunta e pedido  
Compreensão e expressão 
Frase  
Expressão de ideias e sentimentos 

• Leitura e Escrita (LE1) 
Consciência fonológica e habilidades fonémicas 
Discriminar pares mínimos  
Alfabeto e grafemas 
Letra maiúscula, letras maiúsculas  
Fluência de leitura: velocidade, precisão e prosódia 
Palavras e pseudopalavras monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas, palavras regulares e irregulares; 
textos 
Compreensão de texto 
Texto de características: narrativas, informativas, descritivas  
Vocabulário: alargamento e adequação 
Sentido do texto: sequência de acontecimentos, mudanças de espaço, tema assunto, informação 
sequencial, intenções e emoções de personagens  
Ortografia e pontuação 
Desenvolver os conhecimentos da ortografia  
Sinais de pontuação: ponto final, ponto de interrogação  
Letra de imprensa, letra manuscrita  
Produção escrita 
Frases simples  
Legendas de imagens 

2. Objetivos: 
• Leitura em voz alta de palavras (1 minuto); 
• Recontar a história; narrar situações imaginadas como forma de explorar a imaginação; 

descrever personagens e espaços; 
• Realização da leitura em coro e murmurando; 
• Identificar as letras do alfabeto em resposta ao nome da letra; 
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• Selecionar a informação essencial para diferentes finalidades, saber o que acontece na história, 
quais as personagens e o porque de todo o acontecimento; 

• Registar no caderno a produção escrita de palavras da história e de novas palavras; 
• Rever e analisar o próprio trabalho e o dos colegas, para identificar dificuldades na sua 

aprendizagem e na aprendizagem dos colegas. 
3. Descrição da(s) atividade(s) / estratégias: 

• Antes de iniciar a aula, colocar todos os alunos em meia lua de forma a que todos consigam ver 
o livro; 

Antes da leitura (Ativar os conhecimentos prévios) 
Antes de iniciar a leitura do livro os alunos são questionados sobre a capa do livro, título e ilustração; 
Mostra o livro e questionar os alunos:   
já viram o título deste livro? e como se chama esta personagem que aparece logo na capa? 

• O título do livro é repetido reduzindo o tempo de intervalo entre as palavras “h de Hugo” e é 
iniciada a sua leitura. 

Durante a leitura 
• Durante a leitura do livro, haverá sempre um questionamento aos alunos sobre a leitura do livro. 

Como por exemplo: “- é verdade, Hugo e há muitas mais palavras que começam por h – 
acrescenta o Hélder”. Que palavras também podem começar pela letra h?” 

Durante a leitura do livro serão sempre feitas perguntas relativamente ao livro que está a ser explorado 
na tarefa. 

• Durante a leitura do livro, serão repetidas as palavras começadas pela letra h/H como por 
exemplo:  

“O Hugo está a fazer o curativo ao hipopótamo porque tem uma grande ferida e o hipopótamo é 
hipersensível (…)” 
(Após a leitura) 
No final de toda a leitura é realizado o resumo oral da história questionando os alunos:  
-O que perguntou o Hugo? 
-Que brinquedos tinha o Hugo no seu quarto? 
-Que jogo foi jogar o Hugo com os seus amigos? e qual era o objetivo deste jogo?  

• Distribuição dos cartões com imagens e a sua legenda 
Seguindo os acontecimentos da história os alunos devem começar por dizer qual foi o primeiro 
acontecimento, neste caso foi o Hugo a falar com o Hércules se ele conhecia palavras começadas pela 
letra h/H.  

• O aluno que tiver consigo o cartão com a imagem que represente este acontecimento o Hugo a 
falar com o Hércules, deve ir ao quadro expor o seu cartão, por baixo da imagem 
correspondente. 

 
 

 
• O segundo acontecimento da história 

aparece Hugo a propor um jogo ao Hércules sobre brinquedos que estivessem no seu quarto 
começados pela letra h. O aluno que tiver a imagem onde aparece os brinquedos do quarto deve 
colocar a sua respetiva legenda: helicóptero e horário (…); 

• Depois de toda a organização e a respetiva legenda das imagens já realizada os alunos realizam 
a tarefa seguinte em conjunto: 

1º lista de palavras no quadro com ha/he/hi/ho/hu. (copiar para o caderno individual); 
2º leitura de todas as palavras; 
3º divisão silábica; 
4º caligrafia dos sons ha/he/hi/ho/hu/Ha/He/Hi/Ho/Hu no caderno individual. 

• Realização de uma ficha de trabalho sobre a letra h/H. 
Os exercícios são esclarecidos um por um, a sua correção é coletiva, realizada no quadro da sala de aula. 

4. Avaliação: 
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(Apêndice XXII – Grelha de observação geral da turma do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
atividade: h de Hugo, p.164) 

5. Recursos: 
• Exemplar do livro “h de Hugo” do autor Mº João Teixeira Moreno; 
• Cartões com as imagens da história; 
• Cartões com as palavras para a legenda das imagens; 
• Tabelas de registo de palavras do som h/H para o caderno; 
• Ficha de trabalho; 
• Material de escrita. 

6. Observações: 
(Apêndice XXIV- Registo fotográfico das atividades desenvolvidas fig. 30, 31, 32 e 33) 
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Apêndice XVII Sessão 1 – Recursos para a Atividade: h de Hugo  

Figura 10 - Livro h de Hugo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Cartões com as imagens  
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Figura 12 - Cartões com as palavras  
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Figura 13 - Ficha de trabalho 
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Figura 14 - Tabela de registo para o caderno diário 
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Apêndice XVIII - Planificação da Sessão 2 em contexto do 1.º ano do 1.º 
Ciclo do Ensino básico 
 

 
PLANIFICAÇÃO - Sessão 2 - Leitura e Escrita A galinha ruiva 
Agrupamento de Escolas Nº1 Santiago Maior 
Docente: Prof ª Maria dos Santos 
Silva 

Ano de escolaridade/ turma: 1º CST 
Santiago Maior 

Investigador: Liliana Ferrão Data: 22/05/2019 Tempo:  
1º tempo: 09- 10:h 
2º tempo: 10h-10:30h 

1.  Domínio de referência/ conteúdos: 
• Oralidade (O1) 

Interação discursiva  
Resposta, pergunta, pedido  

• Leitura e Escrita (LE1) 
Consciência fonológica e habilidades fonémicas 
Discriminar pares mínimos  
Alfabeto e grafemas 
Letra maiúscula, letras maiúsculas  
Fluência de leitura: velocidade, precisão e prosódia 
Palavras e pseudopalavras monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas, palavras regulares e irregulares; 
textos  
Compreensão de texto 
Texto de características: narrativas, informativas, descritivas  
Vocabulário: alargamento e adequação  
Sentido do texto: sequência de acontecimentos, mudanças de espaço, tema assunto, informação 
sequencial, intenções e emoções de personagens  
Ortografia e pontuação 
Sinais de pontuação: ponto final, ponto de interrogação 
Letra de imprensa, letra manuscrita  
Produção escrita 
Frases simples  
Legendas de imagens 
 Resposta, pergunta, pedido  

2. Objetivos: 
• Leitura em voz alta (leitura coletiva, leitura dramatizada); 
• Jogo para descobrir a correspondência entre fonemas e grafemas; 
• Dramatização e aquisição de diversos papéis comunicativos;  
• Leitura em voz alta de palavras e de textos, num tempo previamente determinado (1 minuto) 

neste caso para a gravação do áudio no programa» audacity«; 
• Organização do texto a que pertence (narrar, descrever, informar); 
• Identificar desenhos de objetos cujos nomes começam pelo mesmo fonema; 
• Incentivar os alunos a folhearem o livro antes de iniciar a leitura, debater sobre alguns dados: 

imagens, palavras, frases e título. 
3. Descrição da(s) atividade(s) / estratégias: 
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• Antes de começar a aula são formados seis grupos de quatro. 
• É realizada uma pequena conversa em grande grupo para ativar os conhecimentos prévios sobre 

a leitura; 
1º Parte 

Antes da leitura  
(Ativar os conhecimentos prévios) 

• Antes de iniciar a aula, os alunos são incentivados a falarem sobre as suas experiências no 
mundo do teatro idas a espetáculos teatrais, dramatizações/ representações realizadas em 
contexto familiar ou escolar.  Fazendo algumas questões como: 

- Quem já assistiu a uma peça de teatro ao vivo? e na televisão já alguém assistiu?; 
- E do que mais gostaste?; 
- Como se chamava a peça de teatro?; 
- Quais eram as personagens? (…); 

• Depois de haver algumas trocas de ideias é apresentado o título da peça de teatro que os alunos 
vão ver “A galinha ruiva” e é registado no quadro.  

Mostro as personagens e questiono os alunos:  
-Já viram o título da peça de teatro com fantoches?  
-Como se chamarão as personagens? 
-O que será que vai acontecer? 
-Olhando para os fantoches que tenho comigo, a história será sobre o que? 
-Então vamos ver quais são as personagens que estão aqui: galinha, minhoca, aranha, formiguinha, 
saquinho, pintainho; 
-Como são estas personagens? preciso de algumas caraterísticas. 
Durante a leitura 

• É entregue a cada um dos alunos o texto que vai ser trabalhado em aula “A galinha ruiva” de 
António Torrado adaptado por Liliana Ferrão. 

• É realizada uma primeira leitura pelo professor estagiário, onde os alunos serão devidamente 
orientados para dúvidas neste caso sobre palavras/expressões que não compreendam; 

• Serão fornecidos a todos os alunos cópias do texto com devidas anotações, neste caso margens 
com cor; 

• Incentivar os alunos a colocarem dúvidas na leitura; 
• Interromper a leitura em momentos estratégicos e pedir aos alunos que repitam. 

Depois da leitura feita pelo professor estagiário, os alunos vão realizar a leitura de forma autónoma e 
silenciosamente. 
Depois dos alunos lerem o texto, é atribuído a cada elemento do grupo uma personagem da história. A 
personagem que lhes é atribuída cada aluno vai ler e trabalhar nas suas falas. Depois das falas já 
devidamente conhecidas é entregue a cada um deles um dedoche e os alunos vão trabalhar as suas falas 
consoante o dedoche que lhe foi devidamente atribuído.  

• Depois do texto já devidamente trabalhado em grupo com os dedoches, cada grupo faz a sua 
apresentação à turma; 

Após a leitura 
Depois da apresentação do teatro o professor estagiário deve questionar os alunos sobre o trabalho 
desenvolvido, fazendo atribuir significados a expressões utilizadas durante a dramatização. 
Após a peça de teatro é realizado um resumo oral sobre a peça de teatro com fantoches questionando:  

• o que achou a galinha? 
• quais foram as personagens que a galinha chamou? 
• a galinha queria ajuda para fazer o que? 
• quem recusava sempre a sua ajuda? 
• para onde ia a formiguinha a aranha e a minhoca? 
• o que fez a galinha a seguir? (…); 
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Quando os grupos já estiverem devidamente orientados em relação às falas de cada personagem e à 
forma como vão usar os dedoches é realizada a gravação em áudio no programa» audacity«; Mais tarde 
os alunos vão ouvir a história “A galinha ruiva” numa gravação. 

2º Parte 
Depois do resumo oral da história as personagens são coladas no quadro e são inseridas as restantes 
personagens que entravam na história, depois são também coladas as palavras de forma aleatória e alguns 
dos alunos vão ao quadro fazer a sua ligação.  
Palavras: galinha; minhoca; aranha; formiguinha; saquinho; moinho; farinha; pintainhos. 

3º Parte 
• Depois de feita a sua ligação, as palavras são relidas ficando apenas as palavras no quadro e os 

outros alunos vão rodear os sons nha, nho nas palavras expostas; 
• Escrever uma frase no caderno com as palavras nha e nho e elaborar no caderno a sua ilustração 

(os alunos devem ir ao quadro escrever a sua frase); 
• Caligrafia dos sons nha/nhe/nhi/nho/nhu no caderno individual; 
• Lista de palavras no quadro com nha/nhe/nhi/nho/nhu (copiar para o caderno individual); 

Realização dos exercícios do manual da página 138. 
4. Avaliação: 

(Apêndice XXIII - Grelhas de observação individual das atividades destinadas aos três alunos da turma 
do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico, p.167) 

5. Recursos: 
• Dedoches com as personagens da história: galinha, minhoca, aranha, formiguinha;  
• Restantes imagens para a ligação: saquinho, moinho, farinha, sementinha, espiguinha, 

pãozinho, andorinha e pintainhos; 
• História “A galinha ruiva” adaptada por Liliana Ferrão 
• Tabelas de registo dos sons: nha, nhe, nhi, nho, nhu para o caderno; 
• Cartões com as palavras “galinha”, “minhoca”, “aranha”, “formiguinha”, “saquinho”, 

“moinho”, “farinha”, “sementinha”, “espiguinha”, “pãozinho”, “andorinha”, 
“pintainhos”; 

• Exercícios do livro manual “Os fantásticos” 1º ano de Português da página 138. 
6. Observações: 

(Apêndice XXIV – Registo fotográfico das atividades desenvolvidas fig. 34 e 35) 
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Apêndice XIX Sessão 2 – Recursos para a Atividade: Leitura e Escrita 
A galinha ruiva 

Figura 15 - Cartões com palavras 
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Figura 16 - Tabela de registo para o caderno diário  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Dedoches com as personagens da história: galinha, minhoca, aranha, 
formiguinha 
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Figura 18 - Restantes imagens para a atividade: moinho, espiguinha, farinha, 
sementinha, andorinha, pãozinho e pintainhos    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

Figura 19 - História “A galinha ruiva” 
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Figura 20 - Exercícios do livro manual “Os fantásticos” da página 138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Prancha de leitura  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

Apêndice XX - Planificação da Sessão 3 em contexto do 1.º ano do 1.º 
Ciclo do Ensino básico 
 

 
PLANIFICAÇÃO - Sessão 3 - “A branca de neve”: errando histórias 
Agrupamento de Escolas Nº1 Santiago Maior 
Docente: Prof ª Maria dos Santos 
Silva 

Ano de escolaridade/ turma: 1º CST 
Santiago Maior 

Investigador: Liliana Ferrão Data: 29 /05/2019 Tempo:  
1º tempo: 09- 10:h 
2º tempo: 10h-10:30h 

1. Domínio de referência/ conteúdos: 
• Oralidade (O1) 

Interação discursiva  
Resposta, pergunta, pedido  
Escutar discursos breves para aprender e construir conhecimentos.  
Assinalar palavras desconhecidas. 

• Leitura e Escrita (LE1) 
Consciência fonológica e habilidades fonémicas 
Discriminar pares mínimos  
Alfabeto e grafemas 
Letra maiúscula, letras maiúsculas   
Fluência de leitura: velocidade, precisão e prosódia 
Palavras e pseudopalavras monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas, palavras regulares e irregulares; 
textos 
Compreensão de texto 
Texto de características: narrativas, informativas, descritivas 
Vocabulário: alargamento e adequação  
Sentido do texto: sequência de acontecimentos, mudanças de espaço, tema assunto, informação 
sequencial, intenções e emoções de personagens  
Ortografia e pontuação 
Desenvolver os conhecimentos da ortografia  
Sinais de pontuação: ponto final, ponto de interrogação  
Letra de imprensa, letra manuscrita  
Produção escrita 
Frases simples  
Legendas de imagens  

2. Objetivos: 
• Desenvolver a capacidade de organizar e imaginar um novo texto; 
• Utilizar o teclado do computador para transcrever um texto; 
• Selecionar a informação essencial para diferentes finalidades, saber o que acontece na história, 

quais as personagens e o porque de todo o acontecimento; 
• Leitura em voz alta (leitura coletiva); 
• Transcrever um texto curto apresentado em letra cursiva legível; 
• Identificar os conhecimentos relacionados com o alfabeto e com as regras convencionais de 

escrita (ortografia, pontuação, sinais auxiliares da escrita); 
• Rever e avaliar o próprio trabalho e o dos colegas, para identificar dificuldades na sua 

aprendizagem e dos colegas. 
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3. Descrição da(s) atividade(s) / estratégias: 
• No início da aula é realizada uma pequena conversa com os alunos sobre a atividade de escrita 

criativa - errando histórias.  
1º Parte 

Em seguida o professor estagiário refere que encontrou um dos textos e por isso vai ser 
apresentado à turma (o texto em cartolina é afixado no quadro, para que todos os alunos consigam 
visualizar). 
Antes da leitura (Ativar os conhecimentos prévios) 

• Os alunos são questionados sobre o texto que está afixado no quadro, fazendo as seguintes 
questões: 

-Encontrei este texto lá fora, mas acham que vai ser o texto sobre o que? 
-Este texto tem ilustração? 
-E vem escrito no que? num livro? numa folha? 
- Já algum de vocês tinha visto um texto assim escrito numa cartolina? 
-Então vamos todos escutar esta história, para ver o que acontece; 
- O que acham que vai acontecer nesta história? 

• Vou começar por ler o título para ver se descobrimos sobre o que será a nossa história “O 
curasão da neve”. 

Durante a leitura 
Durante a leitura da história, os alunos são questionados pouco a pouco no seu decorrer. Com as 
seguintes questões: 
-Como é o especto dela da baraca de nave? 
-E o que tinha ela acabado de encontrar? 
-Já algum de vocês encontrou uma maçã dourada? 
-O que acham desta maçã? 
-O cavaleiro veio numa caruage? 
-E vocês também gostavam de fazer esta viagem? 
Depois da leitura 
-Gostaram desta história? 
-O que tinha esta história de especial? 
- Acham que esta história está bem-apresentada? porque? 
-Afinal quem era a Baraca de Nave? 
-Esta história está escrita de forma diferente? porque? 
 

• É realizado um resumo oral sobre a história ouvida colocando por ordem todos os 
acontecimentos ocorridos na história; 

• A história apresentada aos alunos é colocada no painel ao lado do quadro para dar início à 
segunda parte da atividade. 

• Dando indicações aos alunos que terão que pegar nesta história que foi encontrada e serem eles 
a dizer os acontecimentos, o professor estagiário vai registando os acontecimentos ditados pelos 
alunos no quadro da sala. 

 
• Quando a história já estiver concluída é feita uma leitura em voz alta pelos alunos; De seguida 

a história é copiada para o caderno. 
No final o registo da história é feito no computador da sala sendo impresso e colado no 
caderno de cada aluno, ao lado da história copiada anteriormente.  

2º Parte 
• Em seguida é apresentado aos alunos uma prancha de leitura que permite a representação 

sequencial da história, onde os alunos vão ter de registar os acontecimentos; Este trabalho é 
realizado de forma autónoma sendo feita a sua correção em conjunto; 

Depois do registo feito os alunos vão desenhar em cada quadrado uma imagem do respetivo 
acontecimento respeitando as indicações apontadas anteriormente. 
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4. Avaliação: 
(Apêndice XXIII - Grelhas de observação individual das atividades destinadas aos três alunos da turma 
do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico, p.167) 

5. Recursos: 
• Prancha de leitura; 
• Texto finalizado “A Branca de Neve” adaptado pelos alunos e por Liliana Ferrão; 
• Cartolina com a história; 
• Registo final feito pelos alunos no computador. 

6. Observações: 
 

 

Apêndice XXI Sessão 3 – Recursos para a Atividade: Leitura e Escrita 
Criativa - Errando Histórias 

Figura 22 - História a apresentar aos alunos “O cursão da neve” 
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Apêndice XXII- Grelha de observação geral da turma do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico atividade: h de Hugo 

Quadro 25– Resultados da Observação geral do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico na disciplina de português 

 

Ano de 
escolaridade: 

1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico  

Objetivo: Compreender as necessidades dos alunos na disciplina de português  
Nome do aluno A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 

O
ra

lid
ad

e 

Compreensão 

Resultados esperados  

Sabe escutar para 
interagir 

N S S S S T
D 

T
D 

S T
D 

S S S S T
D 

N S N S S T
D 

S S S S S 

Cumpre instruções T
D 

S S S S S T
D 

S T
D 

S S S S N T
D 

S T
D 

S S T
D 

S S S S S 

Responde a questões T
D 

S S S T
D 

S S S T
D 

S S S S N S S S S S S S S S S S 

Expressão 
Utiliza entoação e 
ritmo adequado 

T
D 

S T
D 

T
D 

S T
D 

S N T
D 

T
D 

T
D 

T
D 

N N S S S S S S S S T
D 

S S 

Formula perguntas, 
afirmações e pedidos 

N S S S S T
D 

S S S S T
D 

S N T
D 

S N S S S S S S S S S 

Pede a palavra para 
falar na sua vez 

N S S T
D 

S S T
D 

S N T
D 

T
D 

T
D 

S N S T
D 

T
D 

S S S S S S S S 
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Exprime a sua opinião 
partilhando ideias e 
sentimentos 

T
D 

S S S T
D 

S T
D 

S T
D 

S S S S N S S S S S S S S S S S 

Fala de forma clara e 
audível 

T
D 

S N T
D 

S T
D 

S S S T
D 

T
D 

N N N S T
D 

T
D 

S S S S T
D 

T
D 

S S 

L
ei

tu
ra

 –
 E

sc
ri

ta
 

Leitura 

Lê muito devagar/ 
depressa/ coro 

T
D 

S S S T
D 

T
D 

S S S T
D 

N N N N S S S S T
D 

T
D 

T
D 

S S S S 

Participa na leitura 
coletiva/dramatizada 

S S S S S S S S T
D 

S S S S N S S S S S S S S S S S 

Faz leitura de palavras 
em voz alta 

S S S T
D 

S T
D 

T
D 

S S S S S S N S S S S T
D 

S S S S S S 

Consegue ler no tempo 
determinado 

T
D 

S T
D 

S S N S S S S S S S N S S S S T
D 

N T
D 

S S S S 

Localiza a informação 
explicita no texto 

T
D 

T
D 

S S S N T
D 

T
D 

S T
D 

S S S N T
D 

T
D 

T
D 

S S S S S S S S 

Sabe identificar as 
letras do alfabeto 
(maiúsculas e 
minúsculas) 

T
D 

S S S S N S S T
D 

T
D 

T
D 

S S N S S S S S S T
D 

S S S S 

Articula corretamente 
as palavras 

T
D 

S S S T
D 

N T
D 

S N T
D 

S N T
D 

T
D 

S S S T
D 

T
D 

S N S T
D 

S S 

Lê palavras isoladas de 
pequenos textos 

T
D 

T
D 

S S T
D 

T
D 

S S T
D 

T
D 

S S S N S S T
D 

T
D 

T
D 

S S S S S T
D 

Resume as ideias 
centrais dos textos 
com diferentes 
funcionalidades 

S S S N N T
D 

T
D 

T
D 

T
D 

T
D 

S S T
D 

N T
D 

T
D 

T
D 

T
D 

S S S T
D 

S S S 

Escrita 
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Identifica as letras do 
alfabeto em resposta 
ao nome da letra 

S S S T
D 

T
D 

N T
D 

T
D 

T
D 

N S S S T
D 

T
D 

T
D 

T
D 

T
D 

S S S S S S S 

Escreve palavras de 
diferentes níveis de 
dificuldade 

N S S T
D 

T
D 

T
D 

N S T
D 

S S T
D 

S N T
D 

T
D 

S T
D 

T
D 

T
D 

S S T
D 

S S 

Identifica a 
direcionalidade do 
texto escrito 

S S S S S T
D 

S S N S S S S S S S S S T
D 

S S S S S S 

Escreve frases simples 
e textos curtos 

S S S T
D 

S S T
D 

S T
D 

T
D 

T
D 

S S N S S S S S S S S S S S 

Sabe as regras 
convencionais de 
escrita 

S S S T
D 

T
D 

T
D 

S S S S S S S N T
D 

T
D 

T
D 

S S T
D 

S S S S S 

Planifica e revê textos 
curtos com o professor 

S S S T
D 

S S S S T
D 

T
D 

S S S N T
D 

S S S S S S S S S S 

Escreve legivelmente 
com uma gestão 
correta do espaço da 
página 

T
D 

S S T
D 

T
D 

T
D 

T
D 

S N S S S S N S T
D 

S S S S S S S S T
D 

Sabe usar a escrita 
cursiva 

S S S S S S T
D 

S T
D 

S S S S T
D 

T
D 

S T
D 

S S S S S S S S 

Sabe digitar num 
dispositivo eletrónico 

S S S S S T
D 

S S S S S S S N S S S S S S S S S S S 

Fonte: dados recolhidos durante a investigação Legenda da grelha de observação: S (sim), N (Não), TD (Tem dificuldades)
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Apêndice XXIII - Grelhas de observação individual das atividades 
destinadas aos três alunos da turma do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico 

Quadro 26 - Observação do aluno D atividade A galinha ruiva 
 

Nome: 
Ano de escolaridade: 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
Objetivo: Compreender as necessidades do aluno na disciplina de Português 

O
ra

lid
ad

e 

 Sim  Não  Tem 
dificuldades 

Compreensão 
Sabe escutar para interagir  X  
Cumpre instruções   X 
Responde a questões   X 

Expressão 
Utiliza entoação e ritmo adequado   X 

Formula perguntas, afirmações e 
pedidos 

  X 

Pede a palavra para falar na sua vez  X  

Exprime a sua opinião partilhando 
ideias e sentimentos 

  X 

Fala de forma clara e audível   X 

L
ei

tu
ra

 - 
E

sc
ri

ta
 

Leitura 
Lê muito devagar/ depressa/ coro   X 

Participa na leitura 
coletiva/dramatizada 

  X 

Faz leitura de palavras em voz alta X   

Consegue ler no tempo determinado   X 

Localiza a informação explicita no 
texto 

  X 

Sabe identificar as letras do alfabeto 
(maiúsculas e minúsculas) 

 X  

Articula corretamente as palavras   X 

Lê palavras isoladas de pequenos 
textos 

 X  

Resume as ideias centrais dos textos 
com diferentes funcionalidades 

  X 

Escrita 
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Identifica as letras do alfabeto em 
resposta ao nome da letra 

  X 

Escreve palavras de diferentes níveis 
de dificuldade 

 X  

Identifica a direcionalidade do texto 
escrito 

  X 

Escreve frases simples e textos curtos X   

Sabe as regras convencionais de 
escrita 

  X 

Planifica e revê textos curtos com o 
professor 

X   

Escreve legivelmente com uma 
gestão correta do espaço da página 

  X 

Sabe usar a escrita cursiva X   
Sabe digitar num dispositivo 
eletrónico 

  X 

Fonte: Dados recolhidos durante a investigação 

Quadro 27 - Observação do aluno D A branca de neve: errando histórias 
 

Nome: 
Ano de escolaridade: 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
Objetivo: Compreender as necessidades do aluno na disciplina de Português 

O
ra

lid
ad

e 

 Sim  Não  Tem 
dificuldades 

Compreensão 
Sabe escutar para interagir X   
Cumpre instruções X   
Responde a questões   X 

Expressão 
Utiliza entoação e ritmo adequado   X 

Formula perguntas, afirmações e 
pedidos 

  X 

Pede a palavra para falar na sua vez X   

Exprime a sua opinião partilhando 
ideias e sentimentos 

X   

Fala de forma clara e audível   X 

L
ei

tu
ra

 
- E

sc
ri

ta
 Leitura 

Lê muito devagar/ depressa/ coro   X 
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Participa na leitura 
coletiva/dramatizada 

X   

Faz leitura de palavras em voz alta X   

Consegue ler no tempo determinado   X 

Localiza a informação explicita no 
texto 

  X 

Sabe identificar as letras do alfabeto 
(maiúsculas e minúsculas) 

  X 

Articula corretamente as palavras   X 

Lê palavras isoladas de pequenos 
textos 

 X  

Resume as ideias centrais dos textos 
com diferentes funcionalidades 

  X 

Escrita 
Identifica as letras do alfabeto em 
resposta ao nome da letra 

  X 

Escreve palavras de diferentes 
níveis de dificuldade 

 X  

Identifica a direcionalidade do texto 
escrito 

  X 

Escreve frases simples e textos 
curtos 

X   

Sabe as regras convencionais de 
escrita 

  X 

Planifica e revê textos curtos com o 
professor 

  X 

Escreve legivelmente com uma 
gestão correta do espaço da página 

X   

Sabe usar a escrita cursiva X   
Sabe digitar num dispositivo 
eletrónico 

  X 

Fonte: Dados recolhidos durante a investigação 
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Quadro 28 - Observação do aluno E atividade A galinha ruiva 
 

Nome: 
Ano de escolaridade: 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
Objetivo: Compreender as necessidades do aluno na disciplina de Português 

O
ra

lid
ad

e 

 Sim  Não  Tem 
dificuldades 

Compreensão 
Sabe escutar para interagir   X 
Cumpre instruções X   
Responde a questões X   

Expressão 
Utiliza entoação e ritmo adequado   X 

Formula perguntas, afirmações e 
pedidos 

 X  

Pede a palavra para falar na sua vez X   

Exprime a sua opinião partilhando 
ideias e sentimentos 

X   

Fala de forma clara e audível  X  

L
ei

tu
ra

 - 
E

sc
ri

ta
 

Leitura 
Lê muito devagar/ depressa/ coro   X 

Participa na leitura 
coletiva/dramatizada 

X   

Faz leitura de palavras em voz alta   X 

Consegue ler no tempo determinado  X  

Localiza a informação explicita no 
texto 

 X  

Sabe identificar as letras do alfabeto 
(maiúsculas e minúsculas) 

 X  

Articula corretamente as palavras  X  

Lê palavras isoladas de pequenos 
textos 

  X 

Resume as ideias centrais dos textos 
com diferentes funcionalidades 

  X 

Escrita 

Identifica as letras do alfabeto em 
resposta ao nome da letra 

  X 
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Escreve palavras de diferentes níveis 
de dificuldade 

 X  

Identifica a direcionalidade do texto 
escrito 

  X 

Escreve frases simples e textos curtos   X 

Sabe as regras convencionais de 
escrita 

  X 

Planifica e revê textos curtos com o 
professor 

X   

Escreve legivelmente com uma 
gestão correta do espaço da página 

  X 

Sabe usar a escrita cursiva X   
Sabe digitar num dispositivo 
eletrónico 

X   

Fonte: Dados recolhidos durante a investigação 

 

Quadro 29 - Observação do aluno E atividade A branca de neve: errando histórias 
 

Nome: 
Ano de escolaridade: 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
Objetivo: Compreender as necessidades do aluno na disciplina de Português 

O
ra

lid
ad

e 

 Sim  Não  Tem 
dificuldades 

Compreensão 
Sabe escutar para interagir   X 
Cumpre instruções X   
Responde a questões X   

Expressão 
Utiliza entoação e ritmo adequado   X 

Formula perguntas, afirmações e 
pedidos 

 X  

Pede a palavra para falar na sua vez X   

Exprime a sua opinião partilhando 
ideias e sentimentos 

  X 

Fala de forma clara e audível   X 

L
ei

tu
ra

 
- E

sc
ri

ta
 Leitura 

Lê muito devagar/ depressa/ coro   X 
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Participa na leitura 
coletiva/dramatizada 

X   

Faz leitura de palavras em voz alta   X 

Consegue ler no tempo determinado  X  

Localiza a informação explicita no 
texto 

 X  

Sabe identificar as letras do alfabeto 
(maiúsculas e minúsculas) 

 X  

Articula corretamente as palavras  X  

Lê palavras isoladas de pequenos 
textos 

  X 

Resume as ideias centrais dos textos 
com diferentes funcionalidades 

  X 

Escrita 

Identifica as letras do alfabeto em 
resposta ao nome da letra 

X   

Escreve palavras de diferentes níveis 
de dificuldade 

 X  

Identifica a direcionalidade do texto 
escrito 

  X 

Escreve frases simples e textos curtos X   

Sabe as regras convencionais de escrita   X 

Planifica e revê textos curtos com o 
professor 

X   

Escreve legivelmente com uma gestão 
correta do espaço da página 

  X 

Sabe usar a escrita cursiva X   
Sabe digitar num dispositivo 
eletrónico 

X   

Fonte: Dados recolhidos durante a investigação 
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Quadro 30 - Observação do aluno F atividade A Galinha Ruiva 
 

Nome: 
Ano de escolaridade: 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
Objetivo: Compreender as necessidades do aluno na disciplina de Português 

O
ra

lid
ad

e 

 Sim  Não  Tem 
dificuldades 

Compreensão 
Sabe escutar para interagir   X 
Cumpre instruções   X 
Responde a questões X   

Expressão 
Utiliza entoação e ritmo adequado   X 

Formula perguntas, afirmações e 
pedidos 

X   

Pede a palavra para falar na sua vez   X 

Exprime a sua opinião partilhando 
ideias e sentimentos 

X   

Fala de forma clara e audível X   

L
ei

tu
ra

 - 
E

sc
ri

ta
 

Leitura 
Lê muito devagar/ depressa/ coro X   

Participa na leitura 
coletiva/dramatizada 

X   

Faz leitura de palavras em voz alta X   

Consegue ler no tempo determinado X   

Localiza a informação explicita no 
texto 

  X 

Sabe identificar as letras do alfabeto 
(maiúsculas e minúsculas) 

X   

Articula corretamente as palavras   X 

Lê palavras isoladas de pequenos 
textos 

X   

Resume as ideias centrais dos textos 
com diferentes funcionalidades 

X   

Escrita 
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Identifica as letras do alfabeto em 
resposta ao nome da letra 

X   

Escreve palavras de diferentes níveis 
de dificuldade 

  X 

Identifica a direcionalidade do texto 
escrito 

X   

Escreve frases simples e textos curtos X   

Sabe as regras convencionais de 
escrita 

X   

Planifica e revê textos curtos com o 
professor 

X   

Escreve legivelmente com uma 
gestão correta do espaço da página 

 X  

Sabe usar a escrita cursiva X   
Sabe digitar num dispositivo 
eletrónico 

X   

Fonte: Dados recolhidos durante a investigação 

Quadro 31 - Observação do aluno F atividade A branca de neve: errando histórias 
 

Nome: 
Ano de escolaridade: 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
Objetivo: Compreender as necessidades do aluno na disciplina de Português 

O
ra

lid
ad

e 

 Sim  Não  Tem 
dificuldades 

Compreensão 
Sabe escutar para interagir X   
Cumpre instruções   X 
Responde a questões X   

Expressão 
Utiliza entoação e ritmo adequado X   

Formula perguntas, afirmações e 
pedidos 

X   

Pede a palavra para falar na sua vez   X 

Exprime a sua opinião partilhando 
ideias e sentimentos 

X   

Fala de forma clara e audível X   

L
ei

tu
ra

 - 
E

sc
ri

ta
 

Leitura 
Lê muito devagar/ depressa/ coro X   

Participa na leitura 
coletiva/dramatizada 

X   
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Faz leitura de palavras em voz alta X   

Consegue ler no tempo determinado X   

Localiza a informação explicita no 
texto 

X   

Sabe identificar as letras do alfabeto 
(maiúsculas e minúsculas) 

X   

Articula corretamente as palavras X   

Lê palavras isoladas de pequenos 
textos 

X   

Resume as ideias centrais dos textos 
com diferentes funcionalidades 

X   

Escrita 
Identifica as letras do alfabeto em 
resposta ao nome da letra 

X   

Escreve palavras de diferentes níveis 
de dificuldade 

X   

Identifica a direcionalidade do texto 
escrito 

X   

Escreve frases simples e textos curtos X   

Sabe as regras convencionais de escrita X   

Planifica e revê textos curtos com o 
professor 

X   

Escreve legivelmente com uma gestão 
correta do espaço da página 

  X 

Sabe usar a escrita cursiva X   
Sabe digitar num dispositivo 
eletrónico 

X   

Fonte: Dados recolhidos durante a investigação 
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Apêndice XXIV- Registo fotográfico das atividades desenvolvidas 

  
 Atividade Fábula A Lebre e a Tartaruga 

 

 

Figura 23 - Elaboração da tarefa realizada pelas crianças  
 

 

Figura 24 - Registo final da fábula A Lebre e a Tartaruga realizado pelas crianças 
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 Atividade A Fada Palavrinha e o Gigante das Bibliotecas  

 

  

Figura 25 - Elaboração da tarefa realizada pelas crianças  
 

 

Figura 26 - Registo final da atividade A Fada Palavrinha e o Gigante das Bibliotecas 
realizado pelas crianças 
 

 Atividade Livro de receitas, confeção de uma receita de crepes 
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Figura 27 - Confeção da receita Massa para Crepes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 e 29 - Registo final da atividade Receita Massa para Crepes 
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 Atividade h de Hugo 

 

Figura 30 - Exemplos de dois cartões utilizado na tarefa com a imagem e as palavras 
»hipersensível, harmónica e harpa « 

  

Figura 31 - Registo no caderno com o som [h/H] realizado por um dos alunos  

 

Figura 32 - Registo no caderno da caligrafia dos sons [h/H] maiúsculo e minúsculo 
realizado por um dos alunos  
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Figura 33 - Registo da ficha de trabalho [h/H], realizada por um dos alunos  
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 Atividade A galinha ruiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Registo realizado por um dos alunos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Registo dos exercícios do manual da página 138 realizado por um dos 
alunos
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ANEXOS 

Anexo I- Ambiente educativo Pré-Escolar  
 

 Instituição  

A Associação Escola Aberta, foi constituída a 13 de julho de 1989 por um grupo de 

professores de diversos graus de ensino e tinha como objetivos, segundo os estatutos, (…) 

cooperar com as famílias na criação e educação dos seus filhos, auxiliando os serviços 

públicos competentes e outras instituições ou entidades, num espírito de interajuda, 

solidariedade e colaboração e o seu âmbito de ação abrange o concelho de Beja (…), 

(Aberta, 2016/2020). 

A Escola Aberta iniciou a sua atividade dedicando-se exclusivamente aos períodos pós 

letivos dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, com um grupo constituído por cerca de 

vinte crianças, tendo sido pioneira na oferta de atividades pouco habituais na época, tais 

como: iniciação à informática, ténis, inglês e olaria, entre outras, assim como no apoio 

aos T.P.C que os alunos diariamente elaboravam. 

Inicialmente foram os próprios sócios da Associação da Escola Aberta, que assumiram 

gratuitamente as funções docentes, e só posteriormente, com o aumento gradual da 

frequência, foram sendo contratados diversos profissionais, que ainda hoje fazem parte 

do quadro docente e não docente da instituição. Com a aquisição de um novo edifício, foi 

criada também a oferta social de creche, permanecendo ambas até à presente data. A 

Associação Escola Aberta é proprietária de dois edifícios situados em Beja, um destinado 

às atividades de creche, na rua S. Gregório e outro destinado a jardim de infância na rua 

de D. Afonso Henriques. Dispõe ainda de um terceiro edifício que funciona com berçário 

localizado no Bairro da Apariça, também localizado na cidade de Beja. 

Santa Maria da Feira é uma freguesia da cidade de Beja. A Associação “Escola Aberta” 

é uma Instituição particular de solidariedade social, composta por Creche e Jardim-de-

Infância, cujo objetivo é promover a educação.  

Atualmente, a Associação Escola Aberta, serve cerca de cento e vinte cinco crianças, da 

Cidade de Beja e dos seus arredores, distribuídas por uma sala de berçário, quatro salas 

de Creche e três salas de Jardim de Infância. 
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Figura 36 - Localização do Jardim-de-Infância “Associação Escola Aberta” 
 

 Organização e gestão do tempo  

A sala dos 5 anos como é designada, tem como organização e gestão do tempo um 
quadro onde é apresentado de forma clara a sua organização, estando dividido, uma para 
a parte da manhã e outra para a parte da tarde. 

Quadro 32 - Sequência diária da sala dos 5 anos do Jardim-de-Infância 
 

Manhã 

➢ Acolhimento  

➢ Desenvolvimento de atividades nas diferentes áreas 

➢ Arrumação da sala e trabalhos  

➢ Higiene  

➢ Almoço 

Tarde 

➢ Desenvolvimento de atividades nas diferentes áreas 

➢  Higiene 

➢  Lanche  

➢ Atividades livre  
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➢ Arrumação da sala 

 

➢ Manhã 

➢ Acolhimento:  A parte da manhã começa pelo acolhimento, onde todas as 

crianças se juntam num cantinho cheio de almofadas onde podem aguardar pela 

chegada dos restantes amigos. Nesta parte da manhã, no acolhimento, todas as 

crianças marcam as suas presenças e registam no quadro do tempo, o tempo que 

faz no próprio dia. Nesta pequena parte da manhã os alunos contam alguma 

novidade que tenha ocorrido ao fim do dia depois de terem saído do Jardim-de-

Infância ou um outro acontecimento que alguém da sala queira partilhar. Esta 

parte da manhã serve também para a educadora cooperante da sala, ajudar as 

crianças da sala a realizar a sua partilha de ideias, a realizar um registo, neste caso 

o quadro do tempo. A educadora cooperante com a realização destas tarefas e com 

o diálogo que ocorre sempre durante a parte da manhã, já está a contribuir para 

outra as aprendizagens de todo, onde ocorre a partilha de ideias de cada um. 

 

➢ Desenvolvimento de atividades nas diferentes áreas: nesta parte da manhã a 

seguir ao acolhimento, de segunda a sexta feira todas as crianças realizam tarefas 

relacionadas com a Área da Expressão e Comunicação. Na segunda-feira as 

tarefas são direcionadas para o Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à 

Escrita, na terça-feira as tarefas são direcionadas para o Domínio da Matemática, 

na quarta-feira Domínio da Educação Artística – Artes Visuais, na quinta-feira 

Domínio da Educação Física, e por fim na sexta-feira, novamente o Domínio da 

Linguagem Oral e Abordagem à Escrita. Durante a semana, na parte da manhã e 

depois das tarefas executadas a criança tem um intervalo/recreio onde 

normalmente podem ter as suas brincadeiras ao ar livre no parque da escola ou na 

sala polivalente dentro da escola.   

 
 

➢ Arrumação da sala e trabalhos: Antes das crianças realizarem a higiene e irem 

para o almoço, as crianças mostram a todos os colegas da sala os seus trabalhos 

sentados nas cadeiras da sala. Depois individualmente a criança mostra o trabalho 
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e vai arrumar o trabalho no seu devido lugar, normalmente o trabalho é guardado 

dentro do dossier de cada criança.  

➢ Higiene; 

➢ Almoço; 

 

➢ Tarde  

➢ Desenvolvimento de atividades nas diferentes áreas: na parte da tarde de 

segunda a sexta feira todas as crianças realizam tarefas relacionadas com a Área 

da Expressão e Comunicação. Na segunda-feira da parte da tarde as tarefas são 

direcionadas para o Domínio da Educação Artística subdomínio música, na terça-

feira as tarefas são direcionadas para o Domínio da Matemática, na quarta-feira 

Domínio da Educação Artística – subdomínio Jogo Dramático, na quinta-feira 

Domínio da Matemática, e por fim na sexta-feira, novamente Formação Pessoal e 

Social. Durante a semana, na parte da tarde e depois das tarefas executadas a 

criança tem a higiene/lanche e realizam atividades de escolha livre.  Ao fim do 

dia, na sua hora de saída, algumas das crianças ainda ficam no espaço de Jardim-

de-Infância, este tempo em que as crianças ainda permanecem na sala é muitas 

das vezes usado para as Áreas de Conteúdo do Conhecimento do Mundo e 

Formação Pessoal e Social, sendo transversal a todo o trabalho da semanal. 

➢  Higiene/lanche; 

 

➢ Atividades livre: esta atividade, as crianças normalmente podem ter as suas 

brincadeiras ao ar livre no parque da escola ou na sala polivalente dentro da escola 

ou escolher uma das áreas da sala e explorar essa área até chegar a hora da 

arrumação da sala. Normalmente esta parte da atividade livre, funciona muita das 

vezes para as crianças realizarem algumas conclusões de algum trabalho que tenha 

ficado pendente.  

 
 

➢ Arrumação da sala: ao fim do dia, todas as crianças da sala, devem realizar a 

tarefa de arrumação da sala. Esta tarefa envolve um grande trabalho de equipa, 

pois todas as crianças da sala, devem colocar os materiais nos seus devidos lugares 

seja de que área for.  
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Quadro 33 - Horário da sala dos 5 anos com a distribuição dos tempos de cada 
domínio 
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 Organização e gestão do espaço e dos materiais  

O espaço da sala está adequando ao grupo de crianças em questão, de forma a 

proporcionar bem-estar, conforto, segurança e autonomia, fazendo com que a criança se 

sinta num espaço destinado às suas necessidades (…), (Cunha, 2018/2019, p.13). A 

pensar no bem-estar de cada criança, a sala dos cincos anos, encontra-se estruturada por 

diversas áreas, com diversos materiais disponíveis para todos.  

Sobre a sua organização do espaço e dos materiais da sala dos 5 anos, encontra-se 

caracterizada pela seguinte forma:  

 Área da casinha: a Área da casinha dispõe: diversas louças, mesa, cadeiras, dois 

armários, fogão, diversos bonecos, tábua de passar a ferro, peluches, espelhos e 

frutas. Existe ainda uma arca das trapalhadas que contém diversas roupas e 

acessórios (faz de conta). 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 37 – Área da casinha 
 

 Área dos jogos: a Área dos jogos dispõe: um armário com jogos (diversos 

puzzles, jogos de associação, jogos de encaixe e jogos com letras) e uma mesa e 

diversas cadeiras de apoio aos mesmos. 

 

 Área da biblioteca 
 Área da Leitura e da Escrita: existe nesta Área da biblioteca/ Área da Leitura e 

Escrita: um espaço para as atividades de leitura e escrita, uma estante com livros, 
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revistas, letras, cadernos devidamente identificados, textos, folhas brancas, jornais 

com imagens, lápis e marcadores. Esta área foi remodelada, tendo sido feita uma 

nova organização do espaço, sendo etiquetados os livros por cores e tamanhos e a 

aquisição de novas revistas, assim como a organização e exposição de um placar 

informativo com um cartaz com as regras e o bom uso dos livros na sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Área da biblioteca/ Área da Leitura e da Escrita 
 

 Área da matemática: existe um armário e uma mesa de apoio com diversos jogos 

indicados para esta área, nomeadamente, jogos de dominó, jogos de organização, 

jogos de encaixe e peças de encaixe com diversos tamanhos, tangram, barras de 

cuisenaire, assim como vários jogos de lógicas. 

 

 Área do Conhecimento do Mundo: esta área dispões de diversos materiais assim 

como: uma fita métrica colada na parede, um esqueleto articulado, copos de 

plástico, pratos de plástico, dentro de uma caixa de papelão era possível encontrar 

folhas secas e pedras, lupas, um pequeno mapa de Portugal, um vaso com duas 

batatas plantadas, caixas plásticas, guardanapos, palhinhas, colheres, sal água e 

vinagre. 
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Figura 39 – Área do Conhecimento do Mundo 

 

 Área das artes visuais: esta área possui um armário que contém caixas com 

materiais de apoio às atividades plásticas, colagens, técnicas de pintura, lápis de 

cera, lápis de cores, marcadores, cartolinas, tesouras, colas, folhas, pinceis entre 

outros materiais. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 40 – Área das artes visuais  
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 Área da garagem: esta área possui diversos carros, camiões, algumas 

ferramentas, um tapete com um circuito desenhado e uma linha de comboio 

desmontável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 – Área da garagem  
 

A sala possui também, de alguns sofás construídos com paletes e colchões que servem 

para o acolhimento na parte da manhã, conversas e atividades em grande grupo, possui 

também dois placares para expor trabalhos do grupo, este espaço possui também muita 

luz natural, pois dispões de uma janela com grande amplitude.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 – Área do acolhimento   
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Relativamente ao espaço exterior que a Associação Escola Aberta é composta, esta no 

seu exterior é composta por um pátio, que apresenta uma estrutura tanto interior como 

interior, onde é possível realizar várias tarefas tanto nos dias de chuva, como nos dias de 

sol. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 – Interior/exterior do pátio da escola 
 

 Caracterização do grupo de crianças  

São crianças muito ativas, dinâmicas e curiosas, gostando de explorar 

situações novas. Tudo o que as rodeia é sujeito de exploração, pois as 

crianças aprendem melhor se vivenciarem as situações (…), este grupo de 

crianças apresenta um enorme desejo de saber e compreender tudo à sua 

volta. É bastante interessado, querendo sempre partilhar as suas ideias e 

experiências, (Cunha, 2018/2019, p.8) 

Com refere a educadora cooperante, sendo um grupo de crianças muito ativas e 

dinâmicas, este grupo é composto por vinte e seis crianças, sendo que três dessas crianças 

têm apoio da equipa da Intervenção Precoce. Segundo a educadora cooperante, refere que 

este é um grupo que se insere nos padrões normais para esta faixa etária. No entanto, é de 

salientar que cada criança tem características próprias que as distinguem de todas as 

outras e um ritmo próprio de aprendizagem e por conseguinte de desenvolvimento. 
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Anexo II - Ambiente educativo em contexto do 1º Ciclo do Ensino Básico  
 

 Instituição  

Localizada no centro da vasta planície alentejana, a cidade de Beja sede de município, 

capital do distrito com o mesmo nome e principal centro económico e administrativo do 

Baixo Alentejo, situa-se nesta cidade o Agrupamento de Escolas Nº1 de Beja, sendo 

composto pela Escola Secundária de Diogo de Gouveia de Beja, que é a escola-sede do 

Agrupamento, a Escola E.B. 2/3 de Santa Maria e respetivo Centro Escolar, a Escola E.B. 

2/3 de Santiago Maior e respetivo Centro Escolar, as Escolas Básicas com Jardim de 

Infância das freguesias rurais de Baleizão, Beringel, Neves, Penedo Gordo, S. Matias, 

Santa Vitória e Trigaches e EPEI de Trigaches. 

A Escola de Santiago Maior foi inaugurada no ano de 1985 e é composta por três edifícios 

(designados por blocos), dois pavilhões polidesportivos cobertos e um campo de jogos ao 

ar livre sendo que estes podem ser usufruídos pelas turmas de 1º ciclo. Relativamente ao 

ensino pré-escolar, apresenta um edifício com três salas de atividades, uma sala 

polivalente, gabinetes de trabalho e casas de banho.  

Em relação ao edifício do 1.º Ciclo este, apresenta dois pisos com vinte salas de aula e 

cada uma das turmas de 1.ºciclo tem a sua sala de aula, dois centros de recursos, duas 

salas polivalentes, um seminário, gabinetes de trabalho, uma casa de banho para 

professores e duas casas de banho comuns para os alunos e um recreio descoberto. 

Em seguida é apresentado na figura seguinte a localização da Escola E.B. 2/3 de Santiago 

Maior. 
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Figura 44 - Localização da Escola E.B. 2/3 de Santiago Maior 
 

 Recursos materiais 

Destacam-se os seguintes materiais que foram usufruídos durante a prática: 

✓ Materiais manipulável para o ensino da matemática (ábacos, tangram, petaminós 

e dinheiro); 

Caldeira (2009 cit. por Silva, 2015, p.24) refere que (…) material manipulativo, através 

de diferentes atividades, constitui um instrumento para o desenvolvimento da 

Matemática, que permite à criança realizar aprendizagens diversas (…). 

Seguidamente são apresentados os materiais manipuláveis que foram utilizados em 

contexto de prática: 

Petaminós: Os pentaminós são formados por cinco quadrados, com a união de cinco 

quadrados, existem doze pentaminós diferentes sem contar com as respetivas rotações e 

simetrias., (…) numa primeira abordagem ao trabalho com pentaminós, é necessário que 

os alunos construam por si próprios todos os pentaminós distintos, para assim 
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conseguirem conhecer características intrínsecas do material (…) Segundo Damas et al., 

(2010 cit. por Silva, 2015, p.31). 

Tangram: O tangram tradicional ou puzzle chinês com um formato de quadrado é 

composto por sete peças, (…) utilizado pelos professores de matemática como 

instrumento de facilitador da compreensão das formas geométricas (…) facilita o estudo 

da geometria e ao mesmo tempo tem como objetivo desenvolver outras competências 

fundamentais no estudo da matemática, sendo elas: o raciocínio lógico e a criatividade 

da criança. (Serrano, 2013, p.40) 

Ábaco: (…) representam a posição dos números (unidades, dezenas, centenas) e nos 

quais deslizam os elementos de contagem (fichas, bolas, contas). Este material permite 

realizar as quatro operações básicas da Matemática; adição, subtração, multiplicação e 

divisão (…).  (Botas, 2008, p.31) 

✓ Livros  

Relativamente aos livros, durante a prática foram um grande auxílio para o investigar, 

sendo que em todas as atividades colocadas em prática quer no Ensino Pré-Escolar quer 

no na turma do 1.º ano do 1.º ciclo do Ensino Básico na disciplina de português pois,  

(…) disponibilizar diferentes gêneros textuais é importante para que o aluno 

produza novas ideias e que possa interpretá-las. Desta maneira, todas as 

disciplinas têm o compromisso de ensinar a utilizar textos de que fazem uso 

e o professor é o grande incentivador da leitura e selecionador dos textos que 

utiliza (…) (Forteski, Oliveira, & Valério, 2011, p.121),  

Como foi mencionado pelos autores, os livros foram sempre utilizados em todas as 

dinâmicas, pois é fundamental o uso do livro para que todos os alunos possam explorar 

diferentes livros/leituras, formas textuais e também para que o livro entre de forma 

positiva na vida do aluno/criança.  

✓ Cartões com imagens e dedoches (animação na leitura); 

A animação da leitura, é bastante relevante para a turma, pois para além da leitura 

realizada em diversos textos, existiram sempre outras dinâmicas de livros/leituras perante 

a turma do 1.º ano. Muitas das atividades requereram ao auxílio de cartões com imagens, 

assim como os dedoches (ver apêndice XX) ou o computador disponível da sala de aula, 

para projetar a história, (…) uma animação esporádica, embora sistemática, que recorre 
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a técnicas variadas que, aliando o livro ao jogo, procuram torna-lo um objeto atrativo 

(…). Bastos (1999 cit. por Ferreira, 2016, pp.20-23)  

✓ Materiais didáticos para o ensino do estudo do meio (guião didático e caderno de 

registo) 

O livro guião didático, “Explorando plantas… sementes, germinação e crescimento” este 

é um livro que está organizado em duas partes, destinado a (…) ser usado por professores, 

e o, para uso das crianças no acompanhamento das atividades propostas (fotocopiável). 

Neste Caderno as crianças irão registar as suas ideias prévias, a planificação das 

atividades que farão com o auxílio do(a) professor(a), os dados recolhidos durante a 

realização dos ensaios e as conclusões construídas a partir dos dados, tendo em conta 

as questões-problema iniciais (…). (Martins, et al., 2007, p.6) 

A organização do Guião Didático, equivalente para todos eles, embora salvaguardando 

as especificidades próprias de cada tema, está estruturada nas seguintes secções: (…) 

Enquadramento curricular (…) Finalidade das atividades (…) Enquadramento 

conceptual (…) As atividades (…) Recursos didáticos (…) Aprendizagens esperadas 

(…) Sugestões para avaliação das aprendizagens (…). (Martins, et al., 2007, p.7) 

Para cada atividade é formulada uma ou mais questões-problema enunciadas numa 

linguagem próxima da das crianças. O objeto de exploração tanto pode ser individual ou 

em grupo, cabe ao professor titular da sala tomar a decisão. Ao longo de todo o Guião 

Didático, mais propriamente na metodologia de exploração de atividades é utilizada a 

sinalética própria para a orientação de tarefas a realizar pelos alunos conforme é 

apresentada na seguinte imagem:  

 (Martins et al., 2007, p.8) 

Figura 45 – Sinalética para a orientação de tarefas 
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 Espaços e materiais comuns  
 

A Escola de Santiago Maior, possui dois pavilhões polidesportivos cobertos e um campo 

de jogos ao ar livre sendo que estes podem ser usufruídos pelas turmas de 1.º ciclo. 

O edifício do 1.º ciclo, ostenta dois pisos, sendo que no primeiro piso, é composto pela 

sala dos professores, estes pisos apresentam também dois centros de recursos, duas salas 

polivalentes, um seminário, gabinetes de trabalho, uma casa de banho para professores e 

duas casas de banho comuns para os alunos e um recreio descoberto. A biblioteca é 

também outro centro de recurso para todas as turmas do 1.º ciclo.  

No segundo piso é constituído por vinte salas, cada turma de 1º ciclo tem a sua sala de 

aula, sendo que no segundo piso usufrui também de casas de banho tanto para os alunos 

como para os professores titulares das salas. Todos os professores podem também 

usufruir de uma máquina fotocopiadora, onde cada professor pode tirar as suas fotocopias.   

 Atividades – projetos de turma 

(…) neste sentido, este PE resulta de um processo interativo permanente e 

sistemático, sujeito a reajustamentos que a sua operacionalização promover, 

com vista a proporcionar o sentimento de pertença à comunidade e a 

identidade do Agrupamento, reforçando as suas competências e a sua 

autonomia (…) as diretrizes deste Projeto Educativo podem ser 

operacionalizadas, mediante a elaboração de planos de ação focados no 

quotidiano de cada escola do Agrupamento, criando, assim, condições para 

que a comunidade se aproprie do Projeto e se mobilize para o concretizar 

(…), (Beja, 2016, pp. 3-4) 

Relativamente às atividades conjuntas e segundo o Projeto Educativo a turma do 1.º ciclo 

aderiu aos seguintes projetos apresentados no quadro seguinte:  

Quadro 34 - Projetos de turma do 1º ano 
 

Trabalhos em projeto 

Eco escolas 

Projeto de leitura “Bichinhos de conto” 

A ovelhinha preta 
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“Ler, ouvir e contar” 

Feira do livro 

Manhã desportiva Torneio de futsal 

Dia da alimentação 

Desfile de Carnaval  

DAC- “Dia do Pai” 

DAC- “Dia da Mãe” 

Marcha pela paz 

Festa final de ano 

Sessão de leitura/storytelling (parceria com a ESE) 

5 minutos a ler Sophia de Mello Breyner Andresen 

 

 Cenário pedagógico – áreas de trabalho 
 

Relativamente ao cenário pedagógico da sala do 1.º ano, este é o sítio onde esta turma 

passa maioritariamente do seu tempo, esta sala apresenta algumas características que vão 

ao encontro as palavras dos autores, Hohman & Banet, (1997 cit. por Neves 2014, p.10),  

(…) os alunos precisam de espaço para manipular objetos e materiais, fazer 

explorações, criar e resolver problemas; espaço para exibir os seus trabalhos 

e ter adultos que se juntem para os apoiar nos mesmos objetivos e interesses 

no sentido de se atingir aprendizagens significativas. As paredes e os 

placards constituem um espaço útil e de grandes potencialidades (áreas de 

apoio), em que são fixados cartazes realizados pelos alunos e/ou professores.  

A sala, é composta por um quadro de ardósia que está disposto na parede principal da sala 

e por um painel de cortiça no seu lado esquerdo, onde a professora afixa alguns dos 

trabalhos realizados pela turma ou para afixar alguns cartazes com informações. A 

organização deste espaço educativo da sala de aula, apresenta um espaço amplo com uma 

secretária para a professora e um computador que é usufruído tanto pela professora como 

pelos alunos.  

Esta sala dispõe de treze mesas de dois lugares ficando a turma com vinte e seis lugares 

disponíveis para se sentarem. Todos os alunos têm um colega de mesa estado quatro 
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mesas dispostas na diagonal e as restantes permanecem de frente para a secretária da 

professora titular da sala.  

Nesta sala, atrás das mesas dos alunos, dispõe de um armário em metal, onde estão 

dispostos todos os dossiers dos alunos para guardarem as suas fichas e os seus manuais. 

Dispõe também de uma pequena arrecadação com alguns armários onde estão guardados 

alguns dos materiais dos alunos como por exemplo: folhas, lápis, caderno diário ou até 

mesmo algum material de apoio para a professora, tudo isto permanece durante todo o 

ano letivo nesta pequena arrecadação.  

Outro espaço que é partilhado com a professora titular da sala ao lado é o “laboratório” 

mais conhecido por sala de apoio. Esta sala é composta por uma mesa redonda com 

diversos armários expostos na parede da sala com diversos materiais tanto para o ensino 

da matemática como para o ensino do estudo do meio em que ambas as turmas de 1.º 

Ciclo podem usufruir, pois como menciona a autora Neves (2014),  

 (…) pode referir-se que não há uma única maneira de organizar o espaço 

da sala de aula, não há um que seja certo ou errado, mas de acordo com o 

momento e aquilo que se pretende para aquela aula, poderá ser necessário o 

uso de formas diversas de organização que deem resposta ao que o professor 

pretende em sala de aula (…), Zabalza (2001) e Piletti (2006) (cit. por Neves 

2014, pp.10-11). 

Assim, a sala de aula deve ser um lugar aprazível, fazendo corresponder às ideias citadas 

pela autora mencionada anteriormente, sendo uma sala de aula adaptada a todos os alunos 

independentemente das suas condições fazendo chegar a todos os alunos o ambiente e as 

condições necessárias para uma boa aprendizagem. 

Na sala de aula do 1º C foram identificados os seguintes materiais de apoio aos alunos: 

✓ Manual para todas as áreas disciplinares “Os fantásticos”; 

✓ Livro de atividades “Os fantásticos”; 

✓ Livro de fichas “Os fantásticos”; 

✓ Computador; 

✓ Colunas; 

✓ Scâner; 

✓ Quadro de presenças; 
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✓ Quadro do comportamento; 

✓ Diversos materiais; 

✓ Fotocopiadora; 

✓ Materiais didáticos para a matemática (barras de cuisenaire, ábacos, tangram). 

 

 Caracterização da turma   

A turma do 1.º ano é constituída por vinte e cinco crianças, sendo que uma dessas vinte e 

cinco já reprovou. A nível de NEE, nenhum aluno desta turma apresenta NEE, no caso 

de haver algum aluno com NEE as escolas do distrito de Beja para os alunos que 

frequentam os estabelecimentos públicos do ensino pré-escolar e básico apresenta um 

recurso educativo ao serviço dos alunos surdos uma Unidade de Apoio à Educação de 

Crianças e Jovens Surdos. 

Esta turma caracteriza-se pelo seu bom aproveitamento de um modo global, apresenta 

pontos bastante satisfatórios, é uma turma que apresenta bastante interesse e curiosidade 

pelas aulas e tem interesse em procurar saber sempre mais. Quatro dos alunos da turma 

do 1.º ano frequentam as aulas de apoio às terças-feiras na parte da tarde com uma 

professora exclusiva para dar apoio a estes alunos. 

 A professora cooperante da sala planifica e organiza todo o trabalho onde os alunos 

apresentam mais dificuldades, fazendo uma breve revisão à professora de apoio sobre as 

dificuldades sentidas ao longo da aula. No final de cada aula de apoio a professora reflete 

um pouco com a professora da sala sobre o trabalho desenvolvido com os alunos, 

referindo sobre as necessidades sentidas durante a realização do trabalho de cada um e 

como acabou por decorrer a sua aula de apoio.  

 

 

  

 


