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Resumo 

O presente relatório foi desenvolvido em dois contextos educacionais diferentes, em 

Educação Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, tendo como propósito apresentar e 

refletir sobre as Práticas Profissionais I e II, respetivamente. O principal objetivo 

centrava-se na forma como o espaço exterior era utilizado pelas crianças/alunos, antes e 

depois da inserção de alguns equipamentos lúdicos de carater estruturado e não 

estruturado. 

Metodologicamente, este projeto inscreve-se no paradigma interpretativo orientado por 

uma investigação qualitativa baseada na abordagem investigação-ação. Privilegiou-se a 

observação com vista à recolha de dados. Esta foi feita através de forma direta e indireta 

durante o contacto das crianças/alunos com os diversos equipamentos cedidos durante a 

prática profissional. Procedeu-se, ainda, à realização de entrevistas semiestruturadas às 

crianças/alunos e às docentes que acompanhavam cada grupo. 

Este estudo permitiu compreender que apesar de o espaço exterior ser valorizado por 

ambas as docentes, é um espaço ainda pouco dinamizado. Após a colocação dos diversos 

equipamentos, as crianças/alunos mostraram-se mais motivadas/os e organizadas/os, o 

que levou a uma diminuição significativa dos conflitos entre colegas e os espaços 

exteriores passaram a ser utilizados na sua plenitude. Os adultos têm também um papel 

determinante, na medida em que é deles que depende a quantidade e qualidade de 

experiências que as crianças têm nos espaços exteriores da instituição e fora desta. 

 

 

Palavras-chave: Espaço exterior; Brincar; Jogos; Crianças; Alunos; Docentes; 

Aprendizagem. 
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Abstract 

The following report was developed in two different educational contexts, the pre-school  

and the 1º Cycle of Basic Education (from the 1º grade to the 4º grade), with the intention 

to present and reflect about the Professional Practices II and III, respectively. The 

principal goal was based in the way that the children/students used the exterior space, 

before and after adding some new playground equipment, with structured and 

unstructured character. 

Methodologically, this project inserts itself in to the interpretive paradigm oriented by a 

qualitative investigation based on the research-action approach. During this project the 

observation with the intend to collect data was privileged. This observation was done 

directly and indirectly during the contact of the children/students with the playground 

equipment available during the professional practice. During this time was also done 

several semi-structured interviews to the children/students as well with the teachers of 

each group. 

This study allowed to understand that even the exterior space is valued by both teachers, 

it’s still a little dynamized place. After the new playground equipment was available this 

children/students showed themselves more motivated and organized, which led to a 

significant reduction of conflicts between the children and also to a full use of the this 

spaces. Adults also have a very determinant role, as they are responsible for the quantity 

and quality of the experiences that the children/students have, both inside and out of the 

institution facilities. 

Keywords: Exterior Space, Play, Games, Children, Students, Teachers, Learning  
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Introdução 

O presente relatório decorre das Práticas Profissionais II e III, e tem como finalidade 

descrever e ilustrar o trabalho desenvolvido nos contextos de Educação Pré-escolar e 1º 

Ciclo do Ensino Básico, respetivamente, bem como apresentar uma avaliação reflexiva 

de toda a ação pedagógica. 

O processo de investigação é um exercício que deve permanecer ao longo da vida 

profissional de qualquer docente, pois é um exercício de reflexão crítica e de 

aprendizagem. Só desta forma, este pode olhar para os diversos contextos de modo a 

compreender as condições de desenvolvimento e aprendizagem das crianças e refletir, 

investigar e agir consoante as condições que vão surgindo no decurso do processo 

educativo. 

O tema deste relatório emergiu das próprias crianças, que fatigadas com as diversas 

consequências da pandemia de Covid-19, expressaram a sua vontade de estar mais no 

exterior, já que passaram vários meses entre quatro paredes. Como menciona Carlos Neto 

“brincar e ser ativo é uma excelente forma de conquistar imunidade. Esta é a melhor 

oportunidade para se desfrutar do clima excecional de que beneficiamos, (…), criando 

assim mais motivação, entusiasmo e experiências centradas no jogo livre.” (2020, p. 24). 

Mas o espaço exterior seria um bom meio para estimular o desenvolvimento e o brincar 

das/os crianças/alunos? Estaria equipado adequadamente? E foi destas diversas perguntas 

que surgiu a questão-problema desta investigação - de que forma os equipamentos e o 

espaço exterior podem ser organizados, de modo a potenciar o brincar livre e 

estruturado? 

Para orientar as diferentes etapas do estudo, definiram-se os seguintes objetivos: 

 Promover a atividade lúdica das crianças e alunos; 

 Refletir acerca da importância do brincar para o desenvolvimento e aprendizagens 

das crianças/alunos no contexto de exterior; 

 Analisar o envolvimento e as ações das crianças ao brincar com materiais 

estruturados e não estruturados; 
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 Enriquecer os vários espaços exteriores com materiais (fixos ou portáteis) 

potenciadores do desenvolvimento integral das crianças/alunos através de um 

processo participativo com as crianças; 

 Aproveitar o espaço exterior na sua totalidade; 

 Incentivar o brincar no exterior como prática diária de um contexto de Educação 

Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico. 

No que diz respeito à estrutura do presente relatório, este encontra-se dividido em três 

partes principais. No capítulo I, o Enquadramento Teórico, serão apresentadas e 

fundamentadas as principais linhas orientadoras baseadas numa bibliografia 

diversificada. 

No capítulo II, o Enquadramento Metodológico, encontrar-se-á descrita a problemática 

em estudo, sua contextualização e a caracterização dos participantes do estudo, a opção 

metodológica adotada, as técnicas, instrumentos e procedimentos de recolha e tratamento 

de dados. 

O capítulo III, a Intervenção, encontra-se dividida em duas partes. A primeira é referente 

à Prática Profissional realizada em Educação Pré-escolar, onde esta será contextualizada 

e, em seguida as atividades serão apresentadas e analisadas. O mesmo acontece na 

segunda parte, mas referente a uma turma do 1º Ciclo do Ensino Básico.  

Por fim, apresentar-se-ão, nas considerações finais, algumas das conclusões do estudo, 

bem com recomendações para que os espaços exteriores se tornem mais estimulantes e 

promovam a prática de atividade física. 
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1. Capítulo l – Enquadramento teórico 
1.1. A importância do brincar para o desenvolvimento da criança 

Brincar é a vivência de um estado de ausência e suspensão 

temporária do mundo real, como um altar sagrado em que o 

corpo se ilumina de imaginação e sabedoria por estar perto 

dos deuses, um santuário de segurança. 

Carlos Neto, 2020 

Brincar é um direito das crianças e estas devem dispor dele grande parte do seu dia, 

tornando-o na sua atividade principal. A criança enquanto brinca, por norma, sente-se 

bem e feliz. Para além disso, descobre o mundo que a rodeia, aprende e desenvolve-se. 

Na Declaração dos Direitos da Criança, a Organização das Nações Unidas (1989) 

reconhece o direito da criança para brincar, sendo este um direito fundamental: 

Os Estados Partes reconhecem à criança o direito ao repouso e aos tempos 
livres, o direito de participar em jogos e atividades recreativas próprias da 
sua idade e de participar livremente na vida cultural e artística. (Artigo 31.º, 
Convenção sobre os Direitos da Criança e Protocolos Facultativos, 2019, p. 
25) 

Esta visão sobre o brincar deve ser validada pelas instituições de educação. No que diz 

respeito à Educação Pré-escolar, as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar 

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

forma holística de aprender”. O brincar deve ser visto como uma “atividade rica e 

estimulante que promove o desenvolvimento e a aprendizagem e se caracteriza pelo 

elevado envolvimento da criança, demonstrado através de sinais como prazer, 

concentração, persistência e empenhamento” (Silva et al., 2016, pp. 10–11).  

Deste modo, é fulcral dar uma elevada importância ao brincar e compreender que este é 

muito importante para o desenvolvimento das crianças.  

Ao longo do tempo, o brincar tem sido visto de diversos modos: alguns veem nele a 

oportunidade de desenvolver importantes competências, outros consideram que ao 

brincar a criança aprende a expressar os seus sentimentos e a lidar com eles, a libertar as 

suas tensões. Já outros apenas o consideram como uma linguagem universal das crianças. 
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Neste sentido, o brincar foi compreendido de diversas formas pelos investigadores que, 

ao longo dos anos, foram propondo várias teorias. 

Através de Marques (2019) compreendemos que brincar possui bastante responsabilidade 

no desenvolvimento cognitivo, emocional, social e motor. Durante o brincar conseguimos 

assistir ao desenvolvimento da criatividade, da imaginação, da experimentação de papéis 

e da compreensão do mundo que rodeia a criança. 

Segundo Ferland (2006, citado em Silva & Sarmento, 2017, p. 41), brincar “é imaginar e 

criar, é o lugar das fantasias, na medida em que a criança utiliza as suas habilidades 

criativas e decide o que é para ela a realidade; transforma-a e adapta-a aos seus desejos”. 

Pode fazê-lo ao manipular diversos objetos experimentando-os de todas as formas 

possíveis. Através de uma pequena exploração dos objetos, as crianças imaginam e criam 

cenários do seu dia-a-dia, de vídeos e filmes que tenham visto… as possibilidades e as 

aprendizagens são infinitas. 

Na opinião do mesmo autor, ao brincar a criança tem de sentir prazer, pois esta sensação 

está relacionada a várias caraterísticas que são próprias da brincadeira. Menciona também 

que brincar não é sinónimo de facilidade, pois quando a crianças se sente bem e feliz a 

realizar determinada atividade, ela vai investir esforço e energia na brincadeira. Caso isso 

não aconteça, demostra que a criança não está a brincar, mas sim a realizar um mero 

exercício ou tarefa. 

Para Solé (1980, citado em Silva & Sarmento, 2017), brincar é uma atividade especial, já 

que permite à criança descobrir o mundo, as pessoas e as coisas que estão à sua volta, 

bem como descobrir-se a si própria, algo que facilita na socialização com o meio em que 

esta se encontra inserida. No decorrer da brincadeira, a criança pode imitir episódios que 

presenciou, em casa ou na escola. O simples ato de ver a mãe a limpar a casa e a preparar 

a comida, pode levá-la para a sua casinha de bonecas e fazê-la adotar o papel de “mãe” 

das suas bonecas, acabando por imitar as ações que observou. Por consequência, conhece 

e aprende tarefas essenciais ao seu dia-a-dia. 

De acordo com Piaget (citado em Silva & Sarmento, 2017, p. 41), “o brincar é uma forma 

de a criança explorar o mundo, ou seja, ao fazer de conta, ela vai conhecer outras facetas 

do mundo”. Através do brincar as crianças podem criar e explorar o mundo ao seu redor, 

ultrapassando os seus medos e desenvolvendo novas competências que levam ao aumento 
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da sua confiança e resiliência, competências estas que serão bastante úteis para que 

possam enfrentar desafios no futuro. 

Numa linha mais objetiva, Neto (2020, p. 47) refere que o brincar se poderá explicar 

através da procura de “um equilíbrio entre a interferência articulada de sistemas 

cognitivos (processar informação), emocionais (regulação) e de ação (perícias motoras)”. 

O brincar é um “sistema dinâmico que recorre a ferramentas diversas e integradas de 

natureza subjetiva, sensorial, percetiva, afetiva, motora e social”. 

Já Kernan (2007, citado em Coelho & Vale, 2017) defende que o brincar possui diversas 

caraterísticas, enumerando nove: 

1. A natureza do brincar é voluntária – a criança pode escolher ou não 

brincar/participar no jogo, decide o tempo a que se dedica a determinada atividade 

e qual o seu conteúdo; 

2. A significância – ao brincar, a criança reflete sobre o que conhece ou é capaz de 

fazer, construindo um contexto e ampliando novos saberes e competências; 

3. Brincar é uma atividade de baixo risco – o risco de fracassar é praticamente 

inexistente e a exploração do risco deve acontecer, quando surge algo novo ou 

difícil; 

4. A espontaneidade e a abertura ao mundo envolvente – “sentido condensado no 

termo playfulness, e associado à espontaneidade, curiosidade, flexibilidade e 

criatividade”; 

5. O brincar é simbólico – a realidade é transportada para a imaginação da criança, 

onde esta produz diversas experiências com as regras e os sentidos da vida real, 

testar ideias, sentimentos e relações; 

6. Brincar proporciona um profundo envolvimento e elevada concentração – “fluxo 

de atenção que se associa à dominância dos meios sobre os fins, do processo sobre 

o produto, e intensa concentração que é frequentemente aparente quando a criança 

brinca”;  

7. Atividade física e mental – existe um envolvimento com o meio, o que pode 

proporcionar o movimento e gasto de energia. Através do jogo criativo a criança 

desenvolve a sua atividade mental; 

8. Sociabilidade – a criança brinca com outras pessoas, podendo estas ser crianças 

ou adultos; 
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9. Ao brincar a criança sente alegria, sentido de humor e excitação – o brincar tem 

de ser prazeroso para que a criança se envolva completamente.  

Brincar deve ser um comportamento de escolha livre que possui um elevado carater 

pessoal, na medida em que a criança explora e aprende consoante os seus interesses. Esta 

aprende a adaptar-se a diferentes situações num enorme empenho de imaginação e 

fantasia. 

Na mesma linha de pensamento, Marques (2019) apresenta cinco benefícios do brincar: 

 A brincadeira é aliada da saúde mental e física – o movimento e atividade física 

estão, maior parte das vezes, envolvidos nas brincadeiras das crianças, 

fomentando o bem-estar enquanto se liberta energia; 

 A brincar aprende-se – Quando as crianças brincam constroem novos 

conhecimentos e aplicam os já adquiridos; 

 Ao brincar desenvolve-se a inteligência emocional – Identificar emoções, quer 

seja por senti-las ou por vê-las expressadas nos outros, é algo muito importante, e 

a brincadeira proporciona a convivência necessária para que exista esse 

reconhecimento e, também, para que as crianças aprendam a regular aquilo que 

sentem; 

 Ao brincar a criatividade é estimulada – A criatividade é o ingrediente-chave para 

a resolução dos problemas do quotidiano; 

 A curiosidade é estimulada através do brincar – Esta é o pilar do conhecimento e 

do envolvimento no mundo. 

Neto (2020, p. 39) também enuncia inúmeros benefícios do brincar, sendo estes bastante 

significativos:  

“em termos de capacidade adaptativa (motora, cognitiva, emocional e 

social), cultura de sobrevivência, confronto com a diversidade, regulação 

emocional, autoconfiança, relação social e de ganhos significativos de 

competências motoras, cognitivas e sociais.” 

Segundo o mesmo autor, a privação do brincar e do ser ativo na infância pode levar a 

criança a não desenvolver importantes competências, especialmente no que toca às 

tomadas de decisão e à socialização. 
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Brincar e aprender são conceitos que não se devem separar, na medida em que a criança 

aprende enquanto brinca. O “brincar está profundamente ligado à aprendizagem, 

principalmente nos primeiros anos de vida, e é através dos brinquedos e das brincadeiras 

que a criança descobre o seu papel no mundo” (Silva & Sarmento, 2017, p. 42).  

Através das perspetivas apresentadas, podemos constatar que brincar é um direito 

fundamental e uma das atividades mais importantes na vida de uma criança. Brincar 

alarga os horizontes, abarca as mais variadas potencialidades e estrutura o pensamento da 

criança, que a ajuda aprender e a resolver problemas. É através do brincar que a criança 

cria laços de amizade, que interage com os outros, que se fantasia. É ao brincar que a 

criança enfrenta os desafios, as dificuldades, os riscos e as frustrações, é onde todas as 

áreas do conhecimento se ligam. É a brincar que a criança sente o que é a liberdade sem 

saber o que a palavra significa, é o que as torna autónomas, atentas, curiosas, criativas, 

imaginativas, perspicazes, felizes.  

1.2. O brincar, o jogo e brinquedo 

Podemos considerar que o brincar é uma aprendizagem bastante distinta das adquiridas 

em contextos institucionais, formais e não formais, pois a informalidade que marca as 

(con)vivências grupais e tudo quanto no seio delas ganha expressão. No decurso da 

escolarização, o jogo, o brinquedo e a brincadeira ganham particular significado, 

possuindo um valor educativo incontornável durante a infância. (Silva, 2017).  

O jogo, de acordo com Brougère (1998, citado em Silva, 2017, p. 16), é um “espaço 

social” que requer “uma aprendizagem concomitante e supõe a existência de um acordo 

prévio que subjaz a uma significação unívoca que cada praticante lhe atribui a partir do 

conhecimento e do domínio prático das regras que o regem”. 

Enquanto atividade lúdica, é uma escola de disciplina, de despoletar de emoções e afetos, 

um espaço de liberdade onde a criança põe à prova as suas qualidades enquanto jogador, 

mostrando que apesar de querer ganhar, não se pode sobrepor às regras. 

Segundo Huizinga (2010) o jogo corresponde a uma das noções mais primitivas e 

profundamente enraizadas em toda a realidade humana. O autor defende que é a partir do 

jogo que nasce a cultura, acompanhando-a no seu desenvolvimento. 
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Huizinga (2010, p.10-14) identifica algumas características dos jogos particulares e/ou 

sociais: 

 o jogo é uma atividade voluntária, sendo que o jogador apenas participa se essa 

for a sua vontade. Tanto a criança como o adulto têm a liberdade de jogar, 

interromper ou adiar a atividade, quando desejarem; 

 o jogo é uma “evasão da vida real” e realiza-se num espaço definido e a fantasia 

é fundamental nessa atividade, nada pode interferir ou alterar o seu estado de 

fantasia. O jogo é real somente para o jogador, quando ele joga; 

 o jogo é jogado até ao fim dentro de certos limites de tempo e de espaço. O autor 

considera que o jogo representa uma atividade de cariz temporário com uma 

finalidade autónoma, ou seja, apresenta um fim na própria atividade. O jogo é 

também visto como um “intervalo” na nossa vida quotidiana; 

 “Reina dentro do domínio uma ordem específica e absoluta (…) Ele cria ordem e 

é ordem” (p.13). O jogo exige uma ordem suprema e absoluta e qualquer 

desobediência poderá “deteriora-lo”; 

 Todo o jogo tem regras. Os vários tipos de jogos estão sujeitos a regras que devem 

ser respeitadas pelos jogadores. 

Deste modo, Huizinga considera que todos os jogos deverão estar sujeitos a regras. Por 

exemplo, se uma criança embala uma boneca para que ela durma, ela nunca a irá segurar 

pelos cabelos ou deixar cair, porque existe uma regra implícita que rege como a “criança” 

(boneca) deve estar confortavelmente instalada para dormir. Neste sentido, a criança não 

tem consciência da regra subjacente ao jogo, mas age como se tal regra determinasse a 

ação. No entanto, uma característica importante do jogo é a possibilidade de mudança de 

regras caso todos os jogadores se encontrarem de comum acordo, antes de iniciar uma 

jogada ou de terminar um jogo. Para que tal aconteça, é necessário que a criança tenha 

consciência das regras e as discuta com os seus adversários de jogo (outras crianças ou 

adulto/s), constituindo o que podemos denominar regra social. 

De acordo com Kishimoto (2017, pp. 16–17), os investigadores Brougère e Henriot 

especificam que o jogo possui níveis de diferenciação. Desta forma, o jogo pode ser visto 

como: 
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1. “o resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social” 

– o sentido do jogo depende do contexto social em que a criança está inserida, 

pois este assume a imagem e o sentido que cada sociedade lhe atribui; 

2. “um sistema de regras” – existe um sistema de regras que “permite identificar, em 

qualquer jogo, uma estrutura sequencial que especifica sua modalidade”, mesmo 

quando são utilizados os mesmos objetos, como é exemplo o baralho de cartas; 

3. “um objeto” – o jogo materializa-se em objetos, como é o caso do xadrez, onde 

existe o tabuleiro e as peças. 

Deste modo, o jogo pode ter significados variados devido às diferenças entre culturas, 

consequentemente as regras e os objetos podem modificar-se também. 

Neto (2020) divide em quatro grandes grupos as brincadeiras e formas de jogar na 

infância: 

 O jogo simbólico – é a representação corporal do imaginário da criança, onde esta 

interpreta vários papéis (faz-de-conta). Este tipo de jogo manifesta-se através da 

expressão verbal e não-verbal, sons, linguagem e objetos e numa imensa 

variedade de relações entre o real e a fantasia, em situações de jogo dramático ou 

sociodramático (por exemplo, imitar as ações dos pais, fazer “telefonemas” para 

pessoas conhecidas ou seres imaginários…); 

 O jogo com objetos – carateriza-se pela habilidade de manusear e manipular 

objetos variados de diferentes naturezas. A criança é movida pela curiosidade de 

acordo com a idade, o género, a crença, a situação geográfica e a cultura do 

contexto em que esta está inserida (tal como, brincar com objetos não 

estruturados, fazer construções…); 

 O jogo social – representa-se mediante o uso de regras simples ou complexas e 

com definição de critérios na interação social, em que estas possam ser exploradas 

ou até mesmo alteradas. Podem ser observadas quando a criança joga de forma 

isolada e também em jogo cooperativo e de oposição (como é exemplo o jogo da 

macaca, jogar ao berlinde, ao pião, ao elástico…); 

 O jogo de atividade física – está relacionado com o gasto de energia através de 

várias formas de atividades motoras que se vão tornando cada vez mais complexos 

com o avançar da idade (como trepar, correr, equilibrar-se…). 



 

22 
 

Noutra perspetiva, Piaget (1967, citado em Salomão et al., 2007) categorizou os jogos 

com base nas três fases do desenvolvimento infantil: 

 Jogos de exercício sensório-motor – correspondem à fase sensório-motora que 

acontece do nascimento até aos dois anos de idade. São exercícios que envolvem 

a repetição de movimentos motores simples;  

 Jogos simbólicos – equipara-se à fase pré-operatório, dos 2 aos 5/6 anos de idade. 

Têm como intuito compreender e reproduzir a realidade; 

 Jogos de regras – equivale à fase das operações concretas (dos 7 aos 11 anos). 

Existe um conjunto de regras que precisam se ser seguidas pelas crianças e caso 

não o façam existe penalização. Ocorre uma forte competição entre os indivíduos. 

O jogo é uma atividade lúdica com imenso valor educacional, pois a sua utilização em 

contexto escolar oferece muitas vantagens para o processo de ensino-aprendizagem: 

o jogo é um impulso natural da criança funcionando assim como um grande 

motivador, a criança através do jogo obtém prazer e realiza um esforço 

espontâneo e voluntário para atingir o objetivo; o jogo mobiliza esquemas 

mentais, estimula o pensamento, a ordenação de tempo e espaço; integra 

várias dimensões da personalidade, afetiva, social, motora e cognitiva 

(Salomão et al., 2007, p. 9). 

Já o brincar nasce, normalmente, de um ato livre e espontâneo da criança e corresponde 

a “algo que ela escolhe para fazer desinteressadamente, sem esperar mais outra 

recompensa que não a do prazer de se dedicar a esse ato de expressão lúdica (…).” É 

através dela que a criança desenvolve a sua personalidade e se predispõe a conhecer os 

padrões da sociedade em que se insere (Silva, 2017, p. 17). 

Nesta perspetiva, o brincar carateriza-se por ser atividade social fundamental que garante 

a interação e construção de conhecimentos da realidade pelas crianças  (Wajskop, 2011). 

Estas podem ser realizadas individualmente ou em grupo, pois ambos os contextos 

proporcionam novos conhecimentos. 

O brincar também é um espaço privilegiado de interação e de confronto, onde se 

encontram diferentes crianças com variadíssimos pontos de vista (Wajskop, 2011). Por 

vezes é durante o brincar em grupo, que as crianças criam conflitos entre si, mostrando 
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que têm formas diferentes de pensar, agir e ser. Destes conflitos surge a resolução de 

problemas que, na maioria, devem ser solucionados pelas crianças sem qualquer 

intervenção do adulto.  

Pode, também, ser visto como um ato livre ou estruturado. Podem aparentar ser conceitos 

opostos, mas dispõem de caraterísticas semelhantes, já que ser espontâneo, curioso e 

criativo, ter vontade de arriscar e ter liberdade de tomada de decisão são práticas que se 

aplicam a ambos. 

De acordo com Williamson (2013, citado em Rosa, 2013) o brincar livre reflete-se quando 

a criança escolhe que atividade pretende realizar, não envolvendo a intervenção do adulto. 

Já o brincar estruturado requer uma intervenção frequente do adulto, onde este inicia, 

controla e desenvolve alguma atividade. 

O brincar livre é um momento informal onde a intenção de aprender não está presentem, 

mas a aprendizagem está implícita e ocorre de uma forma fortuita. Ao ficar livre para 

brincar como deseja, a criança faz as suas próprias escolhas, explora e experimenta 

seguindo os seus interesses. Este tipo de brincar estimula o desenvolvimento da 

criatividade, imaginação e fantasia da criança, detendo também outros benefícios, tais 

como “a negociação de conflitos, a resolução de problemas, o autocontrolo, o crescimento 

sócio emocional, a persistência, a resiliência e a colaboração” (Ferland, 2005, citado em 

Rosa, 2013). 

Já o brincar estruturado, sendo dirigido pelo adulto, apresenta regras. Segundo Ferland 

(2005, citado em Rosa, 2013), o adulto lidera a brincadeira e organiza-a utilizando 

materiais, regras e papéis preestabelecidos durante um tempo fixo pré-estabelecido. O 

brincar estruturado apresenta alguns benefícios, nomeadamente o desenvolvimento do 

espírito desportivo, trabalho em equipa, jogo cooperativo, cumprimento de 

instruções/regras e estratégia.  

Apesar dos pontos positivos apresentados, o brincar estruturado restringe a liberdade da 

criança, ao contrário do brincar livre, onde esta pode usar os equipamentos que pretender 

criando atividades estimulantes. Uma experiência de brincar livre promove mais o 

pensamento criativo da criança do que quando esta vivencia o brincar estruturado.  

Relativamente ao contexto escolar, Velasco (1996, citado em Real et al., 2017) defende 

que tanto o brincar livre como o brincar estruturado devem fazer parte da vida da criança. 
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A criança deve ter oportunidade de brincar na escola, em casa, na rua, em parques e áreas 

livres. Muitas vezes ela nem escolhe o lugar, pois o que importa é o momento. O ato de 

brincar é uma atividade normal para a criança, cabendo à escola proporcionar e respeitar 

momentos de brincadeira. 

Umbilicalmente ligado ao jogo e ao brincar, o brinquedo compreende uma relação íntima 

com a criança e uma indeterminação quanto ao seu uso uma vez que se trata de um objeto 

que pode ser manipulado de forma livre, existindo a ausência de um sistema de regras 

que organizam a sua utilização. Crianças e brinquedos andam sempre de mãos dadas, 

fazendo com que exista uma relação de cumplicidade, onde o brinquedo estimula a 

representação, a expressão de imagens que se interligam com aspetos da realidade 

(Kishimoto, 2017). Por exemplo, quando a criança brinca com as suas bonecas, muitas 

vezes, representa o contexto em que se encontra inserida, utilizando linguagem que já 

ouviu ser proclamada anteriormente. 

O brinquedo não pode ser “reduzido à pluralidade de sentidos do jogo, pois conota criança 

e tem uma dimensão material, cultural e técnica.” É um objeto de suporte à brincadeira e 

o estimulante material para fazer fluir o imaginário infantil (Kishimoto, 2017, p. 21). 

Brougère (1995, citado em Silva, 2017) atribui ao brinquedo uma dimensão 

tridimensional, no que à socialização da criança diz respeito: 

 na qualidade de objeto, o brinquedo prepara a criança para uma sociedade onde o 

contacto com os objetos é permanente e até inerente ao seu próprio funcionamento 

do dia a dia, sendo através deste que a criança concebe a sua relação com os vários 

objetos que a rodeiam.  

 enquanto símbolo, o brinquedo transmite às crianças uma imagem da sociedade, 

mostrando-lhes futuros papeis que podem vir a desempenhar, propondo um olhar 

sobre o mundo de hoje e da forma como se prospetiva o de amanhã, constituindo 

um processo socializador importância fundamental; 

 Ao propor ações do domínio sensório-motor, simbólicas ou baseadas num sistema 

de regras, o brinquedo, na sua dimensão funcional, possibilita a transmissão de 

esquemas sociais que vão contribuir para a formação do indivíduo. 
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O brinquedo constitui uma ponte entre a criança e o mundo que a rodeia, quer seja 

enquanto objeto ou através das suas dimensões simbólica e funcional. 

Em suma, o jogo, a brincadeira e o brinquedo formam a tríade essencial para o 

desenvolvimento da criança, quer a nível pessoal, quer a nível escolar. A incorporação da 

ludicidade na prática pedagógica é de imensa importância, podendo ser utilizada como 

estratégia de ensino-aprendizagem. 

1.3. Espaço exterior como potenciador do brincar 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 119/2009, de 19 de maio, o espaço de jogo e recreio é 

a “área destinada à atividade lúdica das crianças, delimitada física ou funcionalmente, em 

que a atividade motora assume especial relevância” (Artigo 3.º). 

O espaço exterior tem-se revelado um desafio diário para os educadores e professores, no 

que diz respeito ao brincar, uma vez que depende de diversos aspetos relacionados com 

as crianças, famílias, escolas e sociedade. Mas a sua importância não deve ser descorada, 

uma vez que estes espaços influenciam o desenvolvimento e a saúde das crianças.   

Por esse motivo, o espaço exterior deve dar continuidade ao espaço interior, sendo este 

um local igualmente educativo, merecendo a mesma atenção do educador. Este precisa 

de ser planeado e organizado para dar seguimento às atividades e brincadeiras realizadas 

na sala, pois oferece diversas potencialidades e oportunidades educativas benéficas, quer 

para as crianças, quer para os educadores. 

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar referem que o “espaço exterior 

é um local privilegiado para atividades da iniciativa das crianças que, ao brincar, têm a 

possibilidade de desenvolver diversas formas de interação social e de contacto e 

exploração de materiais naturais” que podem ser transportados para a sala e ser alvo de 

explorações educativas e interessantes. Também é um espaço privilegiado para praticar 

exercício físico, tal como correr, saltar, jogar à bola, etc. (Silva et al., 2016, p. 27). 

Neto (2020, p. 131) defende que “devemos caminhar no sentido de criar espaços 

exteriores que sejam significativos nas «culturas de infância», para que os educadores e 

professores façam experiências alternativas, que sejam robustas e excitantes”. 

Infelizmente, hoje em dia, os espaços de recreio das escolas são pouco desafiantes e 
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demasiado seguros. Foram retirados os elementos mais interessantes, tais como a terra 

batida, árvores, a relva, a água, as pedras, os paus… E quando eles se encontram 

presentes, acabam por não ser utilizados, pois são considerados perigosos por pais e 

educadores.  

Segundo o mesmo autor é necessário libertar as crianças do sedentarismo vivido na sala 

de aula. Para maior parte das crianças é doloroso estarem demasiado tempo sentadas, o 

que, muitas vezes, leva ao desinteresse, à falta de motivação, à indisciplina e até ao 

insucesso escolar (Neto, 2020). Deste modo, é essencial que as atividades se tornem mais 

dinâmicas. Talvez, transportá-las para o espaço exterior seja uma boa solução para manter 

o foco e o interesse. 

Marques (2019, p. 75), defende os mesmos princípios, mencionando que as crianças 

passam demasiado tempo dentro de espaços fechados, sendo esquecidos “uma panóplia 

de cenários exteriores, extremamente ricos, onde é possível brincar (…)” e aprender. 

Assume ainda que brincar ao ar livre é o antídoto perfeito para o sedentarismo. 

O espaço exterior pode ser utilizado pelas crianças em brincadeiras livres, com ou sem 

materiais, mas deve ser aproveitado também pelos educadores para a realização de 

atividades específicas, como por exemplo, atividades de expressão motora, jogos 

tradicionais, entre outras. Para além disso, algumas atividades que se realizam 

normalmente da sala podem ser transportadas para o exterior. Por exemplo, um livro de 

histórias pode ser lido no exterior, com as crianças sentadas na relva; as brincadeiras de 

faz-de-conta podem acontecer fora de portas, onde existe aproveitamento dos cenários 

naturais e, através da observação podem nascer desenhos sobre o exterior, onde um 

simples pássaro pode tornar-se uma grande obra de arte.  

A pandemia de Covid-19 veio reafirma, ainda mais, a importância dos espaços exteriores, 

pois para que as aulas se tornem mais seguras, estes espaços podem tornar-se verdadeiras 

salas de aula e as crianças podem ter mais contacto com o ar livre a Natureza (Neto, 2020).  

O espaço exterior pode ser uma sala de aula incrível, na medida em que a “inclusão 

intencional de vários contextos materiais nestes espaços exteriores poderá aumentar as 

possibilidades de brincar livre e também a qualidade dos conteúdos curriculares” tais 

como, na matemática, no português, nas ciências, na expressão motora, etc. Deste modo, 



 

27 
 

a motivação, quer dos alunos, quer dos professores, pode aumentar no que ao ensino-

aprendizagem diz respeito (Neto, 2020, pp. 139–140).  

Marques (2019), considera que uma permanência longa no exterior é bastante benéfico 

para a criança e, por isso, enumera cinco razões para passar mais tempo no recreio: 

1. Brincar no recreio põe o cérebro a funcionar – brincar no exterior promove a 

atenção e a motivação na sala de aula; 

2. Brincar no recreio favorece a desenvolvimento de competências sociais – durante 

o intervalo as crianças treinam competências sociais como a comunicação 

assertiva, a resolução de conflitos, o saber esperar, o saber liderar, entre muitas 

outras; 

3. Brincar no recreio ajuda a diminuir os níveis de stress – ao correr, pular, a crianças 

tem a possibilidade de libertar de forma fisicamente ativa aquilo que se passa 

dentro dela; 

4. Brincar no recreio é um convite a estilos de vida saudáveis – ao praticar atividade 

física, a criança contacta com o bem-estar e prazer que essa atividade promove 

deixando de parte do sedentarismo; 

5. Brincar no recreio conduz alunos «bem comportados» para dentro da sala de aula 

– ao prolongar o tempo de intervalo as crianças voltam para a sala mais envolvidas 

e concentradas nas temáticas abordadas.  

De acordo com Bento (2015), brincar no espaço exterior, de forma autónoma e 

espontânea, contribui para o desenvolvimento nas crianças de competências motoras, 

sociais, cognitivas e emocionais, as quais são básicas para a vida adulta. 

A nível motor, os espaços exteriores permitem a mobilização de competências de 

coordenação, equilíbrio e agilidade, ao oferecerem estímulos que impelem a criança a 

realizar variados movimentos. Fjørtoft (2001, citado em  Bento, 2015). defende que as 

crianças que brincam regularmente no exterior tornam-se mais aptas, já que este permite 

um maior desenvolvimento das competências motoras e potencia uma maior variedade 

de brincadeiras, como é exemplo do brincar social e dramático. A motricidade fina 

também é algo desenvolvido neste contexto, pois ao manusear de materiais naturais com 

diferentes texturas, tamanhos e pesos a criança adquire aprendizagens importantes para, 



 

28 
 

futuramente, conseguir escrever, por exemplo (Thomas & Harding, 2011, citado em 

Bento, 2015). 

A nível cognitivo, as crianças adquirem competências de imaginação e criatividade, 

consoante a exploração e descoberta dos diversos materiais, sons e movimentos. 

A nível social, os espaços naturais permitem uma elevada interação entre crianças que, 

“ao serem confrontadas com os imprevistos da Natureza, são incentivadas a cooperar, 

partilhando ideias, estratégias, medos e desejos”. Ao ajudarem-se mutuamente, a 

aprendizagem ocorre espontaneamente, onde os papeis de aprendente e ensinante podem 

modificar-se em função das exigências de cada tarefa. (Bilton et al., 2017, p. 52). A 

apropriação do espaço irá permitir que as crianças adotem comportamentos positivos e 

proativos em relação ao ambiente e aos hábitos de vida saudáveis (Bilton, 2010, citado 

em Bento, 2015). 

A nível emocional, o brincar no espaço exterior promove a confiança e aumenta a 

autoestima nas crianças, algo que ajuda a que elas superem desafios e mobilizem 

competência, de modo a avaliarem o risco e gerirem os seus comportamentos (Bento, 

2015). 

O desenvolvimento de práticas pedagógicas no exterior é, de facto, “um processo que 

exige tempo, pensamento reflexivo e crítico, planeamento cuidadoso e disponibilidade 

para aprender a partir de diferentes ensaios, erros e sucessos”. Apesar de ser bastante 

exigente, é um trabalho que se torna bastante compensador, uma vez que exerce uma 

influência positiva no desenvolvimento e aprendizagem da criança (Bilton et al., 2017, p. 

160). 

Observando as práticas de brincar ao ar livre noutros países, sobretudo nos países 

nórdicos, pode-se verificar que as realidades são diferentes, pois estes países apostam nas 

atividades outdoor em detrimento das indoor. Em Portugal, usufruímos de condições 

climatéricas privilegiadas para estar no espaço exterior e pouco as aproveitamos. Mesmo 

quando está sol lá fora, a necessidade de permanecer no interior é imensa. Tudo se deve 

ao facto de o investimento politico, social e educativo no brincar ao ar livre, enquanto 

estratégia promotora de saúde, bem estar e aprendizagem se encontrar, ainda, numa fase 

bastante embrionária (Bento & Portugal, 2019). 
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1.4. O papel do adulto na valorização do brincar no espaço exterior  

Em virtude de se colocar em evidência a importância do espaço exterior na aprendizagem 

e desenvolvimento das crianças, torna-se, igualmente, essencial refletir sobre o papel do 

educador/professor na promoção do brincar no espaço exterior, uma vez que as duas 

problemáticas estão interligadas e este tem um papel crucial neste sentido. 

O espaço exterior pode ser bastante rico em experiências, desde que o adulto, enquanto 

responsável pelo currículo, o reconheça como um lugar proporcionador de 

desenvolvimento e aprendizagem. Este deve ser o mediador entre a criança e o 

conhecimento, na medida em que é o educador que lhe proporciona situações de 

aprendizagem para que esta possa desenvolver as capacidades afetivas, cognitivas, 

emocionais e sociais. 

Enquanto observador, o adulto deve olhar para todas as oportunidades que o espaço 

exterior pode oferecer e possibilitá-las às crianças, sem se esquecer de observar e escutar 

aquilo que estas dizem, assim, como os seus interesses. 

Segundo Ferreira (2010, citado em Martins & Neves, 2020), o educador pode intervir, ou 

não, nas brincadeiras das crianças, podendo assumir o papel de observador. Através da 

observação vai recolhendo informações básicas sobre cada criança, sobretudo a nível 

pessoal, social, de conhecimento do mundo, comunicação e expressão, intervindo caso 

seja necessário. 

Quando considera importante interferir, quer seja no brincar livre ou estruturado, o adulto 

deve ser cuidadoso, parecer desinteressado, mas tornando a sua intervenção vantajosa, de 

modo a ajudar a criança a ter vários recursos materiais disponíveis e capacidade de 

formulação de contextos, em função dos seus objetivos de ação (Neto, 2020). Deste modo, 

quando há planeamento e dinamização de brincadeiras no espaço ao ar livre é importante 

que “o educador reflita sobre as suas potencialidades e que a sua organização seja 

cuidadosamente pensada” (Silva et al., 2016, p. 27). 

Enquanto profissional a trabalhar na área da educação, o educador/professor deve 

valorizar e criar oportunidades para que o sentido de descoberta esteja presente no 

processo de aprendizagem, promovendo-se desde cedo uma atitude curiosa e exploradora. 
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O educador poderá utilizar diversas estratégias pedagógicas que deverão adaptar-se às 

necessidades e aos interesses das suas crianças, permitindo-lhes experiências de 

qualidade e enriquecedoras. Dessa forma, o brincar torna-se uma forma de fortalecer a 

cooperação, as relações socias e um forte mediador do ensino-aprendizagem, uma vez 

que o educador poderá beneficiar dos momentos de ludicidade para transmitir e 

desencadear novos conhecimentos. 

O adulto também tem um papel fundamental relativamente ao perigo e ao risco. No 

espaço exterior, as crianças mostram um maior interesse por atividades que envolvam 

riscos e perigos, sendo fulcral mantê-las em segurança nas suas brincadeiras, mas sem 

que se torne controlador. 

Nesta perspetiva, a supervisão do adulto não pode ser tão excessiva, já que não pode 

impedir o confronto com desafios, onde se criam “as condições necessárias para que a 

criança aprenda a lidar com a possibilidade de falhar num contexto seguro e familiar”. É 

necessário confiar nas crianças, permitindo que estas operem no espaço de forma 

autónoma. Isto não significa que “o adulto se demita do seu papel, sendo importante 

adotar uma atitude flexível na avaliação das situações” (Bento & Portugal, 2016, pp. 92–

93). 

As experiências fora de portas podem, e devem, ter um impacto nas relações entre 

crianças e adultos. Segundo Bilton, Bento & Dias (2017, p. 89), “os adultos estão mais 

descontraídos e disponíveis para interagir com as crianças, mostrando abertura para novas 

formas de fazer e aprender”. É neste espaço, que adultos e crianças “têm oportunidade de 

mostrar diferentes facetas das suas personalidades, que dificilmente são visíveis no 

interior”. 

“Mais do que “ensinar” ou “vigiar” as crianças nas suas explorações ao ar livre, importa 

cuidar para que o brincar no espaço exterior seja marcado por momentos de fascínio e de 

proximidade com a Natureza (…)” (Bilton et al., 2017, p. 29) 

Idealizar o espaço exterior não é tarefa fácil para o educador/professor, mas com uma 

atitude flexível e algum empenho este consegue tirar partido das várias caraterísticas que 

esse possui.  
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Capítulo ll – Enquadramento Metodológico 

1. Definição do problema e objetivos 

A problemática desta investigação recai sobre a importância do espaço exterior e como 

este deve ser organizado e equipado, de forma a potenciar o brincar nas crianças.  

Este tema surgiu durante o registo no diário de grupo, em contexto de Educação Pré-

escolar, onde se gera uma reflexão semanal acerca do que foi realizado e sobre o que as 

crianças gostariam de realizar na semana seguinte. Uma das crianças referiu que gostaria 

de estar mais no exterior, pois considerava que estava a passar demasiado tempo dentro 

da sala. A partir daí, constatámos que a necessidade do exterior era algo comum em todas 

as crianças, mas que talvez o espaço não estivesse equipado da melhor forma. 

No contexto atual, devemos considerar o espaço exterior como um poderoso aliado, na 

medida em que a propagação do vírus se torna bastante reduzida em espaços arejados. 

Mas será que esse espaço vai ao encontro das necessidades das crianças? Encontrar-se-á 

equipado da melhor forma com equipamentos que potenciem o brincar e a prática de 

atividade física?  

Consequentemente, este estudo centra-se na forma como o espaço exterior é utilizado 

pelas crianças/alunos, antes e depois de serem inseridos alguns equipamentos lúdicos que, 

apesar de possuírem uma forma “tradicional” para serem utilizados, o foco é que as 

crianças brinquem com os materiais que os constituem de forma livre ou sigam algumas 

regras que já conhecem relacionadas com os jogos.  

Pretende-se favorecer o acesso das crianças a uma variedade de equipamentos, 

estruturados e não estruturados, de forma a tornar o espaço exterior, até aqui caraterizado 

como pobre, relativamente nesse aspeto, num espaço que incentive, cada vez mais, a 

brincadeiras das crianças. Segundo as Orientações para a Educação Pré-escolar é 

importante que exista uma “(…) introdução de materiais e equipamentos que apelem à 

criatividade e imaginação das crianças e que atendam a critérios de qualidade (…)” (Silva 

et al., 2016, p. 27). 
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Com esta investigação pretende-se responder à questão - de que forma os equipamentos 

e o espaço exterior podem ser organizados, de modo a potenciar o brincar livre? 

Para orientar as diferentes etapas do estudo, definiram-se os seguintes objetivos: 

 Promover a atividade lúdica das crianças e alunos; 

 Refletir acerca da importância do brincar para o desenvolvimento e aprendizagens 

das crianças/alunos no contexto de exterior; 

 Analisar o envolvimento e as ações das crianças ao brincar com materiais 

estruturados e não estruturados; 

 Enriquecer os vários espaços exteriores com materiais (fixos ou portáteis) 

potenciadores do desenvolvimento integral das crianças/alunos através de um 

processo participativo com as crianças; 

 Aproveitar o espaço exterior na sua totalidade; 

 Incentivar o brincar no exterior como prática diária de um contexto de Educação 

Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico. 

 

2. Metodologia de investigação 

Para a realização de uma investigação, é essencial definir o melhor processo para a sua 

concretização. A investigação na área da educação “desenvolve novos conhecimentos 

acerca do ensino, da aprendizagem e da administração educacional” (A. Bento, 2012, p. 

1) e esta pode ser de carater quantitativo ou qualitativo.  

A utilização de uma metodologia quantitativa, maioritariamente utilizada até aos anos 70, 

pressupõe que os dados sejam expressos numericamente, existindo uma pesada 

dependência em números, medidas, experiências, relações e descrições numéricas. 

Atualmente, os estudos revelam-se, predominantemente, de carater qualitativo ou mistos, 

onde são utilizadas as duas abordagens.  

De forma a dar resposta às diversas perguntas que surgiram no decorrer da investigação, 

optámos por uma metodologia de investigação qualitativa, já que o nosso interesse recai, 

essencialmente, no “como” e no “porquê” das situações vividas no decorrer das práticas 

profissionais.  
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Segundo o Prodanov e Freitas (2013) a metodologia qualitativa: 

considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto 

é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 

que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. 

(…) O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador 

é o instrumento-chave. (…) (Prodanov & Freitas, 2013, p. 70). 

De acordo com Bogdan & Biklen (1994), podemos verificar que a investigação qualitativa 

tem cinco caraterísticas: 

 “Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, 

constituindo o investigador o instrumento principal”. Estes entendem “que as 

ações podem ser melhor compreendidas quando são observadas no seu ambiente 

habitual de ocorrência” (Bogdan & Biklen, 1999, p. 48). 

 A investigação qualitativa é descritiva. Os investigadores recolhem os dados 

através de palavras ou imagens, sendo que esses dados abrangem transcrições de 

notas de campo, fotografias e entrevistas, por exemplo. Os investigadores tentam 

ser o mais fidedignos possível nas suas transcrições para que nenhuma informação 

seja perdida; 

 Para os investigadores qualitativos, o processo tem mais peso que apenas o 

produto final. O interesse do investigador encontra-se principalmente nas 

perguntas “como?” e porquê?”, dando ênfase ao desenvolvimento do estudo e não 

ao seu produto; 

 Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva. 

Os investigadores não recolhem dados para tentar confirmar hipóteses construídas 

anteriormente, mas sim para as desenvolver através dos dados recolhidos, que vão 

sendo agrupados ao longo da investigação; 

 O significado é de elevada importência na abordagem qualitativa. O investigador 

questiona continuamente os sujeitos da investigação, sendo que se preocupa em 

entender aquilo que eles experimentam, o modo como eles interpretam as suas 

experiências e o modo como eles próprios estruturam o mundo social em que 

vivem. 
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Em suma, na abordagem qualitativa, a pesquisa tem o ambiente onde decorre como fonte 

direta de todos os dados recolhidos. Esses dados têm natureza descritiva, retratando, ao 

máximo, tudo o que foi observado. A preocupação do investigador recai essencialmente 

pelo processo e não sobre o produto final e os dados recolhidos ajudam a desenvolver 

hipóteses ao longo da investigação. A opinião dos participantes é considerada importante 

e não deve ser descartada. 

Surge agora um paradigma entre a metodologia qualitativa e a metodologia de 

investigação – ação. O nosso papel neste estudo não foi apenas tirar conclusões, também 

existiu intervenção de forma a auxiliar a progressão dos grupos no brincar, quer no brincar 

livre como no estruturado. 

A investigação-ação “consiste na recolha de informações sistemáticas com o objetivo de 

promover mudanças sociais. Os seus praticantes reúnem dados ou provas para denunciar 

situações (…) com o objetivo de apresentar recomendações tendentes à mudança.” Este 

tipo de investigação envolve ativamente o investigador e tem como finalidade obter 

melhores resultados, em relação ao que se pretende melhorar (Bogdan & Biklen, 1999, 

pp. 292–293). 

De acordo com Cohen e Manion (1994, citado em Bell, 2010, pp. 20-21) a investigação-

ação é processo: 

(…) constantemente controlado passo a passo (…), durante períodos 

variáveis, através de diversos mecanismos (questionários, entrevistas e 

estudos de caso, por exemplo), de modo que os resultados subsequentes 

possam ser traduzidos em modificações, ajustamentos, mudanças de direção, 

redefinições, de acordo com as necessidades, de modo a trazer vantagens 

duradouras ao próprio processo em curso.  

Esta deve ser previamente planeada e necessita ter em atenção os métodos selecionados 

para a recolha de dados. Deste modo, a “investigação-ação não é um método nem uma 

técnica. Consiste numa abordagem que se revela particularmente atraente para os 

educadores devido à sua ênfase prática na resolução de problemas” uma vez que os 

profissionais levam a cabo uma pesquisa que busca visar “um maior entendimento e 

aperfeiçoamento do desempenho durante um certo período” (Bell, 2010, p. 22). 
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Esta é uma modalidade que tem um duplo objetivo, no sentido de adquirir efeitos em 

ambas as vertentes, na ação (ou mudança) e na investigação (ou compreensão), utilizando 

um processo cíclico que alterna entre ação e reflexão critica (Coutinho et al., 2009). 

A investigação-ação possui cinco características:  

 É participativa e colaborativa, no sentido em que implica todos os intervenientes 

no processo. O investigador participa, tentando melhorar a realidade (Zuber – 

Skerritt, 1992, citado em Coutinho et al, 2009); 

 É prática e interventiva, pois não se limita a descrever uma realidade, intervém 

nessa mesma realidade (Coutinho et al, 2009); 

 É cíclica, porque as descobertas iniciais geram possibilidades de mudança 

existindo assim um permanente entrelaçar entre teoria e prática (Cortesão, 1998, 

citado em Coutinho et al, 2009); 

 É crítica, na medida em os participantes também atuam como agentes de mudança 

(Zuber – Skerritt, 1992, citado em Coutinho et al, 2009); 

 É auto-avaliativa, porque as mudanças são constantemente avaliadas, numa 

perspetiva de adaptabilidade e de produção de novos conhecimentos” (Coutinho 

et al., 2009). 

Pretende-se que o investigador melhore a sua prática, refletindo sobre as metodologias 

que utiliza e introduzindo estratégias para que essa evolução seja possível, sendo que 

estes métodos devem incluir ação e investigação num processo cíclico com reflexão 

crítica. 

Um investigador que utilize esta metodologia deve ser capaz de, tal como afirma Zuber-

Skerrit (Coutinho et al., 2009, p. 363) “planear, atuar, observar e refletir mais 

cuidadosamente do que aquilo que se faz no dia-a-dia” com vista a melhorar 

sucessivamente o contexto em que desenvolve o seu projeto. 

Nesta metodologia e segundo Latorre (2003, citado em Coutinho et al, 2009) existem três 

técnicas de recolha de dados:  

 Técnicas baseadas na observação: encontram-se centradas na perspetiva do 

investigador, em que este observa presencialmente o caso em estudo. 
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 Técnicas baseadas na conversação:  as perspetivas dos participantes, enquadram-

se nos ambientes de diálogo e de interação.  

 Análise de documentos: centra-se na perspetiva do investigador, implicando uma 

boa pesquisa e leitura de documentos escritos que se constituem como uma boa 

fonte de informação. 

Resumindo, a investigação-ação é a metodologia que deve ser aplicada quando o 

investigador se envolve ativamente na causa da investigação, assumindo um papel ativo, 

ou seja, de agente de mudança. 

Esta investigação incidiu em dois contextos educativos: Educação Pré-escolar e 1.º Ciclo 

do Ensino Básico. Observámos e analisámos as suas características das diferentes turmas 

e estudámos a situação específica dos dois grupos, tentando questionar e estudar aspetos 

relacionados com a nossa questão de partida.  

3. Participantes no estudo 

Esta investigação decorreu na cidade de Beja, em dois momentos diferentes: em contexto 

de Educação Pré-escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico. 

A vertente de Educação Pré-escolar foi realizada numa Instituição Particular de 

Solidariedade Social, onde participaram 26 crianças e a educadora da sala de Jardim de 

Infância onde se realizou a prática profissional. 

“Na educação pré-escolar, o grupo proporciona o contexto imediato de interação social e 

de socialização através da relação entre crianças, crianças e adultos e entre adultos. Esta 

dimensão relacional constitui a base do processo educativo” (Silva et al., 2016, p. 24). 

Este era um grupo de crianças participativas e bastante dinâmicas. A sua maioria eram 

autónomas, mostrando capacidade para as tarefas propostas pela educadora, como por 

exemplo, ir buscar materiais, saber o local onde se encontravam, realizar atividades sem 

o apoio do adulto. Contudo, mostravam, também, autonomia em pequenas situações 

decorrentes do quotidiano, como na alimentação, na higiene e nas suas brincadeiras. 

Relativamente a este grupo, todas as 26 crianças participaram no estudo. 
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O segundo grupo observado, pertence a uma sala de 1º Ciclo do Ensino Básico da Escola 

de Santa Maria, pertencente ao agrupamento de Escolas Nº1 de Beja.  

Este é um grupo que se interessa bastante por aprender coisas novas, o que, por vezes, os 

impede de cumprir a regra de esperar a sua vez de falar, o que torna o grupo, por vezes, 

barulhento. Apesar de tudo, vivia-se um clima geral de bem-estar, segurança e interajuda. 

No caso deste segundo grupo, apenas participaram 19 alunos no estudo, devido ao facto 

de um aluno nunca ter comparecido a nenhuma das aulas e estar sinalizado com abandono 

escolar. 

Para além das crianças, a Educadora e a Professora que acompanharam estes grupos, 

foram parte integrante do presente trabalho na medida em que, para além de nos 

acompanharem durante toda a prática supervisionada, também responderam às entrevistas 

que representam um dos instrumentos de recolha de dados para o presente trabalho. 

 

Tabela 1 - Resumo de dados da amostra 

Número Total da Amostra 47 

Indivíduos do Sexo Masculino 26 

Indivíduos do Sexo Feminino 20 

Adultos cooperantes 2 

Número de Crianças que não 

participaram 
1 

 

 

4. Organização e caraterização do espaço exterior 

No espaço exterior, as crianças ficam emocionalmente expostas a toda uma dinâmica 

relacionada com os seus sentidos, sendo que são estimuladas a sentir, tocar, observar, 

cheirar e ouvir, o que se reflete na aprendizagem do mundo que as rodeia (Martins et al., 

2016). Por isso, é importante que o recreio seja um espaço cativante e dinâmico. 

Esta investigação foi realizada em duas instituições diferentes, que por sua vez, possuíam 

espaços exterior distintos. Deste modo, apresentaremos o croqui dos espaços e a sua 
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respetiva caraterização, onde identificámos os espaços do recreio onde as crianças 

optavam livremente pelo seu envolvimento físico, tipos de atividades, formas de 

organização e envolvimento social. Considerando as condições dos espaços da escola e 

as brincadeiras, foi observada toda a atividade desenvolvida durante o tempo no recreio. 

A figura 1 apresenta o espaço exterior em regime de Educação Pré-escolar, seguido do 

croqui e da descrição do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – Corredor pavimentado que dá acesso a todas as áreas do recreio (figuras 2 e 3); 

B – Espaço verde coberto por terra e relva. Possui maioritariamente árvores de porte 

médio, uma árvore grande e alguma vegetação rasteira. Encontra-se separado das outras 

áreas pelo um pequeno muro, sendo este um fácil obstáculo de ultrapassar (figuras 4 e 5); 

C – Alpendre cimentado, com um pequeno cesto de basquetebol na parede (figura 6). 

 

 

 

A 

B 
C 

Figura 1 - Espaço de recreio em Educação Pré-escolar 
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Figura 3 - Espaço A em Pré-escolar Figura 2 - Espaço A em Pré-escolar 
(continuação) 

Figura 4 - Espaço B em Pré-escolar Figura 5 - Espaço B em Pré-escolar   
(continuação) 
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O espaço exterior Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico está representado na figura 7, 

seguindo-se a sua descrição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

Figura 6 - Espaço C 

Figura 7 - Espaço de recreio em 1º Ciclo do Ensino Básico 
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A – Zona do campo de jogos. É um local com pavimento em cimento, duas balizas e seis 

cestos de basquetebol. Possui, em uma das suas laterais, escada de acesso e bancadas de 

cimento; 

B – Espaços verdes com algumas sombras e alguns bancos onde os alunos se podem 

sentar; 

C – Áreas de saída para o espaço exterior que possuem várias sombras e um pequeno 

lago; 

D – Zona dos antigos balneários e da caixa de areia. Possui bancadas onde os alunos se 

podem sentar; 

E – Corredor de acesso a todas as outras áreas. Neste espaço encontram-se diversos jogos 

desenhados no chão, como é o exemplo do jogo tradicional - A Macaca; 

F – Interior da escola, onde se podem encontrar bancos nos corredores. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Espaço A em 1º Ciclo do Ensino Básico 
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Figura 10 - Espaço B em 1º Ciclo do Ensino Básico  

Figura 11 - Espaço C em 1º Ciclo do Ensino Básico 
Figura 12 - Espaço C em 1º Ciclo do Ensino Básico (continuação) 

Figura 9 - Espaço B em 1º Ciclo do Ensino Básico (continuação) 
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Segundo a tipologia de espaço de recreio de Frost & Klein (Martins et al., 2016), o recreio 

pode enquadrar-se em quatro categorias: Espaço Recreio Tradicional, Espaço Recreio 

Designer, Espaço Recreio Aventura e Espaço Recreio Criativo.  

O Espaço de Recreio Tradicional é estruturado, pouco diversificado e monótono, 

possuindo espaços verdes com intenção meramente decorativas que não apresentam 

qualquer perigo para as crianças. Para além disso, as atividades praticadas, são atividades 

motoras globais. Já o Espaço Recreio Designer é estruturado, limitado em termos de 

espaços verdes e esteticamente atrativo.  O Espaço Recreio Aventura, é pouco estruturado 

e diversificado, mas possui espaços verdes em abundância que promovem atividades 

criativas por parte das crianças e desenvolve a sua motricidade global e fina. Por fim, o 

Espaço Recreio Criativo possui caraterísticas mistas, a presença de espaços verdes e uma 

vasta gama de atividades.  

Através da observação dos espaços escolares em estudo, podemos constatar que se 

enquadram na tipologia de Espaço de Recreio Tradicional. 

 

Figura 13 - Espaço D em 1º Ciclo do Ensino Básico Figura 14 - Espaço E em 1º Ciclo do Ensino Básico 
(continuação) 
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5. Procedimentos metodológicos 

Para dar início a este estudo foi essencial definir a questão-problema bem como os seus 

objetivos. Depois de bem delineados, durante duas semanas observámos o 

comportamento das crianças durante o recreio, em contexto de Educação Pré-escolar. 

Mais tarde, o mesmo foi realizado em Ensino do 1ºCiclo do Ensino Básico.  

Em contexto de Educação Pré-escolar, numa fase inicial, as crianças foram divididas em 

pequenos grupos e foi-lhes dado diversos materiais reutilizáveis para que elas os 

decorassem de forma criativa, podendo utilizar diversas técnicas, tais como, pintura, 

recorte e colagem, carimbagem e a utilização de texturas realizadas com algodão e cola 

branca. Esta atividade decorreu durante duas manhãs, sendo que as crianças decoraram 

os materiais que lhes interessavam. Todas quiseram participar nesta atividade apesar de 

ser de carater facultativo. 

Numa segunda etapa, realizou-se um momento de diálogo com as crianças para que 

discutíssemos que jogos fazer com os materiais pintados nas manhãs anteriores. As 

crianças apenas foram informadas de que os vários equipamentos seriam utilizados no 

espaço exterior, durante o recreio. 

Por fim, a construção dos materiais. Tínhamos definido que as crianças participariam na 

produção dos jogos, mas devido à situação pandémica ter agravado imenso nesse 

momento de estágio, não foi possível. Para que as crianças realizassem as atividades, os 

jogos foram construídos posteriormente e implementados pela Educadora da sala, que 

documentou o comportamento das crianças através de diversos vídeos. A situação não foi 

a ideal, mas foi a melhor solução encontrada.  

Em contexto de Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, os procedimentos foram um pouco 

diferentes, mas apresentavam o mesmo objetivo, promover a prática de atividade física. 

Primeiramente, foi pedido aos alunos que produzissem um texto onde teriam de descrever 

o espaço exterior tal como ele é, o que realizam durante o intervalo das aulas e imaginar 

como seria o seu recreio prefeito. Após ouvir as ideias dos alunos, foram construídos 

diversos equipamentos que iam encontro às suas sugestões e colocados ao seu dispor. Por 

fim, foi proposto aos alunos que realizassem novamente a atividade inicial, de modo a 
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percebermos se os equipamentos contribuíram positivamente para a atividade física dos 

alunos. 

Em ambas as valências, elaborámos registos através de grelhas de observação sobre o 

comportamento das crianças/alunos, antes e depois da presença dos equipamentos 

construídos. Realizámos também alguns registos de ocorrências, sobre o comportamento 

das crianças durante a realização das atividades, de forma a analisar também a interação 

existente entre as crianças e alunos pertencentes de ambos os grupos. 

Quando terminadas as práticas supervisionadas, realizámos, também, entrevistas à 

Educadora e Professora cooperantes, pois qualificamos as suas considerações como 

essenciais a esta investigação. 

Por último, as conclusões necessárias foram retiradas, tendo em conta a observação 

realizada, a opinião dos alunos, as entrevistas dirigidas à Educadora e à Professora e dos 

registos realizados por nós, de forma a tentarmos compreender o impacto das atividades 

na atividade física na vida escolar destas crianças.  

6. Atividades implementadas  

Neste ponto pretendemos descrever os equipamentos utilizados nos espaços exteriores de 

ambas as instituições. Por equipamentos, entenda-se que foram utilizados, essencialmente 

jogos, sendo alguns de caracter tradicional, contruídos a partir de material reutilizável.  

É importante destacar que, em ambos os contextos, não foram utilizados os mesmos 

jogos, já que as faixas etárias eram bastante distintas e em 1º Ciclo do Ensino Básico, os 

jogos se tornariam desmotivantes para os alunos. 

Em contexto de Educação Pré-escolar os jogos desenvolvidos foram os seguintes: 

 Jogo das latas – consistia em derrubar, com uma bola, todas as latas que se 

encontravam empilhadas; 

 Jogo das argolas – traduzia-se em acertar com as várias argolas num pino que se 

encontrava fixo no chão; 

 Jogo “Os Ceifeirinhos Esfomeados” – o objetivo do jogo era acertar com o maior 

número de bolas na “boca” dos “ceifeirinhos”; 
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 Jogo “Corda Bamba” – este jogo pretendia testar o equilíbrio das crianças, sendo 

que estas necessitavam de andar por cima do fio várias vezes, de modo que 

conseguissem transportar várias figuras até a um pote que se encontrava no final 

do fio; 

 Jogo “Copia os movimentos” – os jogadores deviam copiar os movimentos dos 

cartões que se estavam no chão; 

 Jogo “Lagarta confusa” – baseava-se em abrir e fechar os braços, de modo que a 

garrafa que se encontrava ao centro se deslocasse de um dos jogadores para o 

outro; 

 Jogo “Apanha-me” – cada jogador deveria ficar com metade de um garrafão, e o 

objetivo é que com ele, apanhassem a bola que era lançada pelo colega; 

 Jogo “Animais trabalhões” – consistia em tombar, com uma bola, todas as garrafas 

que se encontravam no chão. 

Como já referido anteriormente, em contexto de Pré-escolar foi a Educadora da sala quem 

executou e acompanhou as crianças durante esta etapa. Por consequência, foi produzido 

um guião com a planificação de todos os jogos, que pode ser consultado no Apêndice I. 

Neste guião encontra-se, de forma mais detalhada, a explicação de cada atividade 

acompanhada de uma fotografia dos materiais. Também estão referidas as Áreas de 

Conteúdo, o Domínio e as Aprendizagens Essenciais que se pretendiam promover. O 

nível de dificuldade de cada atividade poderia ser adaptado, sendo que esta foi uma 

preocupação, pois estávamos perante uma turma heterogénea. 

Já em contexto de Ensino do 1º Ciclo de Ensino Básico os jogos implementados foram: 

 Jogo da Reciclagem – consistia em colocar os diferentes materiais, que se 

encontravam em imagens, no ecoponto correto. Tinha diferentes níveis de 

dificuldade; 

 Jogo do Galo – os jogadores deviam jogar alternadamente e o objetivo era 

conseguir colocar três peças iguais em linha, e ao mesmo tempo impedir o 

adversário de ganhar na próxima jogada; 

 Jogo das latas – baseava-se em derrubar, com uma bola, todas as latas que se 

encontravam empilhadas; 
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 Raquetes – jogo realizado a pares, onde cada jogador possuía uma raquete e 

lançavam a bola de um para o outro com elas. O objetivo era não deixar cair a 

bola no chão; 

 Cordas de saltar – duas pessoas colocavam-se frente a frente, segurando cada uma 

delas uma das pontas da corda. Iniciava-se o jogo com o movimento circular da 

corda e as pessoas iam saltando com esta em movimento; 

 Jogo “Dá-me pontos” – o objetivo era que o jogador atirasse a bola e esta chegasse 

à marca com maior pontuação possível. Mas para conseguir ganhar a pontuação 

pretendida, o aluno teria de referir uma operação da tabuada que desse um valor 

entre a pontuação em que acertou e a anterior. 

A descrição detalhada destas atividades pode ser consultada no Apêndice II, onde se pode 

encontrar um guião semelhante ao realizado para Educação Pré-escolar. Decidimos 

produzir também um guião neste contexto, pois os alunos já sabiam ler fluentemente e 

era algo que os poderia ajudar a perceber os jogos, caso existissem dúvidas. Neste guião 

encontra-se a explicação de cada atividade, acompanhada de um esquema da mesma. 

Também estão referidos os Domínios e as Aprendizagens Essenciais que se pretendem 

promover. 

Por último, é importante referir, que tanto em Educação Pré-escolar como em 1º Ciclo do 

Ensino Básico, os jogos realizados foram pensados de forma a desenvolver a prática de 

atividade física das crianças e também competências relacionadas com diversos 

conteúdos abordados pela Educadora e Professora cooperantes. 

7. Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

“A seleção das técnicas a utilizar durante o processo de pesquisa constitui uma etapa que 

o investigador não pode minimizar, pois destas depende a concretização dos objetivos do 

trabalho de campo” (Aires, 2015, p. 24).  

O trabalho de campo carateriza-se pelo levantamento de dados, recolhidos pelos 

investigadores qualitativos. Estes encontram-se com os sujeitos e passam muito tempo 

com eles, observando-os no seu ambiente natural. O investigador entra no mundo do 

sujeito de forma não intrusiva, registando o que acontece. “Pode participar nas suas 

atividades, embora de forma limitada e sem competir com o objetivo de obter prestígio 
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ou estatuto. (…) É empático e, simultaneamente, reflexivo” (Bogdan & Biklen, 1999, p. 

113). Podemos constatar que o objetivo principal do investigador é, segundo Bogdan & 

Biklen (1999, p.133) “aumentar o nível de à-vontade dos sujeitos, encorajando-os a falar 

sobre aquilo de que costumam falar, acabando por fazer confidências.” 

No decorrer do nosso processo de investigação procuramos utilizar diversas técnicas e 

instrumentos que no auxiliassem na recolha de dados. As técnicas e instrumentos de 

investigação adotados foram:  

 a observação direta da realidade e observação indireta através de vídeos e 

fotografias, utilizando para o respetivo registo grelhas de observação; 

 as entrevistas, dirigidas à Educadora de Infância e à Professora de 1º Ciclo do 

Ensino Básico e diálogo com crianças e alunos; 

 a consulta e análise de documentos. 

9.1. Observação 

Segundo Amado (2017), a observação consiste na recolha de dados, de modo sistemático, 

através do contacto direto com situações representativas, sendo uma das técnicas mais 

usadas na investigação qualitativa. 

Máximo-Esteves (2008) afirma que a observação permite o conhecimento direto dos 

fenómenos tal como eles acontecem, demonstrando assim que o investigador observa as 

dinâmicas dos contextos e não manipula nem estimula os seus sujeitos, tal como os 

participantes que se encontram a ser observados “não intervém na produção da 

informação procurada. Esta é manifesta e recolhida diretamente neles pelo observador” 

(Quivy & Campenhoudt, 1998, p. 164). 

Para além da observação direta, referida acima, a observação indireta também é um 

veículo de recolha de informação de excelência. Esta utiliza como um questionário ou um 

guião de entrevista como instrumento de observação. Neste caso, o investigador dirige-

se ao sujeito para obter a informação desejada. Ao responder às perguntas, o sujeito 

intervém na produção da informação relevante para a investigação (Quivy & 

Campenhoudt, 1998).  
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Tendo em conta a informação acima referida, durante a prática profissional II e Ill, numa 

primeira fase realizámos uma observação direta, observando o comportamento das 

crianças e alunos sem os inquirir. Posteriormente, efetuámos um tipo de observação 

indireta quando questionamos as crianças/alunos sobre a sua apreciação relativamente a 

cada atividade, e ao entrevistarmos os adultos que nos acompanharam. 

Quivy (1998) refere que as existem diversos tipos de observação em investigação social, 

existindo “um método de observação participante de tipo etnológico, ou, pelo contrário, 

um método de observação não participante, cujos processos técnicos são muito 

formalizados” (p. 197). A observação participante determina-se através da participação 

do investigador nas atividades em estudo. Já na observação não participante o 

investigador não participar na vida do grupo, que, portanto, observa «do exterior»”. 

Desta forma, podemos constatar que realizámos o tipo de observação participante, pois 

participámos e estudámos a vida coletivas de ambos os grupos.  

Durante a prática profissional lI, em contexto de Pré-escolar, não conseguimos observar 

diretamente as crianças a realizar as atividades propostas, pois o estágio foi interrompido. 

Mas, a educadora da sala, implementou os jogos e filmou, para que, posteriormente, 

observássemos e retirássemos conclusões.  

A observação foi um ponto essencial na realização desta investigação, já que permitiu 

recolher maior parte das informações e detalhas importantes. De salientar que tudo o que 

observamos é interpretado de acordo com as nossas crenças e pressupostos e por isso é 

necessário que a descrição das observações e reflexão sobre estas seja realizada de forma 

isenta e o mais imparcial possível.  

Com o objetivo de registar o comportamento das crianças ao longo de todo o período de 

observação, elaboraram-se grelhas de observação. Estas grelhas foram construídas 

levando em consideração os comportamentos que se pretendiam observar, tendo em conta 

o género e a idade das crianças/alunos. 

9.2. Registos multimédia  

As fotografias e vídeos fornecem-nos dados descritivos, que servem para “compreender 

o subjetivo e são frequentemente analisadas indutivamente” (Bogdan & Biklen, 1999, p. 
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183). Em ambas as instituições possuíamos autorização para captar imagens das crianças 

e alunos. 

Estes tipos de ferramentas podem ser separadas em duas categorias: as que foram feitas 

por outras pessoas e aquelas em que o investigador produziu (Bogdan & Biklen, 1999). 

É importante destacar que, em contexto de Educação Pré-escolar, todos os registos 

realizados, após a colocação do material no exterior, foram realizados pela educadora da 

sala, já que existiu um surto de Covid-19 na instituição e a prática profissional foi 

interrompida. De acordo com Bodgan & Biklen (1999), as fotografias e vídeos “que 

aparecem num meio que se está a estudar podem dar uma boa perceção dos indivíduos 

que já não estão presentes, ou de como certos acontecimentos particulares desse meio 

eram” (p. 184). 

Durante a observação inicial em Educação Pré-escolar e em toda a observação realizada 

em 1º Ciclo do Ensino Básico, os registos foram produzidos por nós e as fotografias, 

aliada aos vídeos,  foram a forma mais fácil e ágil para captar o momento com todas as 

particularidades que acontecem simultaneamente, pois tal como afirmam Bogdan e 

Biklen (1994, p. 189) “A utilização mais comum da câmara fotográfica é talvez em 

conjugação com a observação participante (…) utilizada como meio de lembrar e estudar 

detalhes que poderiam ser descurados se uma imagem fotográfica não estivesse 

disponível”. As fotografias quando são tiradas pelos próprios investigadores no local, 

podem fornecer-nos imagens, onde é possível retirar pistas sobre relações e atividades. 

As fotografias e os vídeos permitem-nos revisitar os acontecimentos as vezes que 

acharmos necessárias para observar novos aspetos ou explorar melhor os mesmos, 

descobrindo pontos de vista que não haviam sido ainda encontrados. Consideramos 

importante que os momentos captados sejam naturais e, por isso, o tentámos que a 

presença da câmara não inibisse as crianças, ou alterasse o seu comportamento. 

9.3. Entrevista 

“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” (Amado, 2017, p. 

209). É um meio de excelência, onde o investigador deve recolher informação pura e 

retirar elementos de reflexão muito ricos e matizados. Carateriza-se, também, por 
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acontecer um contacto direto entre o investigador e os seus interlocutores (Quivy & 

Campenhoudt, 1998). Em investigação qualitativa, as entrevistas podem ser utilizadas em 

conjunto com a observação participante, análise de documentos e outras técnicas. 

Consideramos que, em relação à estrutura, as entrevistas realizadas são de carater 

semiestruturado, no qual as questões foram elaboradas previamente, embora o 

entrevistado tenha grande liberdade de resposta. A entrevista semiestruturada é um dos 

principais instrumentos da pesquisa de natureza qualitativa. (Amado, 2017). 

Em concordância com estes aspetos, produziu-se um guião com questões orientadoras, a 

que Haguette (1995) intitula “roteiro de entrevista” que contém tópicos previamente 

estabelecidos de acordo com a problemática central, para o/a entrevistador/a, se orientar 

e organizar durante as entrevistas ao professor/a ou educador/a. 

De acordo com os critérios e caraterísticas intrínsecas à colocação de entrevistas 

explicitados anteriormente, procurámos realizar as entrevistas à Educadora de Infância e 

Professora de 1º Ciclo no decorrer dos respetivos estágios e após o término da 

implementação de todas as atividades propostas para a realização do presente trabalho. 

(Apêndice III e Apêndice IV respetivamente). 

Para além das entrevistas realizadas aos adultos responsáveis, também os alunos de 1º 

Ciclo do Ensino Básico responderam a várias perguntas de forma a entendermos como 

estes viam o espaço exterior, antes e depois da colocação dos materiais (Apêndice V). 

Aconteceram também momentos de diálogo com as crianças e alunos. Este tipo de 

entrevista tem um carater informal, e pretende captar a sua perspetiva sobre ocorrências 

e traços gerais das atividades realizadas (Amado, 2017, p. 212). 

9.4. Consulta e análise de documentos 

A consulta e análise documental foi muito importante, em ambas as valências, no que 

respeita a compreensão da importância dada ao brincar e aos espaços exteriores pela 

instituição e equipa, tal como a coerência entre as suas conceções e as suas práticas. Para 

além disso, também foi essencial recolher informação sobre as instituições e os grupos de 

crianças. 
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Aires (2015) garante-nos também que os documentos oficiais (internos e externos) 

proporcionam informação sobre as organizações e assim sendo, foram consultados os 

projetos pedagógicos e projetos educativos, algo que nos elucidou sobre os princípios e 

conceções que regem as práticas. Coutinho et al. (2009) enaltecem a importância deste 

tipo de recursos, já que se centra “também na perspetiva do investigador e implica uma 

pesquisa e leitura de documentos escritos que se constituem com uma boa fonte de 

informação” (p. 373). 
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Capítulo III – Intervenção 

Parte I – Contexto de Educação Pré-escolar  

1. Contextualização 

1.1. Caraterização da Instituição  

O Centro Paroquial e Social do Salvador é uma instituição Particular de Solidariedade 

Social fundada pela Paroquia do Santíssimo Salvador e tem a sua sede na rua Tenente 

Sanches de Miranda. 

Iniciou a sua atividade em 1984 com as atividades pastorais, catequese e ocupação de 

tempos livres para as crianças, em 1986 abriu o centro de dia, a creche e o jardim de 

infância e em 1987 inaugurou-se o estabelecimento I, criou-se o estabelecimento II, 

ambos com valência de lar, ATL e onde se situa a Igreja da Nossa Senhora do Monte 

Carmelo («Centro Paroquial e Social do Salvador», História do Centro, 2020). 

Segundo o site da instituição, o Centro Paroquial e Social do Salvador tem como 

finalidade principal dar resposta às necessidades atuais da sociedade, como: 

 Apoiar os pais na educação dos seus filhos, oferecendo o apoio pedagógico 

necessário para o desenvolvimento cognitivo, pessoal e moral da criança;  

 Apoiar a população idosa e sua família; 

 Proporcionar ao idoso a sua autonomia;  

 Favorecer o bem-estar físico e psicológico ao idoso;  

 Combater o isolamento do idoso;  

 Realizar atividades sociais;  

 Desenvolver a formação cristã das crianças, jovens e adultos através da catequese 

(Centro Paroquial e Social do Salvador, História do Centro, 2020). 

A instituição tem como missão: 

“Contribuir para o bem-estar físico, social e espiritual das crianças, idosos, 

famílias e comunidade, tendo em conta os valores cristãos, através de 

respostas sociais adequadas, com qualidade e eficácia” (Projeto Educativo 

da Instituição Centro Paroquial e Social do Salvador, 2018, p. 27) 
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O Centro Paroquial e Social do Salvador apresenta 5 respostas sociais: 

 Creche (4 meses – 3 anos); 

 Pré-escolar (3 – 6 anos); 

 CATL - Centro de Atividades de Tempos Livres (6 – 12 anos);  

 Estrutura Residencial para Idosos;  

 Lar Residencial para Idosos. 

 

1.2. Caraterização do Grupo de Crianças 

O grupo é composto por 26 crianças, sendo 15 elementos do género masculino e 11 do 

género feminino. Considera-se um grupo heterogéneo em idade sendo que existem 12 

crianças com três anos e 14 crianças com quatro anos. A distribuição de crianças por 

género e idade encontra-se na tabela seguinte: 
 

Tabela 2 - Distribuição de crianças por género e idade 

 Idade 

Género 3 anos 4 anos Total 

Masculino 7 8 15 

Feminino 5 6 11 

Total 12 14 26 crianças 
 

Cada criança apresenta características muito próprias, possuindo saberes, vivências, 

competências e interesses próprios e diferentes dos restantes elementos do grupo. Têm 

comportamento adequado à faixa etária a que pertencem, promovendo se a autonomia dos 

mais novos com a colaboração dos elementos que compunham o grupo (Serra, 2020). 

Segundo a educadora da sala, são um grupo de crianças participativas, dinâmicas, 

afetuosas, desafiadoras que revelam curiosidade e interesse na exploração/descoberta do 

que as rodeia, do que lhes é proposto e propõem ao adulto. Manifestam interesse nas 

diversas áreas de aprendizagem, refletidas no jogo de faz de conta, na pintura, no desenho, 

na modelagem, nas histórias, na descoberta da escrita, no raciocínio lógico matemático 

bem como na curiosidade pelas ciências. Também se enquadram bem na dinâmica do 

grupo, correspondendo aos interesses deste, tendo sempre em conta as caraterísticas da 

sua faixa etária.  
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São crianças assíduas, pontuais, participativas, muito afetivas, relacionam-se bem entre 

si e com os adultos. Conversam muito umas com as outras sobre as suas vivências e 

conhecimentos. É também, interessante observar as suas preferências em relação aos 

amigos. Apresentam uma atividade física intensa, boa coordenação geral de movimentos, 

possuindo um controle de movimentos finos. 

1.3. Equipa Educativa 

A equipa educativa da Sala dos Reguilas é composta por uma educadora e uma auxiliar 

de ação educativa. 

A Educadora exerce a profissão de Educadora de Infância há 24 anos, sendo que 22 anos 

foram passados no Centro Paroquial e Social do Salvador. 

A Auxiliar de Ação Educativa exerce a profissão há 14 anos, os mesmos à que se encontra 

na instituição.  

Tanto a educadora como a auxiliar, têm uma relação muito positiva com as crianças, 

mostrando-se sempre disponíveis para todas as crianças, sendo muito pacientes, 

atenciosas e afetuosas. A relação entre ambas é igualmente positiva. 

1.4. Organização e Gestão do Tempo 

Segundo o Projeto Curricular de Grupo (2020-2021), o tempo educativo tem uma 

distribuição flexível, embora corresponda a momentos que se repetem com uma certa 

periodicidade. É uma rotina que é pedagógica porque é intencionalmente planeada pelo/a 

educador/a e porque é conhecida pelas crianças, que sabem o que podem fazer nos vários 

momentos e prever a sua sucessão, tendo a liberdade de propor modificações. 

A rotina educativa da Sala dos Reguilas encontra-se na seguinte tabela: 
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Tabela 3 - Rotina diária da Sala dos Reguilas 

 

Através da análise da tabela podemos constatar que “o período da manhã é também 

reservado para atividades mais orientadas pela equipa educativa, ao que se seguem 

atividades de escolha livre. A parte da tarde incide em atividades de grande grupo, de 

acordo com o planeado” (Serra, 2020-2021, p. 12). 

1.5. Caraterização dos Espaços 

O espaço exterior é de fácil acesso e apresenta diversas áreas pensadas para que as 

crianças se encontrem seguras.  

Este está divido em três zonas: o alpendre, uma zona de árvores e relva e um corredor que 

dava acesso a todo o espaço. No alpendre, as crianças brincam livremente, ou fazem jogos 

em grupo. No corredor, jogam à bola, à apanhada ou andam no trator de pedais 

disponibilizado pela instituição. Poucas são as crianças que se aventuravam pelo espaço 

verde, mas quando o fazem apreciam as flores silvestres e tentam subir às árvores.  

Horário Rotina 

Período da Manhã 

7h30/9h Acolhimento Geral 

9h Acolhimento na sala 

9h30 Reunião de grande grupo/plano diário 

10h Hora da fruta 

10h15 Atividade orientada 

11h30 Conclusão e avaliação da manhã 

12h Recreio 

12h30 Almoço 

13h15 Higiene 

13h30/ 14h30 Componente de apoio à família 

Período da Tarde 

14h30 Atividade de grande grupo 

16h/ 16h30 Lanche 

16h30/17h Recreio 

17h30/19h Componente de apoio à família 
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De modo geral, é um espaço acolhedor, mas muito estruturado e pouco diversificado, 

tornando-se um pouco monótono para as crianças. 

2. Atividades desenvolvidas em contexto de Educação Pré-escolar 

Esta investigação desenvolveu-se em dois momentos: um primeiro momento onde foi 

possível observar as crianças no seu espaço habitual de recreio com os materiais 

facultados pela instituição e pela educadora e, um segundo período onde foram 

adicionados novos equipamentos construídos a partir de materiais reutilizáveis. 

Desde o início da Prática Profissional II, foi possível constatar que o espaço exterior era 

um lugar onde as crianças se mostraram livres e exploradoras, ainda que algumas 

necessitassem mais do apoio ou contacto com o adulto do que outras, devido às diferenças 

de idade, sendo esta sala heterogénea. 

A observação inicial decorreu durante uma semana, no período em que as crianças 

brincavam livremente no recreio. A observação, tal como as conversas informais com a 

equipa educativa, levaram-nos a uma maior consciencialização da importância do espaço 

exterior para os momentos de brincadeira das crianças, bem como a forma como estes 

estão ou não organizados para as sustentar. 

Nesta fase pudemos verificar, através de uma grelha de observação, que as crianças 

brincam essencialmente na zona do alpendre e na parte do corredor mais próxima deste, 

tal como mostra a tabela 4: 

Tabela 4 - Média da distribuição do número de crianças no espaço exterior antes da colocação dos 
materiais 

Zona do espaço exterior Número de crianças em cada espaço 

Zona do Alpendre 14 

Zona do corredor (perto do alpendre) 4 

Zona do corredor (perto da zona 

verde) 
2 

Zona de relva e árvores 1 
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Nos diversos dias de observação, o número de crianças foi-se alterando e para a realização 

da tabela anterior, calculámos a média do número de crianças que estiveram presentes, 

ou seja, 21 crianças.  

Também conseguimos verificar que as crianças que brincam sozinhas no espaço são 

essencialmente do género feminino com 3 anos. Brincam principalmente com objetos não 

estruturados, criando brinquedos e brincadeiras. Por vezes também jogam com a bola 

sozinhos, quer seja com os pés ou a atirar à parede e apanhar. 

Maior parte das crianças brinca com todos os colegas, havendo tendência a formarem-se 

grupos, principalmente por género e idade.  

São as crianças mais novas e do género feminino que pedem a intervenção do adulto para 

brincar, especialmente quando existem elementos novos no espaço ou nas brincadeiras 

de faz de conta. Já as crianças mais velhas e do género masculino, tendem a brincar de 

forma livre no espaço, não pedindo o auxílio do adulto. A figura seguinte ilustra estes 

dados: 

 

O jogo simbólico e os jogos com objetos – estruturados e não estruturados – são os 

preferidos de todas as crianças em todas as faixas etárias. Os objetos utilizados são folhas 

(serviam de asas para voar, de orelhas de coelho…), água da chuva, terra molhada 
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3 anos 4 anos Género Maculino Género Feminino

Preferência das crianças entre o brincar livre e o 
brincar estruturado

Brincar livre Brincar estruturado

Figura 15 - Preferência das crianças pelo brincar livre ou pelo brincar estruturado antes 
da colocação dos equipamentos 
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(criando esculturas), uma caixa (uma das crianças colocava-se lá dentro e outras 

empurravam) e um pequeno trator do género de um triciclo. São as crianças de género 

masculino e já com quatro anos que se interessam mais pelos jogos sociais – jogar com 

uma bola -  apesar de os mais novos também tentarem integrar-se e por vezes imitarem 

os jogos realizados pelos mais velhos. 

 

 

 

 

 

 

Durante todos os recreios, existiam crianças a brincar à apanhada, a correr, e até a realizar 

diversos jogos de cooperação-oposição. Um baixo número de crianças também gostava 

de trepar às pequenas árvores existentes no recreio, tal como ao pequeno muro (de altura 

variada) que rodeia este espaço. As crianças mais aventureiras esforçavam-se para trepar 

pela zona mais alta, enquanto muitas tentavam ganhar confiança a passar a zona mais 

baixa. 

A seguinte tabela, mostra, de acordo com a categorização de Neto (2020), quantas 

crianças, em média, se interessavam pelas diferentes formas de jogar na infância durante 

o tempo de recreio:  

Figura 17 - Criança a usar folhas 
para recriar orelhas de coelho 

Figura 16 - Crianças a brincar com uma caixa de fruta 
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Tabela 5 - Representação de quantas crianças, em média, se interessam pelas diferentes formas de jogar 
na infância antes da inserção dos equipamentos no espaço 

Formas de jogar na infância Número de crianças 

Jogo simbólico 10 

Jogo com objetos 6 

Jogo social 2 

Jogo de atividade física 3 

Os conflitos entre colegas eram bastante constantes sendo necessária, quase sempre, a 

intervenção do adulto para que fosse possível negociar a utilização dos poucos materiais 

existentes. Em média, durante o tempo de observação, existiram seis conflitos durante os 

30 minutos de recreio. Apesar de ser algo negativo, quando a criança brinca com outras, 

muitas das vezes o conflito surge, porque querem o mesmo brinquedo, ou porque uma 

tirou o brinquedo à outra, entre outros.  

Na semana seguinte, após a observação inicial, decidimos começar a construir os 

equipamentos que mais tarde iriam integrar o recreio. 

As crianças foram divididas em pequenos grupos e foi-lhes entregue diversos materiais 

reutilizáveis para que elas os decorassem de forma criativa, podendo utilizar variadas 

técnicas, tais como, pintura, recorte e colagem, carimbagem e a utilização de texturas 

realizadas com algodão e cola branca.  

Os materiais recicláveis cedidos foram garrafas de plástico de vários tamanhos, pratos de 

plásticos, garrafões de água vazios, rolos de papel, latas.  

Durante a execução, as crianças ficaram a perguntar-se para que seria necessário pintar 

tais materiais. Conversaram imenso com os colegas, colocando hipóteses, para tentar 

descobrir. Surgiram várias sugestões, tais como, utilizar os pratos para decorar a sala, 

sendo que os associaram a Beringel, pois esta vila do concelho de Beja é bastante 

conhecida devido ao seu artesanato. Também referiram que as garrafas podem ser 

utilizadas em jogos de educação física. Por fim, mencionaram que poderiam abrir as latas 

e arriscariam tentar acertar dentro destas com pedras. 
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Esta atividade decorreu durante duas manhãs e as crianças decoraram os materiais que 

lhes interessavam. Todas quiseram participar apesar da atividade ser de carater 

facultativo.  

Numa segunda etapa, procedeu-se a um momento de diálogo, em grande grupo, para 

discutirmos o que fazer aos materiais adornados nas manhãs anteriores. Foi dito às 

crianças que estes seriam para utilizar no espaço exterior e as ideias não tardaram a 

aparecer: 

 Os pratos poderiam servir como discos, e eles poderiam jogar com os amigos; 

 Com os garrafões maiores e as garrafas mais pequenas, poderiam fazer 

corridas, sendo que os garrafões poderiam ser para sinalizar a partida e a 

chegada e/ou para contornar durante a corrida; 

 Produzir bolas com jornal e papel já utilizado para tentar acertar no cesto de 

basquete que já se encontra no exterior; 

 Algumas das bolas produzidas poderiam ser para fazer um jogo de bowling, 

utilizando as garrafas mais pequenas; 

 Realizar corridas de obstáculos utilizando as latas e saltando de diferentes 

formas e numa fase final poderiam ser imitados diversos animais, por exemplo 

um caranguejo, como referiu uma das crianças; 

Figura 18 - Pintura de pratos de plástico Figura 19 - Pintura de um garrafão 
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 Podem tirar-se o fundo dos pratos e tentar com que eles acertem nos rolos de 

papel. 

No final da troca de ideias, chegámos à conclusão que poderíamos utilizar mais materiais 

do que aqueles que já havíamos pintado, e de seguida foi apresentado um giz às crianças. 

Mencionaram de imediato o jogo da macaca e o quanto gostavam de o realizar. Também 

foi referido que poderia dar para fazer várias linhas no chão e que elas teriam de andar 

sobre essas linhas, gostaram imenso da ideia.  

O terceiro passo seria construir os jogos com o grupo, mas como já mencionado 

anteriormente, devido à situação pandémica ter agravado imenso neste momento de 

estágio, não foi possível. Deste modo, os materiais foram construídos seguindo as ideias 

descritas acima, as condições que existiam em termos de espaço e materiais, bem como a 

faixa etária das crianças. 

A maioria dos jogos poderão ser considerados jogos tradicionais, mas neste contexto 

achámos que seria adequado utilizá-los, já que são atividades pouco exploradas por este 

grupo de crianças. Para além disso, todos os jogos e equipamentos ao serem manuseados 

podem ser modificados por quem os joga, permitindo assim adequá-los às necessidades 

e interesses das crianças. 

A educadora cooperante foi essencial na implementação dos equipamentos com as 

crianças, já que esta fase teve de ser realizada mais tarde, devido à pandemia de Covid-

19. 

Desta forma, a educadora, seguiu o guião cedido, começando por colocar os 

equipamentos no exterior antes que as crianças saíssem para o recreio. Este procedimento 

tinha como finalidade observar o interesse das crianças pelos materiais, a forma como os 

exploravam, bem como as interações entre pares (a descrição pormenorizada pode ser 

consultada no Apêndice VII). 

Pedimos à educadora cooperante para colocar os materiais no exterior e não dizer nada 

às crianças. Com os equipamentos já dispostos pelo espaço, a educadora, como era 

habitual, pediu-lhes que arrumassem os materiais com que estavam a brincar, pois iam 

para o exterior brincar. Quando saíram da sala e se depararam com os jogos, as crianças 
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ficaram espantadas e curiosas, mostrando interesse e de imediato foram explorar os 

materiais. 

Maior parte das crianças correu para os jogos mais próximos e começou a remexer e a 

tentar perceber como funcionavam. Outras, viram os vários jogos e só depois escolheram 

o que mais lhes interessava. De forma geral, as crianças espalharam-se pelos jogos e pelo 

espaço de forma muito natural. Mas acabaram por existir inúmeros conflitos, pois várias 

crianças queriam os mesmos jogos. Todos foram resolvidos pela equipa educativa, que 

contornou facilmente as situações. 

Durante a observação assistimos a diversos diálogos como o que encontramos de seguida: 

Ao explorar o Jogo das Argolas a crianças conversavam sobre como o 

poderiam jogar: “Será que esta parte (pino) é para estar no chão ou posso 

segurar enquanto tentas acertar?” (4 anos) “E se tu atirares uma argola e 

eu tentar apanhar com o pino? (3 anos). (Apêndice VII) 

Após a primeira exploração dos materiais, algumas crianças, que não conseguiram 

perceber o objetivo dos mesmos, acabaram por se desinteressar e voltar a brincar com os 

materiais e brincadeira já conhecidos. Para que todos pudessem tirar o maior proveito de 

todos os jogos, a educadora, no final da hora do recreio, explicou como cada um poderia 

ser jogado, mas sem nunca limitar a utilização dos materiais que o compõem. 

A figura seguinte expressa a percentagem de crianças que apresentou interesse nos novos 

jogos: 
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Podemos evidenciar que maior parte das crianças (cerca de 76%) teve interesse nos 

materiais, passando grande parte do tempo de recreio a brincar com eles.  

Com a colocação de novos equipamentos no espaço o interesse pelas diferentes formas 

de jogar na infância também se modificaram: 

Tabela 6 - Representação de quantas crianças, em média, se interessam pelas diferentes formas de jogar 
na infância no primeiro contacto com os equipamentos no espaço 

Formas de jogar na infância Número de crianças 

Jogo simbólico 7 

Jogo com objetos 3 

Jogo social 6 

Jogo de atividade física 5 

Podemos verificar que o jogo social é a atividade lúdica que mais cresceu nesta primeira 

interação, já que muitos dos novos jogos se regem por regras simples que podem ser 

alteradas através da interação de quem os joga. O jogo de atividade física ganhou também 

mais destaque devido à popularidade do jogo “Copia os movimentos”. O jogo simbólico 

continua a ser o preferido das crianças, que utilizam os diversos componentes dos jogos 

para brincar ao faz de conta.  
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Figura 20 - Interesse das crianças pelos novos equipamentos expresso em percentagem 
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A distribuição das crianças pelo espaço alterou-se, o que é visível na tabela seguinte: 

Tabela 7 - Média da distribuição do número de crianças no espaço exterior antes da colocação dos 
materiais no primeiro contacto com os materiais 

Zona do espaço exterior Número de crianças em cada espaço 

Zona do Alpendre 8 

Zona do corredor (perto do alpendre) 6 

Zona do corredor (perto da zona 

verde) 
3 

Zona de relva e árvores 4 

Antes da colocação dos equipamentos, as crianças brincavam essencialmente na zona do 

alpendre. Neste primeiro contacto, as crianças dispersaram-se mais pelo espaço, apesar 

de ainda, maior parte, preferir a zona do alpendre ou perto deste. 

Inicialmente, tínhamos definido que nesta atividade os adultos seriam observadores não 

participantes, não intervindo diretamente, no entanto existiram situações em que as 

crianças procuraram o adulto colocando questões. Deste modo, foi impossível não existir 

intromissão dos membros da equipa. No entanto, só existiu intervenção quando estes 

foram solicitados pelas crianças. 
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Figura 21 - Preferência das crianças pelo brincar livre ou estruturado no 1º contacto com 
os equipamentos 
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Através da análise da figura 21, podemos constatar que as crianças com 3 anos e do género 

feminino preferem brincar livremente, quer seja com alguns materiais constituintes dos 

jogos ou materiais não estruturados. Já as crianças de 4 anos do género masculino 

preferem o brincar estruturando. Ao analisar os dados anteriores, juntamente com as 

informações recolhidas antes da inserção dos materiais no espaço, percebemos que houve 

uma grande alteração no que toca à procura do adulto para brincar, uma vez que antes 

quem dirigia mais os adultos eram as crianças mais novas e neste primeiro contacto com 

os jogos quem o fez foram as crianças já com 4 anos, tendo procurado, junto da educadora 

entender como funcionavam os jogos. 

É de salientar o interesse e a motivação das crianças, uma vez que queriam continuar a 

brincar no momento de arrumar. 

Este tipo de materiais, possui imensas potencialidades e do ponto de vista pedagógico são 

bastante interessantes, pois suscitam o interesse e a curiosidade das crianças por explorá-

los, possibilitando que desenvolvam a criatividade, a imaginação e permite, igualmente, 

que deem diferentes significados aos materiais. 

Após esta primeira abordagem, as crianças tiveram contacto com os jogos diariamente 

durante uma semana. Após essa semana, a educadora voltou a realizar gravações. 

Através destas, conseguirmos perceber que as crianças entravam no espaço e já se 

direcionaram para os jogos que tinham programado jogar. Segundo a Educadora, antes 

do intervalo, as crianças conversam entre si, para organizar grupos e ir jogar a 

determinados jogos.  
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Figura 22 - Criança a copiar os 
movimentos do jogo 

Figura 24 - Criança a brincar com a caixa de fruta 

Figura 23 - Crianças a dispor as latas para jogar 
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Algumas crianças, continuaram a brincar de forma não estruturada no espaço ou com os 

materiais anteriormente presentes, mas notou-se uma grande adesão aos jogos. Muitas 

vezes, começavam por brincar com os materiais antigos, pois o jogo que queriam utilizar 

já estava ocupado. 

 

Através da análise da figura anterior e ao compará-la com os dados recolhidos no primeiro 

contacto com os jogos, podemos verificar que a adesão aos jogos aumentou cerca de 8%. 

É de destacar o brincar não estruturado com os diferentes elementos que compunham os 

jogos. Num diálogo entre crianças a brincar com elementos do jogo Os ceifeirinhos 

esfomeados e do jogo Animais trapalhões: 

 “Vamos agora ceifar este trigo para podermos dar de comer ao nosso 

pavão” (e arrancavam pequenas partes da relva e colocavam dentro do 

garrafão). (Apêndice VII). 

Através desta pequena conversa podemos verificar que as crianças não estavam a seguir 

as regras do jogo, mas estavam a explorar e a brincar num local onde pouco se 

encontravam antes, na relva. Depois de uma semana, o espaço passou a ser utilizado na 

sua totalidade de forma plena e espontânea, como podemos constatar na seguinte tabela: 
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Figura 25 - Interesse das crianças pelos equipamentos uma semana após o primeiro 
contacto 
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Tabela 8 - Média da distribuição do número de crianças no espaço exterior após o primeiro contacto com 
os materiais 

Zona do espaço exterior Número de crianças em cada espaço 

Zona do Alpendre 7 

Zona do corredor (perto do alpendre) 5 

Zona do corredor (perto da zona 

verde) 
6 

Zona de relva e árvores 7 

 

As brincadeiras que existiam antes também continuaram e nunca perderam o seu fascínio, 

sendo que durante todo o período de intervalo houve tempo para brincar com os materiais 

novos, mas também com os antigos. 

Desta vez, a intervenção do adulto foi muito menos intrusiva, mas existente, já que todas 

as crianças conheciam melhor os jogos, mas as crianças mais novas, agora com mais 

vontade de aprender as regras dos jogos, ainda pediam algum apoio. A próxima figura 

expressa essa mesma conclusão: 

No final da utilização dos jogos, as crianças ajudavam a educadora e a auxiliar a arrumar 

os materiais na sala. 
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Figura 26 - Preferência das crianças pelo brincar livre ou estruturado uma 
semana depois do primeiro contacto com os equipamentos 
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A última gravação só foi realizada um mês depois do primeiro contacto com os jogos e aí 

foi possível notar uma enorme melhoria na organização da turma.  Segundo a educadora, 

agora já não era ela a levar e colocar os jogos no exterior, mas sim as crianças, que se 

organizavam antes de ir para o exterior e escolhiam o que queriam jogar primeiramente. 

Depois, deixavam os jogos no local pretendido para que os colegas pudessem também 

jogar. No final recolhiam e arrumavam na sala. 

Em consequência, o interesse das crianças pelos equipamentos aumentou ainda mais e 

todas, em algum momento, brincavam com os materiais. Apesar de estarem há um mês a 

brincar com os equipamentos, as crianças inovavam na sua utilização e nunca deixaram 

que estes se tornassem monótonos. Estas organizavam as brincadeiras com as suas 

próprias regras, verificando-se que algumas seguiam as regras originais, enquanto outras 

decidiam recorrer ao jogo simbólico. Devido à versatilidade dos materiais tudo isto foi 

possível. 

O interesse das crianças pelas diferentes formas de jogar na infância acabou por se 

modificar um pouco, sendo que o jogo social e o jogo de atividade física começaram a 

ganhar terreno neste grupo, tal como podemos apurar na tabela 9: 

 

Tabela 9 - Representação de quantas crianças, em média, se interessam pelas diferentes formas de jogar 
na infância um mês após o primeiro contacto com os equipamentos no espaço 

Formas de jogar na infância Número de crianças 

Jogo simbólico 7 

Jogo com objetos 5 

Jogo social 6 

Jogo de atividade física 7 
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Ao observar a figura 27, compreendemos que o jogo simbólico se manteve sempre muito 

presente, tal como o jogo com objetos. Já o jogo social aumentou, pois, as crianças 

brincavam mais com os colegas, procurando entender-se e encontrar regras novas para 

jogar os diferentes jogos. O jogo de atividade física também cresceu devido à 

popularidade dos diversos jogos que promoviam o dispêndio de energia através de várias 

formas de atividade motora. 

A educadora referiu que em termos organizacionais as crianças melhoram bastante ao 

logo da utilização dos jogos, algo que acabaram por levar para dentro da sala, onde se 

notou uma grande evolução ao nível de organização na utilização dos cantinhos e em 

atividades realizadas em simultâneo.  

A intervenção do adulto também se tornou quase nula, passando este a ser um mero 

observador. As crianças já conheciam muito bem todos os jogos e os materiais que os 

constituíam, desta forma não precisam da ajuda do adulto, brincado livremente. Estes 

dados podem ser confirmados na seguinte figura: 

 

 

 

Figura 27 - Interesse pelas diferentes formas de jogar na infância antes e depois de um mês 
da colocação dos materiais 
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Os conflitos também acabaram por diminuir drasticamente, sendo que na análise dos 

últimos vídeos só conseguimos presenciar duas discórdias. Podemos constatar a evolução 

neste parâmetro no seguinte gráfico: 
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Figura 28 - Preferência das crianças pelo brincar livre ou estruturado um mês depois do 
primeiro contacto com os equipamentos 

Figura 29 - Número de conflitos durante o período de observação 
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Verificamos que o pico de conflitos ocorreu no primeiro dia de contacto com os jogos, 

devido ao entusiasmo e vontade de experimentar todos os equipamentos. Mas, ao longo 

do tempo, podemos constatar que esse tipo de comportamento foi diminuindo 

exponencialmente. 

Em relação à utilização dos espaços, podemos constatar através da análise das últimas 

gravações analisadas que as crianças se dividiram igualmente por todo o espaço 

disponível: 

 

Após a última gravação, a educadora cooperante realizou um diálogo no tapete, onde 

perguntou a todas as crianças qual o seu jogo preferido. Os dados recolhidos encontram-

se na seguinte figura: 
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Figura 30 - Número de crianças em cada espaço antes e depois da introdução dos jogos 



 

74 
 

 

Figura 31 - Preferência das crianças em relação aos jogos 

 

Podemos verificar na figura 31 que o jogo preferido é jogo “Copia os movimentos”. 

Em suma, os jogos foram um instrumento bastante relevante no que toca à organização e 

socialização das crianças. Com eles, estas tornaram-se mais organizadas e sociais, o que 

despoletou uma queda bastante significativa no que toca aos conflitos.  

As crianças, também, começaram a aproveitar todo o espaço de recreio, o que 

anteriormente não acontecia e passaram a ser mais autónomas, não dependendo tanto do 

adulto para as suas brincadeiras. 

Por fim, para além do jogo simbólico e com objetos, o jogo social e o jogo de atividade 

física, passaram a integrar-se ainda mais no dia a dia das crianças desta sala. 
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Parte II – Contexto de 1º Ciclo do Ensino Básico 

1. Contextualização 

1.1. Caraterização da Instituição  

A Escola Básica de Santa Maria integra o Agrupamento de Escolas nº1 de Beja. 

Desta instituição fazem parte quatro valências, acolhendo crianças em idade de Educação 

Pré-escolar e de 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico. 

Agrupamento de Escolas nº1 de Beja tem como missão: 

“proporcionar a todos 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, actuarem como agentes de mudança, numa Escola caracterizada 

por elevados índices de humanismo e padrões de exigência e 

responsabilidade, que reconheça e valorize as competências como condição 

de excepção para o prosseguimento de estudos, para o acesso ao mercado do 

trabalho e para a vida em sociedade” (Projeto Educativo do Agrupamento de 

Escolas n.o 1 de Beja, 2020, p. 5)  

1.2. Caraterização do grupo 

A turma é composta por 20 alunos, 11 do género masculino e 9 do género feminino. Um 

dos alunos está sinalizado com abandono escolar, pois não vai às aulas há diversos meses. 

É uma turma praticamente homogénea em idade, sendo que apenas dois alunos são mais 

velhos por não teres transitado de ano em anos anteriores. No entanto, já estão na turma 

pelo segundo ano consecutivo.  

 Idade 

Género 9 anos 10 anos 11 anos 12 anos Total 

Masculino 2 7 1 1 11 

Feminino 1 8 0 0 9 

Total 3 15 1 1 20 crianças 
Tabela 10 - Distribuição dos alunos por género e idade 
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A professora da sala refere que relativamente ao aproveitamento escolar, de um modo 

geral, os alunos que durante o ensino à distância, realizaram as atividades propostas e 

participaram nas aulas síncronas, continuam a mostrar motivação e empenho pelas 

atividades escolares, aderindo às propostas de trabalho e aplicando os conhecimentos 

adquiridos ao nível das várias componentes do currículo. Embora as primeiras semanas 

tenham sido dedicadas à recuperação das aprendizagens, nos alunos que só participaram 

nas sessões assíncronas ainda é bastante notório e persistente o desfasamento existente ao 

nível dos conhecimentos adquiridos, quando comparados com os restantes.  

É de referir que existe um grupo de sete alunos que continua a necessitar de muito apoio 

individualizado para conseguir melhorar as aprendizagens e ainda dois alunos que 

usufruem de medidas seletivas, c), d) e adicionais, b), e), ao abrigo do Decreto-Lei nº 

54/2018. Estes últimos dois alunos beneficiam em conjunto, de apoio direto, por parte da 

professora de Educação Especial, quatro horas e meia semanais. 

Apesar de tudo, maior parte dos alunos revela muito interesse pelas aprendizagens o que 

mostra que são responsáveis pelo processo ensino/aprendizagem, fazendo a parte que lhes 

compete neste processo com muita dedicação e empenho. O interesse por vezes impede-

os de cumprir a regra de esperar a sua vez de falar, o que torna o grupo, por vezes, 

barulhento.  

Esta é uma turma muito dinâmica e participativa. Uma turma bastante unida, pois 

praticamente todos os alunos fazem parte da mesma turma desde que entraram para o 1º 

ano, tendo criado assim laços de amizade entre eles e laços afetivos com os professores 

que os acompanham ajudando-as na sua estabilidade emocional. 

1.3. Equipa Educativa 

A equipa educativa da turma do 4º ano é composta pelo professor titular de turma, um 

técnico de cante alentejano, integrado num projeto que engloba todo o 1º ciclo, uma 

professora de inglês e duas professoras de apoio. As professoras de apoio, auxiliam os 

alunos fora da sala de aula, mas em tempo letivo, onde os alunos com mais dificuldades 

têm um apoio mais centrado e individualizado. 

 



 

77 
 

1.4. Caraterização dos Espaços 

A Escola Básica de Santa Maria tem um vasto espaço exterior, especialmente na parte 

onde se encontravam os 2º e 3º Ciclos. As turmas de 4º ano frequentam este espaço, pois 

é considerado um ano de transição. 

Este espaço contém algumas zonas verdes com bancos onde os alunos gostam de se sentar 

a conversar. Na zona do campo de futebol, jogam à bola ou até mesmo jogos pré-

desportivos. Na área mais próxima dos edifícios da escola, brincam à apanhada, às 

escondidas e dão várias voltas à escola a conversar sobre o dia a dia. Dentro dos próprios 

edifícios também ficavam alunos a jogar no telemóvel. 

Tal como em Educação Pré-escolar, apesar de ser um espaço agradável, é bastante 

estruturando e não desafia as crianças, tornando-se invariável. 

2. Atividades desenvolvidas em contexto de 1º Ciclo de Ensino Básico 

Este momento da Prática Profissional III foi muito semelhante ao realizado em Educação 

Pré-escolar, sendo que a investigação ocorreu em duas circunstâncias: quando os alunos 

estavam no seu espaço habitual de recreio com os equipamentos disponibilizados pela 

escola e após a colocação de novos equipamentos. 

As observações foram efetuadas uma a três vezes por semana, durante várias semanas, 

entre os meses de maio e julho. Observou-se que, as condições meteorológicas quando os 

alunos iam para o exterior (em dias de observação) eram o quase sempre as mesmas 

estando céu limpo ou pouco nublado. Relativamente ao tempo que passaram no exterior, 

todos os dias era igual, pois tinham apenas um intervalo de manhã com a duração de 30 

minutos. 

A observação inicial ocorreu ao longo de três semanas, durante o espaço de tempo em 

que os alunos se encontravam a brincar no exterior. O início deste processo foi um pouco 

difícil, já que os alunos não realizam as suas atividades normais na presença do 

investigador. Assim sendo, na primeira semana, as observações foram efetuadas através 

da janela da sala de aula, onde era possível contemplar o espaço exterior na sua plenitude.  
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Para que fosse possível proceder a uma observação juntos aos alunos, foi necessário 

permanecer a semana seguinte no recreio, junto destes, sem realizar qualquer tipo de 

registo ou filmagem. Só desta forma conseguiríamos que a nossa presença se tornasse 

algo natural e mais tarde, fosse possível realizar esses procedimentos e captar as 

atividades de forma mais natural. 

O intervalo dos alunos ocorria entre as 10h30 e as 11h da manhã, tendo a duração de 30 

minutos. Para que a observação fosse o mais fidedigna possível, esta começava 10 

minutos após o início do recreio e terminava 5 minutos antes de os alunos voltarem para 

a sala. 

Durante o tempo de adaptação, os alunos foram questionados, informalmente, sobre em 

qual das áreas gostavam mais de brincar. O gráfico seguinte reflete as respostas dos 

alunos: 

 

Podemos verificar que maior parte dos alunos prefere brincar nos espaços verdes e nas 

áreas de acesso ao exterior, algo que se verificou através da observação efetuada, tal como 

mostra a tabela 11: 

 

Figura 32 - Representação da preferência dos alunos relativa às áreas exteriores da 
escola 
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Tabela 11 - Média da distribuição do número de alunos, por género, no espaço exterior 

Para a realização desta tabela foi utilizado o número médio de alunos que compareceu 

nas aulas (19 alunos) durante as duas semanas de observação. 

Os alunos também foram inquiridos, mais uma vez informalmente, sobre se brincavam 

sempre com os mesmos colegas ou se variavam. A próxima figura reflete as respostas dos 

alunos: 

Assim, no que diz respeito à relação social entre crianças, podemos verificar que mais de 

metade dos inquiridos brinca sempre com os mesmos colegas. Tais factos foram 

confirmados através de observação participante. 

Durante a última semana de observação, antes da colocação dos equipamentos, 

conseguimos estar presentes e registar o comportamento dos alunos de forma espontânea. 

 Número de alunos por género 

Espaços exteriores Masculino Feminino 

Campo de jogos 3 1 

Espaços verdes 2 3 

Áreas de saída para o exterior 2 2 

Corredor de acesso 2 1 

Interior da escola  0 3 

Figura 33 - Resposta dos alunos à pergunta "Brincas sempre com os mesmos 
colegas?" 
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Em termos organizacionais, os alunos preferem juntar-se em pequenos grupos, a pares ou 

estar de forma individual pelo espaço. Já o seu envolvimento social centra-se em 

conversar, cooperar nos diversos jogos, jogar no telemóvel ou em pequenos 

desentendimentos que, por vezes, resultam em agressão verbal e física. 

As atividades tendem a ser variadas, uma vez que os alunos jogam futebol, dançam, 

conversam, jogam às escondidas, à apanhada e saltam à corda. Deste modo, podemos 

verificar que o jogo simbólico e jogo com objetos não é muito significativo nesta turma, 

talvez devido a já estarem no 4º ano de escolaridade. Mas pelo contrário, verifica-se uma 

grande adesão ao jogo social em que os alunos procuram jogar à bola, à apanhada, às 

escondidas, saltar à corda com os colegas … O jogo de atividade física também se 

encontra bastante presente no recreio. Os alunos correm, trepam às árvores, saltam 

obstáculos… 

 

 

 

 

. 

 

  

Figura 34 - Alunos a jogar à bola no campo de 
jogos 

Figura 35 - Aluna a saltar à corda 
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No espaço exterior apenas se encontrava um auxiliar de educação, que controlava os 

vários comportamentos das crianças, mas não participava em nenhuma das brincadeiras. 

Deste modo, podemos verificar que o brincar não estruturado imperava no recreio. 

Os conflitos entre colegas são recorrentes. Acontecem especialmente nos jogos de 

futebol, entre conversas, quando querem falar em particular, quando alguém quer algum 

objeto ao mesmo tempo que o colega ou quando elementos de outras turmas tentam 

integrar a brincadeira. Em média, durante o tempo de observação, existiam pelo menos 

três conflito que, muitas vezes, se refletiam em sala de aula quando era necessário 

trabalhar em grupo. Este tipo de comportamento tem conotação negativa, mas é nesta 

idade, os alunos aprendem a resolver os problemas e a ultrapassá-los da melhor forma. 

Após a observação inicial, foi realizada uma pequena entrevista aos alunos (Apêndice V) 

com o objetivo de perceber como estes veem o seu espaço exterior, como gostariam que 

ele fosse e o que fazem durante esse tempo no exterior.  

Através da análise das entrevistas, conseguimos perceber que o que os alunos sentem falta 

de equipamentos que possam utilizar para brincar: “Eu quero ter no meu recreio cordas 

de saltar, bolas, arcos, raquetes e cones. Várias coisas para fazer obstáculos” (A.). Além 

disso, todos gostam do seu recreio escolar pois, é um espaço amplo onde podem realizar 

todo o tipo de brincadeiras, onde convivem com os seus amigos de outras turmas, 

Figura 36 - Pequeno grupo de alunos a jogar ao 
jogo da corrente 
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partilham os seus conhecimentos acerca de brincadeiras que sabem e querem fazer com 

os outros. 

A partir das ideias dos alunos, foram pensados jogos que fossem ao encontro do que eles 

pretendiam e que se ligassem aos conteúdos programáticos das diversas disciplinas 

lecionadas em sala de aula. A intenção era construir os jogos em sala de aula com a ajuda 

dos alunos, mas como a carga horária atribuída à Expressão Plástica é muito reduzida, foi 

impossível, pois existiam conteúdos que precisam de ser lecionados também. 

No primeiro contacto dos alunos com os jogos, os equipamentos já se encontravam no 

espaço exterior quando os alunos saíram da sala de aula, tal como aconteceu em Educação 

Pré-escolar. Como seria de esperar, os alunos mostrar-se confusos e tentaram procurar 

uma explicação para o que estava a acontecer ao seu espaço de recreio. Inicialmente 

achavam que não podiam mexer porque seria para outros meninos. Após uma breve 

explicação, maior parte dos estudantes foi explorar os diversos equipamentos.  

A figura seguinte expressa o interesse dos alunos pelos novos equipamentos:  

Maior parte dos alunos interessou-se pelos novos equipamentos. Apenas dois preferiram 

jogar futebol no campo de jogos.  

O Jogo das Latas foi aquele que mais chamou a atenção de todos os participantes. Tal 

como era esperado, existiram diversos desentendimentos, pois todos queriam jogar ao 

mesmo tempo. Foi necessário a intervenção do adulto para que se conseguisse alguma 

Figura 37 - Interesse dos alunos pelos novos equipamentos 
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ordem e os alunos tirassem o maior proveito da atividade. Para além desse, mais conflitos 

foram surgindo durante a exploração. 

A utilização do jogo “Dá-me Pontos” foi bastante curiosa. Ao descobrir este jogo, a aluna 

M. disse: 

“Olha Ma. é o jogo da mosca, mas com pontos! Será que dá para jogar? 

Queres experimentar? Basta separar mais os pratos e conseguimos!” 

(Apêndice VIII)  

Desta forma, quatro alunas decidiram explorar este jogo, mas como ainda não sabiam ao 

certo como jogá-lo, utilizaram-no para brincar a um jogo já conhecido o “Joga da Mosca”. 

Para este jogo, as alunas, colocaram os pratos à distância de um pé entre si e definiram 

qual delas seria a “mosca” – quem seria a última a saltar. O objetivo é que todas as 

jogadoras saltem os pratos sobre eles sem lhes tocar. No decorrer do jogo, a mosca 

aumenta o distanciamento entre os pratos e quem não conseguir saltar a mesma distância 

que a mosca perde. 

O Jogo da Reciclagem não foi apelativo para os alunos, por isso acabaram por o deixar 

de parte. Apesar de saberem que era um jogo que podiam utilizar, não sabiam como 

utilizá-lo, pois não conheciam as suas regras. Mas um dos elementos da turma, que estava 

a lanchar, utilizou os diferentes ecopontos para reciclar os resíduos do seu lanche. De 

certo modo, acabou por perceber o objetivo do jogo, utilizando elementos do dia a dia.  

O Jogo do Galo foi jogado no chão, numa gravura que já se encontrava no pavimento do 

recreio. As raquetes e cordas de saltar foram utilizadas de forma natural, devido ao 

conhecimento prévio dos alunos. 

Anteriormente a presença do investigador já não se fazia notar e os alunos procuravam 

brincar livremente pelo espaço. Após a inserção dos equipamentos a procura por este foi 

bastante notória. Todos queriam saber as regras de cada jogo para que o pudessem jogar. 

Desta forma e depois da primeira exploração dos equipamentos, foi cedido ao grupo um 

guião com a descrição da utilização dos jogos para que os alunos pudessem perceber 

como funcionavam. Este tipo de orientação não teve como objetivo condicionar a 

utilização dos equipamentos, tendo sido referido que poderiam ser usados para a 

realização de outros jogos. 
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Toda a turma se mostrou interessada em explorar os equipamentos e na altura de arrumar 

todos ajudaram e transportaram os materiais para a sala. 

Os materiais permaneceram na sala e podiam ser levados para o exterior no horário de 

intervalo. Poderiam levar todos ou apenas aqueles que lhes interessavam. 

A utilização das diferentes zonas do espaço exterior modificou-se um pouco, sendo que 

os alunos nesta fase preferiram brincar nos espaços verdes e no corredor de acesso, já que 

era onde se encontravam os jogos mais populares. A curiosidade pelos jogos foi tanta que 

quem costumava permanecer no interior do edifício escolar a jogar no telemóvel, saiu 

para o exterior para experimentar os jogos. A figura seguinte expressa esses mesmos 

dados em forma de percentagem: 

 

Figura 38 - Utilização das áreas exteriores por parte dos alunos 
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Nesta fase, o envolvimento social manteve-se praticamente inalterado. Os alunos 

procuravam os seus colegas mais próximos e com quem costumavam brincar para criar 

um pequeno grupo e jogar: 

 

Uma semana depois percebemos que os grupos já eram organizados previamente, mas 

que existiam imensos conflitos no que dizia respeito a quem utilizava os diferentes jogos 

primeiro. Para que os desentendimentos fossem reduzidos foi elaborada a seguinte tabela: 

Tabela 12 - Tabela utilizada para organizar a saída dos jogos da sala de aula 

 

A tabela podia ser preenchida logo pela manhã ou no início do intervalo. As únicas regras 

para o seu preenchimento, eram não utilizar os mesmos jogos que os colegas nesse dia e 

não se inscrever no mesmo jogo dois dias seguidos. 

Data Nome dos elementos 
do grupo 

Jogos a utilizar 
durante o recreio 

   

   

   

Figura 39 - Envolvimento social no primeiro contacto com os equipamentos 
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No dia em que a tabela foi inserida no quotidiano dos alunos foi preenchida em conjunto 

com o investigador, para que os estudantes percebessem o uso correto desta. Logo depois, 

estes saíram para o recreio com os jogos.  

Os alunos colocavam os jogos nos locais que mais gostavam de brincar e divertiam-se. 

Aqueles que ainda não podiam jogar com os equipamentos pretendidos, dividiam-se pelo 

espaço e distraiam-se com outros jogos ou a brincar as escondidas, apanhada, a conversar 

ou a desenhar no chão com giz. 

Apesar de todo o interesse pelos jogos, existiam alunos que, por vezes, preferiam voltar 

a passar o seu tempo de recreio a realizar as atividades que realizavam anteriormente. 

Após uma semana de permanência dos jogos no espaço, a percentagem de alunos que 

parecia desinteressada pelos jogos aumentou relativamente pouco: 

 

 

 

O Jogo do Galo continuou a ser jogado no chão, sendo que os alunos nunca seguiram as 

indicações dadas no guião. Além disso, já havia uma boa organização neste jogo: quem 

perdia cedia o seu lugar a um novo jogador. Também era o jogo mais cobiçado por toda 

a turma e por isso, alguns alunos utilizaram giz para jogar no chão entre si. 

Figura 40 - Interesse dos alunos pelos equipamentos uma semana após a sua inserção no 
espaço 
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No Jogo das Latas existia uma disputa entre participantes. Esta competição consistia em 

derrubar o máximo de latas cada vez que se jogava, havendo a soma do número de latas 

derrubadas durante três rondas. Este tipo de planeamento foi idealizado pelos alunos, 

sendo uma nova versão do que estava descrito no guião. 

O Jogo “Dá-me Pontos” já era jogado de acordo com o guião e os alunos também 

continuavam a jogar ao Jogo da Mosca. Através de um pequeno desentendimento surgiu 

outra forma de jogar: os pratos eram utilizados como discos, onde os alunos laçavam os 

pratos uns aos outros com o objetivo de os apanhar e enviar de novo ao colega. 

Nesta primeira semana de interação com os jogos, a permanência nas áreas exteriores 

alterou-se muito pouco. A preferência pelos espaços verdes e pelo corredor de acesso 

continuou sendo que esta áreas também eram as que tinham mais sombras e nesta altura 

do ano o calor já se fazia sentir com alguma intensidade. No primeiro dia da colocação 

dos materiais não existiam estudantes no interior da escola, mas desta vez cerca de 10% 

dos 20 alunos presentes encontrava-se neste espaço e 5% jogava futebol no campo de 

jogos: 

No final do intervalo, os alunos que estavam a utilizar os jogos faziam-se acompanhar 

destes para dentro da sala. Mas ainda existiam algumas discórdias relativamente aos 

equipamentos que não estavam a ser utilizados, sendo necessário intervir para que estes 

não ficassem esquecidos no espaço exterior. 

Figura 41 - Percentagem de alunos que utilizava as diferentes zonas exteriores uma 
semana após a inserção dos equipamentos no espaço 

5%

40%

10%

35%

10%

UTILIZAÇÃO DAS ÁREAS EXTERIORES

Campo de jogos Espaços verdes

Áreas de saída para o exterior Corredor de acesso

Interior da escola



 

88 
 

Apesar de tudo, conseguimos verificar que os conflitos diminuíram bastante e que os 

alunos aguardavam pela sua vez de usar os jogos. Os próprios colegas que estavam 

primeiramente a jogar, já chamavam o seguinte grupo que queria jogar. Os alunos também 

já tinham compreendido de que não poderiam estar sempre no mesmo jogo, para que 

todos o pudessem utilizar.  

Após uma semana, a expressão de alunos que já brincava com outros colegas, senão 

aqueles com quem estava familiarizado a brincar, aumentou. Podemos verificar esses 

dados na figura 42: 

 

Agora os estudantes juntavam-se de acordo com a preferência dos jogos que queriam 

praticar e não por amizades. 

As brincadeiras e conversas que existiam antes da colocação dos equipamentos 

continuavam, uma vez que durante o tempo de recreio existia tempo para utilizar os 

materiais novos e realizar atividades já antes praticavam. 

Na última observação, quase um mês após a colocação do material no exterior, 

conseguimos reconhecer uma grande evolução relativamente à organização e à 

responsabilidade da turma. A tabela elaborada para ordenar a saída dos jogos da sala foi 

uma grande ajuda na organização dos alunos. Os materiais encontravam-se mais cuidados 

Figura 42 - Envolvimento social uma semana após a colocação dos jogos no 
espaço 
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e cada vez que precisavam de restauro, vários alunos juntavam-se e reconstruiam o que 

estava danificado.  

O interesse pelos jogos manteve-se o que demonstra que os estudantes souberam 

reinventá-los e dar-lhes diferentes usos. Esse interesse está expresso na seguinte figura: 

 

Também foi percetível que estas atividades uniram a turma, pois os alunos concentravam 

os jogos quase todos na mesma área – corredor de acesso a todas as áreas exteriores e 

zonas verdes junto a este - onde havia sombras e podiam escapar ao calor. 

 

Figura 43 - Interesse pelos equipamentos após um mês de inserção dos jogos no espaço 
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Os alunos decidiam entre si como brincar com os materiais, seguindo as suas próprias 

regras, verificando-se que muitos seguiam o guião e outros recriavam os jogos. Os 

materiais eram bastante versáteis, o que possibilitou estas variações. 

O envolvimento social entre colegas também aumentou, existindo um desprendimento 

dos grupos já formados, como podemos verificar em seguida: 

Figura 44 - Utilização das áreas de exteriores um mês após a inserção dos materiais no 
espaço 

Figura 45 - Envolvimento social dos alunos após um mês de interação com os 
jogos 
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Em consequência, os conflitos também diminuíram significativamente, sendo que na 

última observação só ocorreu um desentendimento. Podemos constatar a evolução neste 

parâmetro na seguinte figura:  

 

Ao analisar a figura 45 verificamos que o dia em que ocorreram mais conflitos, foi no dia 

em que os equipamentos foram colocados no exterior, devido ao entusiasmo e vontade de 

experimentar todos os equipamentos. Ao longo do contacto com os jogos, as discórdias 

foram diminuindo, aumentando o nível de organização da turma. 

A entrevista realizada após a observação, também foi repetida, de modo a entendermos 

se, na opinião dos alunos, o espaço tinha melhorado com a utilização dos materiais. As 

perguntas realizadas foram idênticas às realizadas na primeira entrevista, apenas 

acrescentámos a seguinte: “O meu jogo preferido foi…”. Através da sua análise, 

compreendemos que os jogos atingiram o seu objetivo. À pergunta, “Como é o meu 

recreio…” o aluno M. respondeu: “Antes os nossos recreios eram giros, porque estava 

com os meus amigos, mas agora posso jogar com eles, o que muito mais interessante!”. 

Já à pergunta “O que faço no meu recreio…” a aluna B. afirmou “Antes dos jogos 

reciclados, eu estava sempre a jogar no telemóvel, agora os meus intervalos são passados 

a saltar à corda”.  

 

Figura 46 - Número de conflitos durante o período de observação em 1º Ciclo do Ensino Básico 
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À última questão “O meu jogo preferido foi…” encontra-se traduzida seguidamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 - Preferência dos alunos em relação aos jogos 

 

Mediante a análise da figura acima, chegamos à conclusão que o jogo que os alunos 

preferem é o Jogo do Galo. 

O espaço exterior é um local propício à ocorrência de brincadeiras e aprendizagens 

devendo, por isso, ser um local pensado de forma adequada para proporcionar atividades 

lúdico-pedagógicas. Concluímos que os equipamentos promoveram essas mesmas 

atividades e tornaram o espaço exterior mais interessante, uniram a turma, tornaram-na 

mais organizada e fizeram com que apreciassem mais o espaço exterior. 
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Considerações Finais e Recomendações 

Por fim, iremos focar-nos na sistematização dos resultados obtidos no Capítulo III, tal 

como em estabelecer relações entre estes e os objetivos delineados para o 

desenvolvimento deste trabalho. Para além disso, apresentaremos as limitações relativas 

a este estudo, bem como recomendações e perspetivas de futuro.  

O investimento da escola, muitas vezes, não tem em conta as necessidades de utilização 

do recreio por parte das crianças. Por isso, existem áreas proibidas, o equipamento não 

estimula a criatividade ou a curiosidade e todo o espaço acaba por perder o encanto para 

as crianças. Mas este espaço é indispensável para o desenvolvimento das crianças/alunos, 

não só a nível da motricidade, mas também através das relações entre os pares. Através 

deste estudo tentámos preencher essas lacunas, tornando o espaço exterior mais atrativo 

e promotor da prática de atividade física, pois “as atividades ao ar livre apresentam 

grandes benefícios na saúde física e metal das crianças” (Neto, 2020, p. 134). 

Para isso, foi essencial realizar uma revisão bibliográfica que nos ajudou a definir 

objetivos e a traçar, passo a passo, todas as atividades implementadas. A colaboração com 

a equipa educativa de ambas as valências também foi uma mais-valia, sem ela o estudo 

não teria sido possível. Tanto a educadora como a professora cooperantes nos ajudaram 

e aceitaram todas as propostas que fizemos. O papel do adulto é muito importante na 

promoção do brincar ao ar livre, na medida em que “durante o brincar ao ar livre importa 

conceder às crianças espaço e tempo para levarem a cabo as suas iniciativas, tomando 

decisões sobre o que fazer, com quem e como, reconhecendo-se que estas constroem 

conhecimentos a diversos níveis através do brincar” (G. Bento & Portugal, 2016).  

Foi notório que as atividades desenvolvidas influenciaram, positivamente, a vida das 

crianças e alunos. 

Em contexto de Educação Pré-escolar, o espaço exterior era pobre em equipamentos e 

as crianças não se interessavam pelas áreas verdes onde podiam usufruir de variadíssimos 

materiais para brincar, estando sempre na zona do alpendre onde se encontravam 

protegidas do vento, da chuva e da sujidade. Quando integrámos os equipamentos no 

espaço exterior foi interessante ver como as crianças corriam para os jogos e como 

brincavam com entusiasmo, mesmo que estes estivessem em locais pouco frequentados 
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antes. Através dos novos materiais enriquecemos o espaço exterior e ao mesmo tempo 

conseguimos que as crianças desfrutassem de todo o recinto de recreio.  

As crianças encontravam-se muito dependentes da equipa educativa, procurando uma 

linha orientadora nas suas brincadeiras, algo que se acentuou no primeiro dia do contacto 

com os jogos. Ao longo do tempo, começou a existir uma maior autonomia e no final das 

observações o brincar livre imperava no recreio. 

Algumas das crianças brincavam sozinhas e existia a formação de grupos essencialmente 

por idades. Através dos novos equipamentos, as crianças juntavam-se pela preferência 

pelo jogo, o que tornou os grupos heterogéneos e as relações sociais mais dinâmicas. Por 

consequência, os conflitos diminuíram de forma significativa. 

Em termos organizacionais, foi possível reconhecer uma grande evolução, na medida em 

que as crianças se organizavam previamente para jogar no exterior, algo que foi 

transposto para a sala tornando a turma mais organizada e dinâmica. 

O jogo simbólico era a forma de brincar na infância que mais se fazia notar neste grupo 

de crianças, deixando para trás o jogo social e o jogo de atividade física. Os jogos 

ajudaram a promover a prática de atividade física e o jogo social, não deixando que o jogo 

simbólico e com objetos fosse deixado para trás. O jogo preferido das crianças desta 

valência foi o jogo “Copia os movimentos”. Curiosamente um jogo de promoção da 

atividade física. 

É de ressalvar que as brincadeiras com os materiais que existiam anteriormente no espaço 

não deixaram de existir e são muito importantes para as crianças. O contacto com 

materiais não estruturados e da natureza revela-se muito importante pois as “crianças 

precisam de estudar e experimentar a Natureza de forma concreta, descobrindo o seu 

modo de funcionamento, explorando os seus segredos e criando empatia e vinculação 

afetiva” (Neto, 2020, p. 153) .  

Os jogos também eram usados de diversas formas, onde as suas regras iam sendo 

reinventadas. Um dia garrafas decoradas com desenhos de animais serviam para um 

simples jogo de bowling, no outro existe todo um Jardim Zoológico montado onde se 

programavam visitas guiadas pelos diversos espaços. A imaginação das crianças é enorme 

e um simples objeto ganha dimensões importantíssimas.  
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Em valência de 1º Ciclo do Ensino Básico, o espaço exterior era desprovido de materiais, 

talvez pelo facto os alunos já se encontrarem na escola do 2º e 3º Ciclos. Alguns dos 

alunos não aproveitavam o tempo de recreio no exterior, ficando no interior da escola a 

jogar no telemóvel. Quando colocámos os materiais no espaço, todos os alunos 

usufruíram de todo o espaço, especialmente das zonas verdes, onde gostavam imenso de 

jogar. 

Os alunos brincavam apenas em determinados grupos, não existindo muita ligação entre 

alguns elementos. Tal como em Pré-escolar, os equipamentos ajudaram na sociabilidade 

da turma, tornando-a mais unida. Consequentemente, os conflitos foram diminuindo de 

forma exponencial. O desenvolvimento de aspetos relacionados com a sociabilidade, é 

muito importante, pois é através do contacto com outras crianças que estas desenvolvem 

laços entre elas, enaltecendo aspetos de solidariedade umas com as outras e 

desenvolvendo o trabalho do respeito pelo outro e pelas regras impostas.  

Os alunos tornaram-se mais responsáveis, tentando que os materiais fossem preservados 

e chegassem intactos à sala de aula. Por consequente, foi necessário existir uma maior 

organização e cooperação entre os elementos da turma.  

Através de entrevistas, realizadas no final das observações, conseguimos perceber que os 

alunos estavam bastante agradados com os novos equipamentos e as novas formas de 

brincar no recreio. Muitos achavam o tempo de recreio diminuto querendo brincar mais. 

Refletindo sobre todo o processo e analisando os resultados obtidos, é possível deduzir 

que os objetivos traçados no início do estudo foram atingidos, nomeadamente: 

 Promover a atividade lúdica das crianças e alunos; 

 Refletir acerca da importância do brincar para o desenvolvimento e aprendizagens 

das crianças/alunos no contexto de exterior; 

 Analisar o envolvimento e as ações das crianças ao brincar com materiais 

estruturados e não estruturados; 

 Enriquecer os vários espaços exteriores com materiais (fixos ou portáteis) 

potenciadores do desenvolvimento integral das crianças/alunos através de um 

processo participativo com as crianças; 

 Aproveitar o espaço exterior na sua totalidade; 
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 Incentivar o brincar no exterior como prática diária de um contexto de Educação 

Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Apesar de tudo, consideramos que esta investigação apresenta algumas limitações, pois 

apenas analisámos dois grupos de crianças, um em Educação Pré-escolar e outro no 1º 

Ciclo do Ensino Básico. Apesar destes dados serem válidos, apenas correspondem à 

realidade de dois grupos, por isso, não podemos generalizar as conclusões retiradas a toda 

a sociedade. 

A pandemia também veio limitar o contacto com as crianças e alunos, especialmente em 

Educação Pré-escolar onde não foi possível acompanhar as crianças durante todo o 

processo de implementação dos diversos materiais. 

Outra limitação prende-se com o local da aplicação das entrevistas, espacialmente em 1º 

Ciclo. O facto de terem de a responder na sala de aula, onde todos os estudantes se 

encontravam no mesmo espaço, pode ter levado a que os alunos sentissem, indiretamente, 

alguma pressão para responder de um modo socialmente mais aceite, podendo favorecer 

certos aspetos com o qual poderiam não concordar. 

A obtenção de dados poderia ter sido mais detalhada, na medida em que a captação de 

diversos momentos e aprendizagens, poderiam ter sido captados com mais detalhe através 

de vídeos e fotografias. Esse tipo de recolha de dados existiu, mas poderia ter sido mais 

detalhado. 

Relativamente a algumas recomendações e perspetivas futuras, gostaríamos de deixar 

algumas propostas que considerámos importantes na realização de atividades no espaço 

exterior:  

 Continuar a proporcionar atividades e jogos no exterior, podendo estes estar 

relacionados com as diversas temáticas a abordadas em sala; 

 Substituir os jogos, pelos menos, de mês a mês, para que as crianças se mantenham 

motivas e interessadas; 

 Proporcionar momentos sem materiais estruturados, incentivando à procura de 

elementos naturais para brincar; 
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 Realizar, mensalmente, diálogos em grupo, realizando um levantamento de 

sugestões de melhoria do espaço. Só através das opiniões de quem o utiliza, 

conseguimos melhorá-lo. 

Concluímos este trabalho com uma citação de Carlos Netos (2016), em entrevista ao 

Observador “Se uma criança não brinca, não pode ser feliz, se não é feliz não pode 

aprender, e se, por sua vez não pode aprender, não poderá crescer de forma autónoma” 

deixando que futuros educadores e professores reflitam sobre as suas práticas e as 

repensem. A educação ainda se encontra enraizada em métodos tradicionais que 

condicionam as aprendizagens ativas e autónomas. Cabe-nos a nós, enquanto futuros 

profissionais de educação, mudar estes métodos e tornar as aprendizagens mais 

interessantes e cativantes. Por isso, escutem as crianças e deixem-nas ter mais contacto 

com o exterior e brincar. 
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Apêndice I – Guião dos jogos desenvolvidos em Educação Pré-

escolar 

Descrição dos jogos a desenvolver  

Os jogos encontrar-se-ão dispostos pelo espaço exterior, sempre que possível, (de acordo 

com o apêndice l) e podem ser manuseados da forma que as crianças pretenderem. 

Numa primeira fase, quando os jogos estiverem dispostos nos locais pretendidos, é 

importante que as crianças brinquem com os objetos de forma livre, de modo a que tentem 

descobrir, por si mesmas, qual o objetivo de cada jogo.  

Após a exploração livre, o adulto deverá explicar ao grupo como cada jogo funciona para 

que as crianças os joguem da forma correta, se assim o entenderem.  

É importante que todo o processo seja documentado em pequenos vídeos em vários 

momentos, de forma a que se verifiquem (ou não) evolução no que toca à utilização do 

espaço exterior (apêndice ll). 
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Jogo 1 – Derruba as latas  

Área de conteúdo - Área de Expressão e Comunicação 

Domínio – Domínio da Educação Física 

Aprendizagens a promover: 

 Controlar movimentos de perícia e manipulação como lançar em precisão. 

Número de jogadores: Pode ser jogado individualmente ou em pequenos grupos. 

Designação e explicação da atividade: 

1. Dispor as latas em pirâmide sobre uma mesa; 

2. O jogador deve colocar-se à frente da pirâmide, virado de costas para ela, e dar 5 

passos; 

3. O jogador deve tentar derrubar as latas, atirando a bola por três tentativas; 

4. O jogador deve escolher um ajudante para apanhar a bola, cada vez que jogar, e 

arrumar as latas no final de cada participação; 

5. Quem conseguir derrubar as latas com os três lançamentos ganha. 

Nota: a distância entre as latas e os jogadores poderá tonar-se maior para aumentar o nível 

de dificuldade.  
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Jogo 2 – Jogo das argolas  

Área de conteúdo - Área de Expressão e Comunicação 

Domínio – Domínio da Educação Física 

Aprendizagens a promover: 

 Controlar movimentos de perícia e manipulação como lançar em precisão. 

Número de jogadores: Pode ser jogado individualmente ou em pequenos grupos. 

Designação e explicação da atividade: 

1. Cada jogador terá 3 argolas que irá atirar ao pino, de forma a acertar; 

2. Quem conseguir colocar mais argolas no pino ganha. 

Nota: a distância entre o pino e os jogadores poderá tonar-se maior para aumentar o nível 

de dificuldade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

Jogo 3 – Os ceifeirinhos esfomeados   

Área de conteúdo – Área de Expressão e Comunicação 

Domínio – Domínio da Educação Física 

Aprendizagens a promover: 

 Controlar movimentos de perícia e manipulação como lançar em precisão. 

Número de jogadores: Pode ser jogado individualmente ou em pares. 

Designação e explicação da atividade: 

1. Cada jogador terá 3 bolas; 

2. Os jogadores irão atirar as bolas à “boca” dos ceifeirinhos; 

3. Quem acertar mais bolas, ganha o jogo. 

Nota: a distância entre os ceifeirinhos e os jogadores poderá tonar-se maior para aumentar 

o nível de dificuldade.  
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Jogo 4 – Corda bamba 

Área de conteúdo – Área de Expressão e Comunicação 

Domínio – Domínio da Educação Física 

Aprendizagens a promover: 

 Dominar movimentos que implicam deslocamentos e equilíbrios 

Número de jogadores: Pode ser jogado individualmente ou em pares. 

Designação e explicação da atividade: 

1. Os jogadores escolhem a posição a ocupar (vermelho ou azul); 

2. Cada jogador terá 4 figuras geométricas (azul – 4 triângulos/ vermelho – 4 

quadrados); 

3. Os jogadores devem pegar numa das figuras que lhes corresponde e vão andando 

por cima do fio, até ao pote, onde irão colocar a figura; 

4. Os jogadores devem retornar ao local de partida e voltar a repetir o processo; 

5. O jogador que colocar as 4 figuras no pote mais rapidamente, ganha. 
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Jogo 5 – Copia os movimentos 

Área de conteúdo – Área de Expressão e Comunicação 

Domínio – Domínio da Educação Física 

Aprendizagens a promover: 

 Dominar movimentos que implicam deslocamentos e equilíbrios como: saltitar, 

deslizar, rodopiar, saltar a pés juntos ou num só pé. 

Número de jogadores: O jogo deve ser jogado individualmente.  

Designação e explicação da atividade: 

Os jogadores devem copiar os movimentos dos cartões que se encontram no chão.  
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Jogo 6 – Lagarta confusa  

Área de conteúdo – Área de Expressão e Comunicação 

Domínio – Domínio da Educação Física 

Aprendizagens a promover: 

 Controlar movimentos de perícia e manipulação 

Número de jogadores: O jogo deve ser jogado a pares. 

Designação e explicação da atividade: 

1. Cada jogador deve agarrar em lados opostos da garrafa; 

2. O objetivo do jogo é lançar a garrafa o mais perto possível da mão do colega. 
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Jogo 7 – Apanha-me !  

Área de conteúdo – Área de Expressão e Comunicação 

Domínio – Domínio da Educação Física 

Aprendizagens a promover: 

 Controlar movimentos de perícia e manipulação como: lançar e receber. 

Número de jogadores: O jogo deve ser jogado a pares. 

Designação e explicação da atividade: 

1. Cada jogador deverá apossar-se de uma metade de garrafão; 

2. Um dos jogadores ficará com a bola e irá atirá-la ao adversário; 

3. O adversário terá de apanhar a bola com o garrafão; 

4. Quem deixar cair a bola menos vezes ganha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 
 

Jogo 8 – Animais trapalhões 

Área de conteúdo – Área de Expressão e Comunicação 

Domínio – Domínio da Educação Física 

Aprendizagens a promover: 

 Controlar movimentos de perícia e manipulação como: lançar. 

Número de jogadores: Pode ser jogado individualmente ou em pequenos grupos. 

Designação e explicação da atividade: 

1. Dispor as garrafas no chão; 

2. Cada jogador tem direito a dois lançamentos e depois passa ao outro; 

3. O objetivo é mandar o máximo de garrafas abaixo. 

Nota: a distância entre as garrafas e os jogadores poderá tonar-se maior para aumentar o 

nível de dificuldade.  
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Apêndice l - Disposição dos jogos no espaço 

 

- Árvores  

- Porta 

- Alpendre 

- Área com relva 

Legenda: 

- Corredor lateral 

Jogo 1 

Jogo 3 

Jogo 2 Jogo 4 

Jogo 5 

Jogo 7 

Jogo 6 

Jogo 8 
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Apêndice ll – Protocolo de filmagem  

O objetivo: 

É pretendido que sejam gravados pequenos vídeos, onde as crianças se encontrem a 

manipular os diversos objetos que constituem os jogos elaborados, em vários momentos. 

Desta forma, será possível observar as diferentes atitudes das crianças no espaço exterior, 

de modo a entender se os diversos equipamentos ajudaram a tornar este espaço mais 

dinâmico e as crianças mais ativas. 

Procedimento das filmagens: 

As gravações devem ser realizadas em três momentos diferentes: 

 na primeira vez que as crianças estiverem em contacto com os diversos 

equipamentos; 

 uma semana depois do primeiro contacto com os jogos; 

 um mês depois do primeiro contacto com os jogos. 

É importante que, de cada vez que as crianças forem gravadas a jogar, aconteça um 

primeiro clip onde seja filmado todo o espaço e, só depois, seja filmado cada jogo 

individualmente durante um curto período de tempo. 

Notas: 

Não existe tempo máximo nem mínimo para cada filmagem, ficando este ao critério da 

educadora da sala. 
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Apêndice II – Guião dos jogos desenvolvidos em 1º Ciclo do Ensino 

Básico 

Descrição dos jogos a desenvolver  

Os jogos encontrar-se-ão dispostos pelo espaço exterior e podem ser manuseados da 

forma que os alunos pretenderem. 

Numa primeira fase, quando os jogos estiverem dispostos nos locais pretendidos, é 

importante que os alunos brinquem com os objetos de forma livre, de modo a que tentem 

descobrir, por si mesmas, qual o objetivo de cada jogo.  

Após a exploração livre, o adulto deverá explicar ao grupo como cada jogo funciona para 

que os alunos os joguem da forma correta, se assim o entenderem.  
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Jogo 1 – Joga da Reciclagem 

Domínio – Bloco 1 – Perícia e Manipulação 

Aprendizagem a promover – LANÇAR um objeto em distância com a «mão melhor» 

(a mão mais forte), para além de uma marca. 

Número de jogadores: Este jogo deve ser jogado em pequenos grupos. 

Designação e explicação da atividade: 

1. Os contentores devem ser colocados no chão e ser dispostos da seguinte forma: 

 

 

 

2. De seguida, devem ser feitas, com giz, 3 linhas circulares em volta dos 

contentores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel  
e 

 Cartão 

Plástico 
e 

Metal 
Vidro 

Papel  
e 

 Cartão 

Plástico 
e 

Metal 
Vidro 

Figura 48 - Esquema Jogo da Reciclagem 
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3. Cada aluno deve escolher uma das placas que se encontrará ao seu dispor. Cada 

uma dessas placas contém uma imagem de um material/produto que deve ser 

colocado em um dos contentores;  

4. Após a escolha da placa, o aluno deve escolher uma linha e será desta que ele 

lançará a sua placa até ao contentor. Sempre que o aluno acertar no contentor 

correto receberá pontos, sendo que se escolher a linha laranja ganha 10 pontos, na 

linha verde ganha 20 pontos e na linha azul ganha 50; 

5. As classificações devem registadas na seguinte tabela: 

 

6. No final do jogo, quem conseguir somar mais pontos ganha. 

 

Nota: Este jogo é bastante mutável, sendo que a distância pode ser alterada alterando o 

nível de dificuldade para os alunos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 - Tabela de registo a utilizar pelos alunos (apêndice l) 
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Jogo 2 – Jogo do Galo Humano 

Domínio – Bloco 4 – Jogos  

Aprendizagem a promover – Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, 

selecionando e realizando com intencionalidade e oportunidade as ações características 

desses jogos. 

Número de jogadores: Este jogo deve ser jogado a pares ou em pequenos grupos. 

Designação e explicação da atividade: 

Este jogo deve ser jogado da mesma forma que o jogo tradicional, mas desta vez as peças 

são os próprios alunos. Deste modo, o jogo deve ser jogado da seguinte maneira: 

1. Definir as equipas, sendo que serão necessários cinco elementos na equipa azul e 

cinco na equipa cor de laranja; 

2. Cada jogador ficará com uma placa da cor da sua equipa, que deve ser levantada 

quando entrar na matriz do jogo - a matriz de jogo de 3 linhas e 3 colunas já se 

encontra desenhada chão do recreio; 

3. Cada equipa deve jogar alternadamente e cada jogador deve, em conjunto com a 

sua equipa, definir qual a melhor jogada a fazer; 

4. O objetivo é conseguir colocar três jogadores da mesma equipa em linha, e ao 

mesmo tempo impedir o adversário de ganhar na próxima jogada; 

5. O jogo termina com a vitória de um dos jogadores ou com um empate. 
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Jogo 3 – Jogo das latas 

Domínio – Bloco 1 – Perícia e Manipulação 

Aprendizagem a promover – LANÇAR uma bola em distância com a «mão melhor» (a 

mão mais forte). 

Número de jogadores: Este jogo deve ser jogado a pares ou em pequenos grupos. 

Designação e explicação da atividade: 

6. Dispor as latas em pirâmide sobre uma mesa ou no chão; 

7. O jogador deve colocar-se à frente da pirâmide, virado de costas para ela, e dar 5 

passos; 

8. O jogador deve tentar derrubar as latas, atirando a bola por três tentativas; 

9. O jogador deve escolher um ajudante para apanhar a bola, cada vez que jogar, e 

arrumar as latas no final de cada participação; 

10. Quem conseguir derrubar as latas com os três lançamentos ganha. 

Nota: a distância entre as latas e os jogadores poderá tonar-se maior para aumentar o nível 

de dificuldade.  
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Jogo 4 – Raquetes 

Domínio – Bloco 4 – Jogos 

Aprendizagem a promover – com uma raqueta e uma bola, DEVOLVER a bola ao 

companheiro, em equilíbrio, dando continuidade ao movimento do braço. 

Número de jogadores: Este jogo deve ser jogado a pares. 

Designação e explicação da atividade: 

1. Os dois jogadores devem lançar a bola, de um para o outro, com a ajuda de 

raquetes. O objetivo é não deixar cair a bola no chão; 

2. O jogador que deixar cair a bola menos vezes ganha. 
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Jogo 5 – Cordas de saltar 

Domínio – Bloco 2 – Deslocamentos e equilíbrios 

Aprendizagem a promover – SALTAR sobre obstáculos de alturas e comprimentos 

variados, com chamada a um pé e a «pés juntos», com receção equilibrada no solo.  

Número de jogadores: Este jogo deve ser jogado individualmente ou em pequenos 

grupos. 

Designação e explicação da atividade: 

Como é referido acima, esta atividade pode ser realizada individualmente ou em pequenos 

grupos, sendo que se a organização for a última referida, deve ser realizada da seguinte 

forma: 

1. Duas pessoas devem colocar-se frente a frente, segurando cada uma delas uma 

das pontas da corda; 

2. Inicia-se o jogo com o movimento circular da corda e os alunos vão saltando com 

esta em movimento; 

3. Se a corda tocar e parar em algum dos alunos, esse deve sair do jogo; 

4. Ganha o último aluno que permanecer a saltar. 
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Jogo 6 – “Dá-me pontos” 

Domínio – Bloco 1 – Perícia e Manipulação 

Aprendizagem a promover – LANÇAR um objeto em distância com a «mão melhor» 

(a mão mais forte), para além de uma marca. 

Número de jogadores: Este jogo deve ser jogado a pares ou em pequenos grupos. 

Designação e explicação da atividade: 

1. O jogo deve ser disposto no chão, tal como indica a seguinte figura: 

 

 

 

2. Os jogadores devem colocar-se me fila em frente à marca do número 10; 

3. O objetivo é que o jogador atire a bola e esta chegue à marca com maior pontuação 

possível. Mas para conseguir ganhar a pontuação pretendida, o aluno terá de 

referir uma operação da tabuada que dê um valor entre a pontuação em que acertou 

e a anterior; 

4. As classificações devem ser registadas na seguinte tabela: 

5. No final do jogo, quem conseguir somar mais pontos ganha. 

Nota: Este jogo é bastante mutável, sendo que a distância pode ser alterada alterando o 

nível de dificuldade para os alunos. 
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Figura 51 - Tabela de registo a utilizar pelos alunos (apêndice ll) 

Figura 50 - Esquema Jogo "Dá-me Pontos" 
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Apêndice l – Folha de registo Jogo da Reciclagem 

 

Jogo da Reciclagem: folha de registo de pontos 

Data:  

Nome do 
Jogador 1º Jogada 2º Jogada 3º Jogada 4º Jogada 5º Jogada 6º Jogada 7º Jogada 8º Jogada TOTAL 
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Apêndice ll - Folha de registo Jogo “Dá-me pontos” 

 

Jogo “Dá-me pontos”: folha de registo de pontos 

Data:  

Nome do 
Jogador 1º Jogada 2º Jogada 3º Jogada 4º Jogada 5º Jogada 6º Jogada 7º Jogada 8º Jogada TOTAL 
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Apêndice III – Entrevista respondida pela Educadora cooperante 

Guião de entrevista  

A presente entrevista é um instrumento de recolha de informações para a elaboração do 

Relatório Final da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja, cuja 

problemática é: “De que forma os equipamentos e o espaço exterior podem ser 

organizados de forma a potenciar o brincar livre?”. 

Através desta entrevista pretendo recolher alguns dados sobre a educadora cooperante e 

alguma informação de como são aproveitados pedagogicamente os espaços exteriores em 

Educação Pré-escolar, tendo em consideração as suas potencialidades e impedimentos de 

utilização. 

Questões:  

1. O que pensa sobre o brincar no espaço exterior no jardim-de-infância? 

O brincar no espaço exterior é muito importante e, há que encará-lo como uma 

continuidade/extensão do espaço da sala. Proporciona outras aprendizagens, mas 

também pode ser utilizado para consolidar e explorar aprendizagens que se 

iniciam na sala bem como o contrário. Acontece surgirem questões, interesses em 

descobrir a partir do exterior que se desenvolvem no espaço de sala. 

2. Como está organizado o espaço exterior e que princípios estão implícitos 

nessa organização? 

O espaço exterior está organizado por áreas, com algumas com equipamentos 

como é o caso do parque e outras de livre exploração. Existe também uma área 

verde onde é possível o contacto com elementos da natureza que despertam 

curiosidade e o querer saber sobre. 

3. Que dificuldades identifica na utilização deste espaço pelas crianças? 

Procurando que o espaço exterior seja dinâmico, colocámos à disponibilidade das 

crianças diversos materiais desta forma, as crianças exploram no da melhor forma. 

Claro, que há sempre melhorias a fazer. 
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4. Como considera o espaço exterior do jardim-de-infância? Se pudesse faria 

alterações? Quais? 

O espaço exterior permite um sem número de atividades, de forma a enriquecê-lo 

faria alterações tais como colocar à disposição das crianças um conjunto de 

materiais aos quais não têm acesso na sala. Há um projeto, a ser implementado 

num futuro breve, que visa isso mesmo criando espaços como cozinha de lama, 

espaços de água e madeiras que permitam desenvolver a motricidade. 

5. A colocação dos jogos no recreio exterior levou a um comportamento 

diferentes por parte das crianças? Existiram mudanças de atitude? (referir 

como era o comportamento antes e depois dos materiais). 

As crianças revelaram curiosidade e interesse nos jogos que foram colocados no 

exterior, procurando explorá-los ao máximo. O que mudou, a forma como se 

organizaram de forma espontânea na exploração dos jogos. Interiorizaram as 

regras e cumpriram nas nos diferentes jogos, anteriormente exploravam ou 

brincavam sem se organizarem. 

6. As crianças utilizaram os equipamentos ou continuaram a brincar como 

anteriormente? 

Utilizaram os equipamentos com a intencionalidade pretendida e, caso houvesse 

alguma transgressão (conflito) esse facto era posto em evidência. 

7. Ao longo da utilização dos materiais, existiu alguma evolução na sua 

utilização? Por exemplo, se usavam os diversos materiais para diferentes 

brincadeiras. 

Sim, alguns materiais permitiram o criar de outras brincadeiras que exploraram 

com interesse. 

8. Considera que o recreio se tornou mais interessante e cativante? 

Sim, o recreio tornou se mais interessante, porém, é de referir, e na minha opinião, 

que por vezes há que permitir o acesso a diferentes materiais e a criança ser livre 

dos explorar, objetivo contemplado no projeto para o exterior a desenvolver. 
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Estes jogos com regras são importantes e as crianças revelam interesse e gosto em 

explora los mas ocasionalmente. 

9. A atividade motora aumentou? Tornou as crianças mais ativas? 

A atividade motora manteve se, pois são crianças muito ativas e o espaço exterior 

permite lhes desenvolver essa competência. O que aumentou foi a capacidade de 

organização do grupo, formando pequenos grupos para os diversos jogos e 

concretizando percursos para os explorar. 

10.  Quais os jogos que as crianças gostaram mais? 

Regra geral gostaram de todos os jogos, mas demonstraram muito interesse pelo 

percurso com a variação dos movimentos - “Copia os movimentos”. 

Obrigada pela colaboração! 
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Apêndice IV – Entrevista respondida pela Professora cooperante 

Guião de entrevista  

A presente entrevista é um instrumento de recolha de informações para a elaboração do 

Relatório Final da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja, cuja 

problemática é: “De que forma os equipamentos e o espaço exterior podem ser 

organizados de forma a potenciar o brincar livre?”. 

Através desta entrevista pretendo recolher alguns dados sobre a educadora cooperante e 

alguma informação de como são aproveitados pedagogicamente os espaços exteriores em 

1º Ciclo do Ensino Básico, tendo em consideração as suas potencialidades e 

impedimentos de utilização. 

Questões:  

1. O que pensa sobre o brincar no espaço exterior no 1º Ciclo do Ensino Básico? 

Brincar no espaço exterior, seja livremente ou com orientação, é sempre uma 

atividade agradável para qualquer criança. Neste espaço, a criança desenvolve 

brincadeiras e aprendizagens significativas, muito importantes para o seu 

crescimento físico, social e equilíbrio emocional. 

2. Como está organizado o espaço exterior e que princípios estão implícitos 

nessa organização? 

Na Escola Básica de Santa Maria há um espaço central (campo de jogos com 

balizas e caixa de areia) onde os alunos podem correr, saltar, rebolar…e em seu 

redor há também um espaço empedrado que permite o desenvolvimento de outras 

brincadeiras e atividades que não exijam corrida. 

3. Costuma utilizar este espaço no seu dia a dia escola? 

O espaço é utilizado diariamente pelos alunos durante os intervalos e período de 

almoço. Durante as atividades letivas, o espaço exterior é utilizado com alguma 

frequência, principalmente nas atividades de expressão e educação físico-motora, 

sempre que as condições climatéricas permitam o seu desenvolvimento.  
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4. Que dificuldades identifica na utilização deste espaço pelos alunos? 

As maiores dificuldades prendem-se com a utilização e partilha do espaço com os 

alunos mais velhos, de 2º e 3º ciclos. Também a inexistência de materiais 

pedagógicos neste espaço, faz com que os alunos utilizem muitas vezes as 

barreiras (que são perigosas) para desenvolverem outras atividades de exploração 

do espaço. 

5. Como considera o espaço exterior do 1º Ciclo do Ensino Básico? Se pudesse 

faria alterações? Quais? 

O espaço é amplo e permite a realização de atividades diversificadas, no entanto, 

devia ter um parque infantil e outros materiais que os alunos pudessem utilizar 

livremente (cordas, pinos, arcos, etc.). 

6. Considera que a colocação dos jogos no recreio exterior levou a um 

comportamento diferentes por parte dos alunos? Existiram mudanças de 

atitude? (referir como era o comportamento antes e depois dos materiais). 

Com a colocação dos jogos no recreio, notou-se uma maior responsabilização nos 

alunos. A equipa responsável pelos materiais tentava que os mesmos fossem 

utilizados sem que ocorressem danos.   

Também mostraram maior interesse pelo tempo destinado ao intervalo que 

achavam sempre diminuto para o desenvolvimento dos jogos. 

7. Os alunos utilizaram os equipamentos ou continuaram a brincar como 

anteriormente? 

Os alunos aderiram com muito entusiasmo às atividades que os equipamentos 

permitiam desenvolver.  

8. Considera que o recreio se tornou mais interessante e cativante? 

Sem dúvida! O recreio tornou-se mais interessante ao ser dotado de recursos 

materiais adequados (quase todos recicláveis) para promover experiências 

significativas. 
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Apêndice V – Entrevistas aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Guião da primeira entrevista 

Esta entrevista tem o objetivo de dar a conhecer o que achas sobre o teu espaço de recreio, 

por isso responde às seguintes perguntas, segundo a tua opinião: 

1. Como é o teu recreio? 

2. O que fazes no teu recreio? Ao que costumas brincar? 

3. Como querias que fosse o teu espaço de recreio? 

Guião da segunda entrevista após a colocação dos materiais 

Esta entrevista tem o objetivo de dar a conhecer o que achas sobre o teu espaço de recreio 

agora com os novos materiais, por isso responde às seguintes perguntas, segundo a tua 

opinião: 

1. Como é o teu recreio? 

2. O que fazes no teu recreio? Ao que brincas? 

3. Como querias que fosse o teu espaço de recreio? 

4. Qual foi o teu jogo preferido?
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Apêndice VI – Grelhas de observação no Espaço Exterior antes da colocação dos equipamentos em Educação Pré-

escolar 

Grelha de Observação Direta 

N.º de crianças: 19 

Data: 19/01/2021 

Tempo no exterior: 30 minutos 

Espaço utilizado: Alpendre, corredores laterais e 

espaço de árvores e relva 

Meteorologia: Céu pouco nublado 

Observações: Utilização de todo o espaço de recreio. 

Ações desenvolvidas 
pelas crianças 

Crianças do género 
feminino 

Crianças do género 
masculino Crianças com 3 anos Crianças com 4 anos 

Brincam livremente no 
espaço sozinhos  x x  

Brincam livremente no 
espaço com os colegas x x x x 

Pede a intervenção do 
adulto para brincar x  x 
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Jogo simbólico (faz de 
conta) x  x x 

Jogo com objetos – 
objetos não estruturados 

(folha, paus, água…) 
x x x x 

Jogo com objetos – 
trator, caixa x x  x 

Jogo social (jogar com 
uma bola…)  x  x 

Jogo de atividade física 
(correr, apanhada…) x x x x 

Trepar árvores e muros x x x 
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Grelha de Observação Direta 

N.º de crianças: 23 

Data: 20/01/2021 

Tempo no exterior: 30 minutos 

Espaço utilizado: Alpendre, corredor 

lateral. 

Meteorologia: Céu pouco nublado 

Observações:  Utilização de todo o espaço de recreio.. 

Ações desenvolvidas 
pelas crianças 

Crianças do género 
feminino 

Crianças do género 
masculino Crianças com 3 anos Crianças com 4 anos 

Brincam livremente no 
espaço sozinhos x  x  

Brincam livremente no 
espaço com os colegas x x x x 

Pede a intervenção do 
adulto para brincar x  x 
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Jogo simbólico (faz de 
conta) x   x 

Jogo com objetos – 
objetos não estruturados 

(folha, paus, água…) 
x   x 

Jogo com objetos – 
trator, caixa x   x 

Jogo social (jogar com 
uma bola…)  x  x 

Jogo de atividade física 
(correr, apanhada…) x x x x 

Trepar árvores e muros x x x 
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Grelha de Observação Direta 

N.º de crianças: 22 

Data: 21/01/2021 

Tempo no exterior: 30 minutos 

Espaço utilizado: Alpendre 

Meteorologia: Chuva fraca 

Observações: Devido à chuva, as crianças apenas conseguiram brincar debaixo do alpendre. 

Ações desenvolvidas 
pelas crianças 

Crianças do género 
feminino 

Crianças do género 
masculino Crianças com 3 anos Crianças com 4 anos 

Brincam livremente no 
espaço sozinhos x  x  

Brincam livremente no 
espaço com os colegas x x x x 

Pede a intervenção do 
adulto para brincar x  x 
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Jogo simbólico (faz de 
conta) x   x 

Jogo com objetos – 
objetos não estruturados 

(folha, paus, água…) 
x x x  

Jogo com objetos –  
caixa x x x x 

Jogo social (jogar com 
uma bola…) x x x x 

Jogo de atividade física 
(correr, apanhada…)  x  x 

Trepar árvores e muros    

 

Brincar no parque 
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Apêndice VII – Grelhas de observação no Espaço Exterior após a colocação dos equipamentos em Educação Pré-
escolar 
 

Primeiro contacto com os jogos 

N.º de crianças: 21 

Data: 22/04/2021 

Tempo no exterior: 30 minutos  

Espaço utilizado: Alpendre, corredores laterias e zona de 

árvores e relva. 

Meteorologia: Céu limpo 

Observações: Os equipamentos foram colocados no espaço exterior, pela educadora da sala, antes das crianças saírem para o recreio. As crianças 

exploram de forma espontânea, sem a intervenção dos adultos.  

Ações desenvolvidas 
pelas crianças 

Crianças do género 
feminino 

Crianças do género 
masculino Crianças com 3 anos Crianças com 4 anos 

Brincam livremente no 
espaço sozinhos x  x  

Brincam livremente no 
espaço com os colegas x x x x 
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Pede a intervenção do 
adulto para brincar 

    

Jogo simbólico (faz de 
conta) x x x x 

Jogo com objetos – 
objetos não estruturados 

(folha, paus…) 
x x x  

Jogo com objetos – 
trator, “jogos novos” x x x x 

Jogo social (jogar à 
bola…)     

Jogo de atividade física 
(correr, apanhada,  x x  

Interessam-se pelo novo 
material x x x x 
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Exploram o novo 
material sem pedir ajuda 

ao adulto 
x x x x 

Exploram o novo 
material, mas pedem 
ajuda ao adulto para 

perceber como funciona 

x x x x 
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Análise dos vídeos enviados 

3’ - Vídeo inicial (geral), onde aparecem todos os jogos (3 minutos) 

As crianças entraram no espaço e mostraram-se surpreendidas por existir 

equipamentos novos.  

Muitas delas, correram para os jogos mais perto e começaram a mexer e a tentar 

perceber como poderiam jogá-los utilizando todos os equipamentos que os 

constituíam. 

Algumas das crianças mais velhas, viram os vários jogos e só depois escolheram. 

Optaram, essencialmente, pelos jogos que se encontravam na relva, já que é um 

dos seus locais preferidos. 

Mas de forma geral, espalharam-se pelos jogos de forma muito natural.  

Muitas surgiram perto da educadora para perguntar o que tudo aquilo era e como 

se jogava. 

6’ - Vídeo Jogo 1 – Derruba as latas (3 minutos de vídeo) 

Encontravam-se a jogar 4 crianças de 3 anos do género masculino, que perceberam 

imediatamente de como se jogava. Existiram alguns conflitos, pois ninguém queria 

ir colocar as latas na posição correta.  

(Em alguns dos outros vídeos, conseguimos perceber que, por este jogo, passaram 

também as crianças mais velhas, que se organizaram para que conseguissem de 

forma mais dinâmica). 

10’ - Vídeo Jogo 2 – Jogo das argolas (4 minutos) 

Neste jogo encontravam-se apenas 2 crianças, uma de 3 e outra de 4 anos, ambas 

do género feminino. 

Perguntaram à educadora quais os elementos dos jogos, ao que esta respondeu que 

o jogo era constituído por um pino e várias argolas. 
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Exploraram o jogo e conversaram sobre como o poderiam jogar. “Será que esta 

parte (pino) é para estar no chão ou posso segurar enquanto tentas acertar?” (4 anos) 

“E se tu atirares uma argola e eu tentar apanhar com o pino? (3 anos). 

Entretanto, apareceu mais uma criança de 3 anos, género masculino – “Eu acho que 

isso (pino) fica no chão e jogas essas peças (argolas). Posso jogar também?”. Esta 

criança recebeu uma resposta negativa por parte dos colegas então foi para outro 

jogo em que estavam a jogar apenas crianças mais novas. 

(Em outros vídeos, conseguimos perceber que, ao longo do tempo, estas crianças 

não saíram do jogo e não deixaram outros colegas jogar, existindo alguns conflitos). 

12’ - Vídeo Jogo 3 – Os ceifeirinhos esfomeados (2 minutos)  

Este jogo tinha uma grande aglomeração de crianças, já que o material estava 

decorado e parecia dois brinquedos. Encontravam-se 3 crianças do género feminino 

(3 anos) e 2 do género feminino (4 anos). 

Existiram muitos conflitos, pois os mais pequenos queriam apenas brincar com o 

equipamento, enquanto os mais velhos queriam perceber como se jogava.  

Os mais velhos acabaram por conseguir jogar, sendo que tentaram derrubar os 

garrafões. Os mais novos tentaram imitar, mas decidiram que era melhor brincar.  

Conversa entre duas meninas: “Estes bonecos são mesmo giros! M., tu és o menino 

e eu sou a menina, vamos levá-los para a relva e fingir que estão a passear no Parque 

da Cidade!” (3 anos)  

(Em outros vídeos, percebe-se que o grupo foi mudando imenso, mas, no geral, 

foram crianças de 3 anos que se encontravam a brincar com os ceifeirinhos). 

15’ - Vídeo Jogo 4 – Corda bamba (3 minutos)  

Este jogo tinha apenas 2 crianças de 4 anos, ambos do género masculino. 

Quando o vídeo foi gravado os fios no chão já não estavam em linha reta, estando 

em zigue-zague. As crianças andavam por cima destes, a “fazer corridas”. Em 
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conversa com elas, a educadora percebeu que começaram por ter o fio esticado, 

mas como estava a ser muito fácil, decidiram mudar. 

É de notar, que não utilizaram mais objetos pertencentes ao jogo, utilizando os 

marcos e os potes apenas como ponto de partida e chegada. 

(Em outros vídeos, percebeu-se que estas crianças estiveram lá desde o início e até 

ao final do recreio, não se interessando por mais nenhum jogo. Talvez porque este 

estava no corredor lateral, um pouco afastado dos outros.) 

17’ - Vídeo Jogo 5 – Copia os movimentos (2 minutos)  

Neste jogo encontrava-se um grupo com uma criança de 4 anos do género 

masculino e duas de 3 anos, uma do género masculino outra do género feminino.  

Este grupo tinha chegado há pouco tempo a esta estação e ainda estavam a tentar 

perceber como tudo se desenrolava. Começaram por saltar a pés juntos entre os 

espaços, depois a pé cochinho. 

Uma das crianças “Olhem lá o que está aqui ao lado. E se tentássemos imitar isto?” 

(4 anos) – posteriormente tentaram copiar, mas os movimentos que requeriam 

rotação não conseguiram realizar. 

(Em outros vídeos, percebeu-se que estas crianças tinham chegado no exato 

momento ao jogo e por lá continuaram até ao final do recreio. Quase todos os 

elementos da turma passaram por este posto, mostrando-se bastante 

entusiasmados). 

19’ - Vídeo Jogo 6 – Lagarta confusa (1 minutos)  

Quando a educadora ia gravar este jogo nenhuma criança se encontrava nele. Esta 

perguntou a um grupo que se encontrava perto o porquê de não estarem lá. As 

crianças explicaram que não perceberam o sentido do jogo e que, por isso foram 

para outro. 

Este jogo encontrava-se na relva. Por ele passaram maior parte das crianças com 4 

anos, mas nenhuma conseguiu perceber o pressuposto do jogo. 
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Em outros vídeos foi percetível as tentativas das crianças, mas o primeiro grupo 

acabou por enrolar os fios todos, então não foi muito cativante. 

20’ - Vídeo Jogo 7 – Apanha-me! (2 minutos) 

Neste jogo havia 2 crianças de 4 anos a jogar, ambas do género feminino. 

Neste jogo as crianças estavam a utilizar apenas uma parte do garrafão e a bola. 

Uma mandava a bola e a outra tentava apanhar. Faziam isto, 3x, depois trocam. 

Após dois minutos, acabaram por deixar os equipamentos e ir brincar livremente. 

Em outros vídeos, percebeu-se que as crianças de 4 anos foram as que se 

interessaram mais e tentaram perceber o funcionamento certo do jogo. 

22’ - Vídeo Jogo 8 – Animais trapalhões (2 minutos) 

No momento da gravação, estavam, neste jogo, 2 crianças 4 anos ambas do género 

masculino, e 3 de 3 anos, 2 do género feminino e 1 do género masculino. 

As crianças de 4 anos e 1 de 3 anos do sexo masculino, estavam a jogar 

corretamente o jogo, mas apenas com 8 das 10 garrafas, já que as restantes estavam 

a ser utilizadas pelas outras crianças. Estavam a brincar com os animais e a 

reproduzir os seus sons. 

Talvez o jogo mais popular entre todas as crianças. Durante a visualização de todos 

os vídeos, foi possível verificar que por lá passaram quase todos elementos de 3 e 

4 anos, quer do género feminino, quer masculino. 

Perceberam de imediato o objetivo do jogo, mas também brincaram imenso com 

as garrafas com diferentes animais, imitando sons e muitas vezes imitando os 

próprios gestos.  

Algumas observações 

Nas descrições anteriores, o número de crianças não se encontra certo, pois os 

vídeos foram gravados durante, quase, 30 minutos, e desta forma, as crianças foram 
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circulando. O número de crianças referido, é o que se encontra no vídeo, no 

momento em que este foi gravado.  

Existiram pelo menos sete conflitos, devido a várias crianças quererem jogar os 

mesmos jogos. 

É de notar que as crianças nem sempre estiveram nos jogos, brincando também 

livremente no espaço e com elementos não estruturados (folhas, pedras e relva). 
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Uma semana após o primeiro contacto com os jogos 

N.º de crianças: 25 

Data: 29/04/2021 

Tempo no exterior: 30 minutos  

Espaço utilizado: Alpendre, corredores laterias e zona de 

árvores e relva. 

Meteorologia: Céu pouco nublado 

Observações: Os equipamentos foram colocados no espaço exterior, pela educadora da sala, antes das crianças saírem para o recreio. As crianças, 

nesta altura, já sabiam a forma correta de jogar todos os jogos, sendo que já estavam em contacto com eles há uma semana e a educadora já teria 

explicado qual o intuito de cada equipamento.   

Ações desenvolvidas 
pelas crianças 

Crianças do género 
feminino 

Crianças do género 
masculino Crianças com 3 anos Crianças com 4 anos 

Brincam livremente no 
espaço sozinhos x x x  

Brincam livremente no 
espaço com os colegas x x x x 
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Pede a intervenção do 
adulto para brincar     

Jogo simbólico (faz de 
conta) x x x  

Jogo com objetos – 
objetos não estruturados 

(folha, paus…) 
x x  x 

Jogo com objetos – 
trator, “jogos novos” x x x x 

Jogo social (jogar à 
bola…)     

Jogo de atividade física 
(correr, apanhada, x  x  

Interessam-se pelo novo 
material x x x x 
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Exploram o novo 
material sem pedir ajuda 

ao adulto 
x x x x 

Exploram o novo 
material, mas pedem 
ajuda ao adulto para 

perceber como funciona 

x x  x 
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Análise dos vídeos enviados 

4’ - Vídeo inicial (geral), onde aparecem todos os jogos (4 minutos) 

Quando as crianças entraram no espaço já se direcionaram para os jogos que tinham 

programado jogar. Segundo a Educadora, antes do intervalo, as crianças conversam 

entre si, para arranjar grupos e ir jogar a determinados jogos.  

Algumas crianças, continuaram a brincar de forma não estruturada no espaço ou 

com os materiais anteriormente presentes, mas notou-se uma grande adesão aos 

jogos, sendo que apenas 4 crianças, de 3 anos, não estavam interessadas nos jogos, 

nesta fase inicial. 

Nesta fase, apenas o jogo “Copia os movimentos” é que estava sem qualquer 

criança. 

7’ - Vídeo Jogo 1 – Derruba as latas (3 minutos) 

Encontravam-se a jogar 3 crianças de 4 anos do género feminino, que jogavam de 

acordo com o pretendido.  

Jogavam de forma dinâmica, sendo que desde início tinham definido que, após 3 

hipóteses de derrubar todas as latas, seria a própria criança que iria colocar as latas 

no sítio para que a seguinte pudesse jogar. 

(Em alguns dos outros vídeos, conseguimos perceber que, existiram alguns 

conflitos após esta gravação, já que as crianças queriam continuar a jogar e 

apareceram novos elementos, mais novos, que queriam participar, mas os mais 

velhos queriam continuar sozinhos. As crianças mais novas acabaram por 

“destruir” o jogo e não deixar mais ninguém jogar. A auxiliar da sala teve de 

interferir). 

10’ - Vídeo Jogo 2 – Jogo das argolas (3 minutos) 

Neste jogo encontravam-se apenas 2 crianças, uma de 4 e outra de 3 anos, ambas 

do género masculino. 
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Jogavam à vez, com o pino no chão. Estavam a contar os pontos, sendo que que 

acertasse recebia um pouco, percebeu-se que a criança de 3 anos ainda não 

dominava muito bem os números, então a mais velha ia ajudado.  

(Em outros vídeos, conseguimos perceber que, permaneceram, quase todo o tempo 

de recreio juntos a jogar naquele jogo. Quando se aproximava um colega, iniciavam 

o jogo de novo e começavam a contar os pontos.) 

12’ - Vídeo Jogo 3 – Os ceifeirinhos esfomeados (2 minutos)  

Encontravam-se duas crianças de 3 anos, uma do género feminino e outra do género 

masculino que brincavam na relva como se elas próprias fossem os ceifeiros. 

Tinham também uma garrafa com um animal do jogo “Animais trapalhões”. 

Conversa entre crianças: “Vamos agora ceifar este trigo para podermos dar de 

comer ao nosso pavão” (e arrancavam pequenas partes da relva e colocavam dentro 

do garrafão) – demostra que têm conhecimentos prévios. 

No fim de 2 minutos de gravação, as crianças decidiram ir brincar para outro jogo, 

mas colocaram os equipamentos nos espaços corretos para que os colegas 

pudessem utilizá-los. 

Segundo a educadora, este jogo é muito disputado por as crianças mais novas, já 

que algumas jogam como é planeado e outras apenas se interessam por brincar 

individualmente com os materiais. 

14’ - Vídeo Jogo 4 – Corda bamba (2 minutos)  

Este jogo tinha 4 crianças. Três de 4 anos, sendo duas do género masculino e outra 

do feminino. Uma de 3 anos do género feminino. 

Estavam em equipas e diziam que era um jogo de meninos contra meninas. Quem 

conseguisse colocar mais rápido todas as figuras geométricas, ganhava. Já eram 

muito rápidos a fazer todo o trajeto o que demonstrava que não era a primeira vez 

que o percorriam. Estavam a atravessar a pés juntos e disseram à educadora que já 

tinham passado “em equilíbrio” em cima do fio. 
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Quando terminaram aquela “ronda” decidiram em conjunto que continuaram a 

jogar e que iram em pé cochinho. 

(Em outros vídeos, percebeu-se que estas crianças estiveram lá desde o início e até 

ao final do recreio, não se interessando por mais nenhum jogo.) 

17’ - Vídeo Jogo 5 – Copia os movimentos (1 minutos)  

Neste jogo encontrava-se apenas 1 crianças de 4 anos, do género feminino. 

Ao contrário da primeira observação, esta criança já sabia jogar da forma 

pretendida.  

Realizava uma série de movimentos e depois trocava as placas elaborando uma 

nova série. Modificando também as rotações necessárias. 

(Em outros vídeos, percebeu-se que esta foi a única criança a estar no jogo durante 

esse espaço de tempo). 

18’ - Vídeo Jogo 6 – Lagarta confusa (2 minutos)  

Ao contrário da primeira gravação, desta vez este jogo estava bastante concorrido. 

Encontravam-se 5 crianças, três de 3 anos (1 do género feminino, 2 do género 

masculino) e dois de 4 anos (ambas do género feminino). 

Utilizaram o jogo de uma forma diferente sendo que o jogavam a pares. Cada uma 

das equipas era constituída por duas crianças que seguravam uma das partes para 

impulsionar a garrafa. Ao início foi difícil conseguir a coordenação pretendida, mas 

no final da gravação, já falavam com o parceiro e impulsionavam a garrafa em 

conjunto. 

(Em outros vídeos foi percetível que existiram sempre crianças no jogo, apesar de 

ser quase sempre duas a duas, a jogar da forma “tradicional”.) 

20’’ - Vídeo Jogo 7 – Apanha-me! (2 minutos) 

Neste jogo havia duas crianças de 4 anos a jogar, ambas do género masculino. 



 

150 
 

Ao contrário da primeira gravação, as crianças já estavam a utilizar as duas partes 

do garrafão e a mandar, à vez, a bola para que o colega apanhasse. Tentaram 

também mandar a bola, com ela ainda dentro do garrafão, mas perceberam que era 

algo mais difícil de se conseguir. 

(Em outros vídeos, percebeu-se que outras crianças criaram uma nova forma de 

jogar. Enquanto uma criança mandava a bola, duas crianças com os garrafões 

tentavam ver quem apanhava primeiro a bola.) 

22’ - Vídeo Jogo 8 – Animais trapalhões (2 minutos) 

No momento da gravação, estavam, neste jogo, 1 criança de 4 anos do género 

masculino, e 4 de 4 anos, 3 do género feminino e 1 do género masculino. 

É percetível que, neste jogo, as crianças gostam de jogar, mas também de brincar 

ao ‘’faz de conta’’ com os animais. Neste caso, existiram diversos conflitos, devido 

ao facto de as crianças mais velhas quererem jogar e a mais nova querer brincar 

com os animais. Esta última, acabou por levar uma garrafa e ir brincar com os 

colegas que estavam no jogo dos ceifeirinhos. 

Algumas observações 

Nas descrições anteriores, o número de crianças não se encontra certo, pois os 

vídeos foram gravados durante, quase, 30 minutos, e desta forma, as crianças foram 

circulando. O número de crianças referido, é o que se encontra no vídeo, no 

momento em que este foi gravado.  

É de notar que as crianças nem sempre estiveram nos jogos, brincando também 

livremente no espaço e com elementos não estruturados (folhas, pedras e relva) e 

também brincaram à apanhada e com o trator, quando o jogo que pretendiam jogar 

estava ocupado pelos colegas. 

Nestes vídeos, notou-se que a procura pelos jogos se manteve, mostraram perceber 

como cada jogo funcionavam, mantiveram o seu interesse por explorar livremente 

cada equipamento. 
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Um mês após o primeiro contacto com os jogos 

N.º de crianças: 25 

Data: 28/05/2021 

Tempo no exterior: 30 minutos  

Espaço utilizado: Alpendre, corredores laterias e zona de 

árvores e relva. 

Meteorologia: Céu pouco nublado 

Observações: Os equipamentos foram colocados no espaço exterior, pela educadora da sala, antes das crianças saírem para o recreio. As crianças, 

nesta altura, já sabiam a forma correta de jogar todos os jogos, sendo que já estavam em contacto com eles há um mês.   

Ações desenvolvidas 
pelas crianças 

Crianças do género 
feminino 

Crianças do género 
masculino Crianças com 3 anos Crianças com 4 anos 

Brincam livremente no 
espaço sozinhos  x x  

Brincam livremente no 
espaço com os colegas x x x x 
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Pede a intervenção do 
adulto para brincar     

Jogo simbólico (faz de 
conta) x x x x 

Jogo com objetos – 
objetos não estruturados 

(folha, paus…) 
x  x  

Jogo com objetos – 
trator, “jogos novos” x x x x 

Jogo social (jogar à 
bola…) x x  x 

Jogo de atividade física 
(correr, apanhada, x x x x 

Interessam-se pelo novo 
material x x x x 
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Exploram o novo 
material sem pedir ajuda 

ao adulto 
x x x x 

Exploram o novo 
material, mas pedem 
ajuda ao adulto para 

perceber como funciona 
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Análise dos vídeos enviados 

4’ - Vídeo inicial (geral), onde aparecem todos os jogos (4 minutos) 

De forma muito natural, as crianças já levavam os esquipamentos para o exterior, 

responsabilizando-se pela sua montagem. 

É de salientar que o brincar não estruturado no espaço teve aqui o seu auge. Os 

materiais anteriormente presentes continuaram a ser utilizados e que a adesão aos 

jogos manteve-se. 

7’ - Vídeo Jogo 1 – Derruba as latas (3 minutos) 

Encontravam-se a jogar duas crianças de 4 anos do género feminino, que jogavam 

de acordo com o pretendido. Este jogo não diferiu muito ao longo do tempo, pois 

as crianças gostavam do simples ato de derrubar as latas. 

Continuavam a jogar nos mesmos moldes da última gravação, ou seja, desde o 

início do jogo tinham definido que, após 3 hipóteses de derrubar todas as latas, 

seria a própria criança que iria colocar as latas no sítio para que a seguinte pudesse 

jogar. 

10’ - Vídeo Jogo 2 – Os ceifeirinhos esfomeados (3 minutos)  

Neste jogo, estavam apenas duas meninas de 3 anos, que, inicialmente, estavam a 

jogar e a seguir as regras, mas no final da gravação começaram a brincar ao faz de 

conta com os objetos que compõem o jogo. 

Como o jogo é constituído por um “casal” de ceifeiros, as crianças disseram que 

estavam a brincar aos pais e às mães, sendo que os filhos seriam as bolas que 

compõem o jogo. 

Mais tarde, pediram à educadora para ir à sala buscar os bebés da casinha para que 

a brincadeira se tornasse mais realista. 
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13’ - Vídeo Jogo 4 – Corda bamba (2 minutos)  

Este jogo tinha 6 crianças, sendo que 4 delas com 4 anos e 2 com 3 anos. Na sua 

maioria do género masculino, apenas se destacava um elemento do género 

feminino com 4 anos. 

Tal como na última observação jogavam em equipas e quem conseguisse colocar 

mais rápido todas as figuras geométricas, ganhava um ponto. Já eram muito rápidos 

a fazer todo o trajeto o que demonstrava que não era a primeira vez que o 

percorriam. Cada criança percorria o trajeto da forma que mais lhe era conveniente, 

mas se, se desviasse do percurso, teria de voltar para trás e iniciá-lo novamente. 

17’ - Vídeo Jogo 5 – Copia os movimentos (4 minutos)  

Neste jogo encontravam-se imensos elementos de várias idades e géneros. 

Encontravam-se em fila, esperando a sua vez de jogar. Quando já todos tinham 

realizado a série de movimentos, as crianças trocavam as placas elaborando uma 

nova série. Modificando também as rotações, tal como na anterior observação 

Algumas crianças apenas realizaram 1 ou 2 séries e foram brincar a outra coisa, 

mas através de outras gravações foi possível verificar que acabavam por regressar 

e realizar diferentes séries com extrema facilidade. 

21’ - Vídeo Jogo 8 – Animais trapalhões (3 minutos) 

No momento da gravação, estava apenas uma criança de 3 anos, do género 

feminino, a brincar com as garrafas como se estas fossem animais. Colocou todos 

os animais separados a fazer um género de “corredor”. Disse à educadora que 

estava no Zoo a ver os diversos animais. Desta forma, a educadora disse para ela ir 

chamar alguns colegas para que visitassem com ela o seu Zoo.  

Mais tarde, através de outras gravações, conseguimos perceber que foram muitos 

os colegas que acompanharam aquela criança, incorporando também na 

brincadeira. 

Durante todo o intervalo as crianças se mantiveram com o mesmo registo no jogo. 
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Algumas observações 

Nas descrições anteriores, o número de crianças não se encontra certo, pois os 

vídeos foram gravados mais de 20 minutos, e desta forma, as crianças foram 

circulando. O número de crianças referido, é o que se encontra no vídeo, no 

momento em que este foi gravado.  

As crianças não levaram para o exterior o jogo das argolas, o jogo apanha-me nem 

a lagarta confusa, mas a educadora referiu que costumavam trocar de jogos e às 

vezes até se organizavam para levar todos para o exterior. 

É de notar que as crianças nem sempre estiveram nos jogos, brincando também 

livremente no espaço e com elementos não estruturados (folhas, pedras e relva) e 

também brincaram à apanhada e com o trator, quando o jogo que pretendiam jogar 

estava ocupado pelos colegas. 

Conseguimos perceber que, apesar de estarem em contacto com todos os jogos há 

mais de um mês as crianças não perderam o interesse pelos jogos, tentando adaptá-

los a diferentes realidades. 
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Apêndice VIII – Grelhas de observação no Espaço Exterior em 1º Ciclo 

do Ensino Básico 

O intervalo dos alunos ocorria entre as 10h30 e as 11h da manhã, tendo a duração de 30 

minutos. Para que a observação fosse o mais fidedigna possível, esta ocorria 10 minutos 

após o início do recreio e terminava 5 minutos antes de os alunos voltarem para a sala. 

Sistemas de Observação do Comportamento Social 

 
Envolvimento físico: 

 Espaço A; 
 Espaço B; 
 Espaço C; 
 Espaço D; 
 Espaço E; 
 Espaço F. 

 
 
Formas de organização: 

 Individual; 
 Pares; 
 Pequenos grupos; 
 Grande grupo. 

 
 
Envolvimento social: 

 Conversar; 
 Cooperação; 
 Oposição; 
 Agressão: contacto físico ou agressão verbal; 
 Jogar no telemóvel; 
 Desinteresse; 
 Solitário; 
 Outros. 

 

Sistemas de Observação do Comportamento Motor 
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Tipo de atividades: 
 

 Jogos tradicionais: 
o Escondidas; 
o Apanhada; 
o Saltar à corda. 

 Atividades variadas: 
o Jogar futebol/ à bola; 
o Corrida e perseguição; 
o Dançar; 
o Conversar; 
o Outros. 
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Observação antes da inserção do material no espaço exterior 

Dia 19 de maio de 2021 – decorreu durante 15 minutos 

Esta observação foi realizada através da janela da sala, que está direcionada para toda a 

zona do recreio. Esta técnica foi necessária já que ao realizar a observação perto da zona 

de recreio dos alunos, estes deixavam de realizar as suas tarefas habituais. 

Sistemas de Observação do Comportamento Social 

Envolvimento físico: 
 Espaço A; 
 Espaço B; 
 Espaço D; 
 Espaço E; 
 Espaço F. 

Formas de organização: 
 Pares; 
 Pequenos grupos. 

Envolvimento social: 
 Conversar; 
 Cooperação; 
 Oposição; 
 Agressão: contacto físico; 
 Jogar no telemóvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de Observação do Comportamento Motor 

Tipo de atividades: 
 

 Jogos tradicionais: 
o Escondidas. 

 Atividades variadas: 
o Jogar futebol/ à bola; 
o Corrida e perseguição; 
o Dançar; 
o Conversar. 
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Notas de Campo 

Tempo: 15 minutos 

Registo: 3 minutos em 3 minutos 

 
Nº de alunos: 18 alunos 

Meteorologia: Céu limpo 

 
3’  

Observação de todo o espaço onde: 

 5 rapazes estavam a jogar futebol no campo; 

 3 elementos do género feminino encontravam-se perto do pequeno lago a 

conversar; 

 6 elementos, 3 do género feminino e 3 género masculino encontravam-se na 

zona verde, sentados nos bancos a conversar. 

 4 elementos estavam no interior no edifício escolar a jogar no telemóvel. 

6’ 

Os grupos mantiveram-se os mesmos, mas algumas atividades mudaram: 

 5 rapazes continuavam a jogar futebol no campo; 

 3 raparigas encontravam-se perto do pequeno lago a jogar às escondidas; 

 6 elementos, 3 do género feminino e 3 género masculino encontravam-se na 

zona verde a brincar à apanhada – ocorreram pequenos desentendimentos;  

 4 elementos continuam no interior no edifício escolar a jogar no telemóvel. 

9’ 

Os grupos mantiveram-se os mesmos tal como as atividades: 

 5 rapazes continuavam a jogar futebol no campo; 

 3 elementos do sexo feminino encontravam-se perto do pequeno lago a jogar às 

escondidas; 

 6 elementos, 3 do género feminino e 3 género masculino encontravam-se na 

zona verde a brincar à apanhada,  
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 4 elementos continuam no interior no edifício escolar a jogar no telemóvel. 

12’ 

O grupo de rapazes a jogar futebol manteve-se. Havendo um conflito entre dois dos 

elementos, onde se empurraram devido a algum tipo de desentendimento no jogo.  

O grupo de 3 elementos, juntou-se ao grupo de 6 e todos jogaram às escondidas. 

Os 4 elementos no interior encontravam-se a fazer danças para o telemóvel (Tik Tok). 

15’ 

Tudo se manteve como nos 3 minutos anteriores 
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Dia 20 de maio de 2021 – decorreu durante 15 minutos 

Esta observação foi realizada através da janela da sala, que está direcionada para toda a 

zona do recreio. Esta técnica foi necessária já que ao realizar a observação perto da zona 

de recreio dos alunos, estes deixavam de realizar as suas tarefas habituais. 

Sistemas de Observação do Comportamento Social 

Envolvimento físico: 
 Espaço A; 
 Espaço B; 
 Espaço C; 
 Espaço E; 
 Espaço F. 

Formas de organização: 
 Individual; 
 Pares; 
 Pequenos grupos. 

Envolvimento social: 
 Conversar; 
 Cooperação; 
 Oposição; 
 Agressão: contacto físico ou agressão verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de Observação do Comportamento Motor 

Tipo de atividades: 
 

 Jogos tradicionais: 
o Apanhada. 

 Atividades variadas: 
o Jogar futebol/ à bola; 
o Corrida e perseguição; 
o Conversar. 
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Notas de Campo 

Tempo: 15 minutos 

Registo: 3 minutos em 3 minutos 

 
Nº de alunos: 18 alunos 

Meteorologia: Céu limpo 

 
3’  

Observação de todo o espaço onde: 

 3 rapazes e uma rapariga se encontravam a jogar futebol no campo; 

 2 elementos do género masculino estavam no corredor de acesso a jogar futebol 

com uma garrafa de plástico; 

 4 raparigas encontravam-se nas bancadas do campo a conversar, enquanto de 

dois dos seus colegas se encontravam na zona verde mais próxima a tentar 

escutar a conversa; 

 4 alunos, estavam a jogar à apanhada de cavalitas, onde o colega que estava às 

costas só podia apanhar o outro que se encontrava na mesma posição; 

 2 elementos estavam no interior no edifício escolar a jogar no telemóvel. 

6’ 

Os grupos mantiveram-se os mesmos, mas algumas atividades mudaram: 

 O grupo que jogava futebol manteve-se a jogar no campo; 

 Os dois elementos que jogavam com a garrafa de plástico juntaram-se aos seus 

colegas que tentavas escutar a conversa; 

 As raparigas que conversavam aperceberam-se que estavam a ser observadas e 

começaram a correr atrás do grupo de rapazes fazendo com que existisse um 

pequeno conflito entre estes grupos; 

 Os alunos que jogavam à apanhada de cavalitas, apenas mudaram de técnica e 

estavam a jogar à apanhada onde cada grupo estava de “carrinho de mão”; 

 Quem estava no interior da escola no telemóvel manteve-se. 
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9’ 

Os grupos mantiveram-se os mesmos: 

 O grupo que jogava futebol manteve-se a jogar no campo; 

 As raparigas continuaram a sua conversa, mas foram dar várias voltas à escola 

para que pudessem estar à vontade, mas os rapazes continuaram atrás deles, 

existindo cada vez mais conflitos; 

 O grupo que jogava à apanhada continuava com a mesma técnica; 

 Manteve-se o par de alunas no interior da escola. 

12’ 

 O grupo que jogava à bola, continuou a fazê-lo, apenas mudaram de método, 

sendo que neste momento estavam a fazer penaltis; 

 As raparigas que se encontravam a conversar ficaram na parte lateral da escola, 

enquanto os outros elementos decidiram regressar à zona verde e explorar as 

árvores à procura de ninhos de pássaros e os meninos que jogavam à apanhada 

decidiram juntar-se a eles; 

 Manteve-se o par de alunas no interior da escola ao telemóvel. 

15’ 

 Quando os diversos grupos de aperceberam do que os rapazes estavam a fazer 

(procurar ninhos de pássaros) todos se decidiram juntar na busca; 

 Quem estava no interior dos edifícios manteve-se. 
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Dia 21 de maio de 2021 – decorreu durante 15 minutos 

Esta observação foi realizada através da janela da sala, que está direcionada para toda a 

zona do recreio. Esta técnica foi necessária já que ao realizar a observação perto da zona 

de recreio dos alunos, estes deixavam de realizar as suas tarefas habituais. 

Sistemas de Observação do Comportamento Social 

Envolvimento físico: 
 Espaço B; 
 Espaço C. 

Formas de organização: 
 Pequenos grupos. 

Envolvimento social: 
 Conversar; 
 Cooperação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de Observação do Comportamento Motor 

Tipo de atividades: 
 

 Atividades variadas: 
o Conversar; 
o Dançar. 
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Notas de Campo 

Tempo: 15 minutos 

Registo: 3 minutos em 3 minutos 

 
Nº de alunos: 18 alunos 

Meteorologia: Céu limpo 

 
3’  

Observação de todo o espaço onde: 

 Grande parte do grupo assim que saiu foi verificar se havia ninhos de pássaros 

nas árvores (continuaram a tarefa do dia anterior); 

 4 elementos do género feminino ficaram perto do lago a ouvir música e a dançar 

– ensaio para a festa de final de ano onde iriam realizar uma dança. 

6’ 

Os grupos e as atividades continuaram os mesmos. 

9’ 

 O grupo encontrou um pequeno pássaro no chão e tentaram dar-lhe água, pois 

era muito pequeno e tinha caído do ninho. Estava a passar um dos alunos mais 

velhos da escola, então pediram-lhe para que colocasse o animal de volta no 

ninho; 

 As raparigas continuaram a ensaiar. 

12’ 

 Quando os elementos do ensaio se aperceberam do sucedido com o pequeno 

pássaro, decidiram juntar-se ao grupo e ficar a vigiar a árvores caso este voltasse 

a cair;  

 5 elementos continuaram à procura de mais ninhos. 

15’ 

Tudo se manteve inalterado. 
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Dia 3 de junho de 2021 – decorreu durante 15 minutos 

A observação já aconteceu perto do grupo de alunos. Entre esta observação e a 

anteriormente registada, a presença do investigador passou a ser constante nos intervalos, 

desta forma, este conseguiu passar desapercebido e filmar várias vezes os alunos no seu 

tempo habitual de recreio. 

Sistemas de Observação do Comportamento Social 

Envolvimento físico: 
 Espaço A; 
 Espaço D; 
 Espaço C. 

Formas de organização: 
 Pequenos grupos. 

Envolvimento social: 
 Conversar; 
 Cooperação; 
 Oposição; 
 Jogar no telemóvel; 
 Cooperação; 
 Dançar; 
 Agressão: contacto físico ou agressão verbal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de Observação do Comportamento Motor 

Tipo de atividades: 
 

 Atividades variadas: 
o Jogar futebol/ à bola; 
o Corrida e perseguição; 
o Conversar; 
o Dançar; 
o Jogar no telemóvel. 
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Notas de Campo 

Tempo: 15 minutos 

Registo: 3 minutos em 3 minutos 

 
Nº de alunos: 19 alunos 

Meteorologia: Céu limpo 

 
3’  

Observação de todo o espaço onde: 

 Os ensaios para a festa de final de ano continuaram, desta forma, os 4 elementos 

continuaram a sair da sala de aula e a ir para perto do pequeno lago; 

 Maior parte dos rapazes encontrava-se no campo de futebol a fazer remates à 

baliza; 

 Os restantes rapazes estavam juntos das raparigas a ajudar nos ensaios; 

 Outros 4 elementos estavam no interior da escola a ver o telemóvel. 

6’ 

Os ensaios continuaram e os grupos permaneceram os mesmos. 

9’ 

Os ensaios continuaram e os grupos permaneceram os mesmos. 

12’ 

 Os elementos que se encontravam a jogar no campo precisaram de sair, pois 

alunos mais velhos chegaram ao campo e expulsaram-nos, mas não sem antes 

um dos alunos mais novos entrar em conflito com um mais velho, sendo que se 

empurraram mutuamente, até o mais novo ser resgatado pelos colegas e saírem 

todos do campo, indo para os espaços verdes mais próximos conversar; 

 Os ensaios continuaram e quem estava ao telemóvel manteve-se. 

15’ 

Tudo se manteve inalterado. 
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Dia 4 de junho de 2021 – decorreu durante 15 minutos 

A observação já aconteceu perto do grupo de alunos. Entre esta observação e a anterior 

registada, a presença do investigador passou a ser constante nos intervalos, desta forma, 

este conseguiu passar desapercebido e filmar várias vezes os alunos no seu tempo habitual 

de recreio. 

Sistemas de Observação do Comportamento Social 

 
Envolvimento físico: 

 Espaço A; 
 Espaço B; 
 Espaço C; 
 Espaço E; 
 Espaço F. 

 
 
Formas de organização: 

 Individual; 
 Pares; 
 Pequenos grupos. 

 
 
Envolvimento social: 

 Cooperação; 
 Oposição; 
 Jogar no telemóvel; 
 Solitário; 
 Conversar; 
 Cooperação; 
 Agressão: contacto físico ou agressão verbal. 

 
 

 

 

 

 

 

Sistemas de Observação do Comportamento Motor 

 
Tipo de atividades: 
 

 Jogos tradicionais: 
o Saltar à corda; 
o Apanhada. 

 Atividades variadas: 
o Jogar futebol/ à bola; 
o Corrida e perseguição; 
o Conversar; 
o Dançar. 
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Notas de Campo 

Tempo: 15 minutos 

Registo: 3 minutos em 3 minutos 

 
Nº de alunos: 18 alunos 

Meteorologia: Céu limpo 

 
3’  

Observação de todo o espaço onde: 

 6 rapazes encontravam-se no campo de futebol a jogar; 

 1 aluna estava a saltar à corda, com uma corda que tinha trazido de casa; 

 Mais uma vez, o mesmo grupo de raparigas continuava a ensaiar; 

 4 elementos ficaram no interior do edifício a jogar no telemóvel; 

 Os restantes alunos encontravam-se espalhados por todo o espaço a jogar à 

apanhada. 

6’ 

 Tudo se manteve inalterado, exceto que 2 alunas que estavam a jogar à 

apanhada juntaram-se à colega que estava a saltar à corda e brincaram as 3, 

sendo que duas agarravam a corda e um saltava, trocando depois. 

9’ 

Os grupos e as atividades continuaram os mesmos. 

12’ 

Os grupos e as atividades continuaram os mesmos. 

15’ 

 Nestes últimos momentos, quem estava a jogar à apanhada sentou-se nos 

bancos a descansar e a ver as colegas a saltar à corda; 
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 Quem estava a ensaiar juntou-se ao grupo e pediu também para saltar à corda, 

mas como estava perto de tocar as colegas não deixaram existindo uma troca de 

palavras mais agressiva, mas sem contacto físico. 
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Observação após a colocação do material no espaço 

Dia 16 de junho de 2021 – decorreu durante 15 minutos 

A observação ocorreu junto dos alunos enquanto estes exploravam pela primeira vez os 

jogos. Estes foram colocados onde havia sombra, pois o calor já era elevado. 

Sistemas de Observação do Comportamento Social 

 
Envolvimento físico: 

 Espaço B; 
 Espaço C; 
 Espaço E. 

 
 
Formas de organização: 

 Individual; 
 Pares; 
 Pequenos grupos. 

 
 
Envolvimento social: 

 Conversar; 
 Cooperação; 
 Oposição; 
 Agressão: contacto físico ou agressão verbal; 
 Jogar no telemóvel; 
 Desinteresse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de Observação do Comportamento Motor 
Tipo de atividades: 
 

 Jogos tradicionais: 
o Saltar à corda; 
o Jogo do Galo; 
o Jogo das Latas. 

 Outros jogos: 
o Jogo da reciclagem; 
o Raquetes; 
o Jogo “Dá-me pontos”. 

 Atividades variadas: 
o Jogar Futebol; 
o Dançar; 
o Jogar no telemóvel. 
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Notas de Campo 

Tempo: 15 minutos 

Registo: 3 minutos em 3 minutos 

 
Nº de alunos: 19 alunos 

Meteorologia: Céu limpo 

 
3’  

Quando os alunos chegaram ao recreio já os equipamentos se encontravam dispostos 

pelo espaço: 

 2 alunos não se mostraram interessados pelos jogos e foram jogar futebol para 

o campo; 

 Os restantes alunos começaram por explorar os diferentes jogos, sendo que a 

maioria deu especial atenção ao jogo das latas – surgiram diversos 

desentendimentos entre colegas para saber quem jogava em primeiro lugar; 

 2 alunas saltaram à corda; 

 2 alunos começaram a jogar ao jogo do galo com as peças no chão; 

 1 aluno tentou jogar ao joga da reciclagem, mas como não percebeu o seu 

objetivo decidiu ir juntar-se aos colegas do jogo do galo. 

6’ 

 4 alunas, que estavam no grupo do jogo das latas, decidiram experimentar o 

jogo “Dá-me pontos”, mas como ainda não sabiam ao certo como jogá-lo, 

utilizaram-no para brincar a um jogo já conhecido o “Joga da Mosca”; 

Diálogo entre as alunas quando viram este jogo: 

“Olha M. é o jogo da mosca, mas com pontos! Será que dá para jogar? Queres 

experimentar? Basta separar mais os pratos e conseguimos!” 

 As restantes atividades permaneceram iguais. 
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9’ 

 Um dos alunos que estava a jogar futebol decidiu ir para perto dos seus colegas, 

mas apenas para destabilizar, pois acabou por retirar várias latas e a bola 

utilizada para as derrubar. Todos os alunos se juntaram para reaver os elementos 

do jogo. Foi necessário a intervenção do adulto; 

12’ 

 Após o desentendimento, o aluno manteve-se com os colegas a jogar ao jogo 

das latas; 

 1 dos alunos, que estava a lanchar, utilizou os diferentes ecopontos para reciclar 

o seu lixo; 

 2 alunos abandonaram o jogo das latas e jogaram com as raquetes. 

15’ 

Os grupos e as atividades continuaram os mesmos. 
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Dia 17 de junho de 2021 – decorreu durante 15 minutos 

Neste segundo dia de contacto com os equipamentos, foram os alunos que levaram os 

jogos para o exterior, escolhendo previamente aqueles que queriam utilizar. Desta vez, 

foi cedido um guião com a descrição detalhada de cada jogo. 

Sistemas de Observação do Comportamento Social 

 
Envolvimento físico: 

 Espaço B; 
 Espaço C; 
 Espaço E. 

 
 
Formas de organização: 

 Individual; 
 Pares; 
 Pequenos grupos. 

 
 
Envolvimento social: 

 Conversar; 
 Cooperação; 
 Oposição; 
 Agressão: contacto físico ou agressão verbal; 
 Jogar no telemóvel; 
 Desinteresse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de Observação do Comportamento Motor 

Tipo de atividades: 
 

 Jogos tradicionais: 
o Saltar à corda; 
o Jogo do Galo; 
o Jogo das Latas. 

 Outros jogos: 
o Jogo da reciclagem; 
o Raquetes; 
o Jogo “Dá-me pontos”. 

 Atividades variadas: 
o Dançar 
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Notas de Campo 

Tempo: 15 minutos 

Registo: 3 minutos em 3 minutos 

 
Nº de alunos: 19 alunos 

Meteorologia: Céu limpo 

 
3’  

Todos os alunos se encontravam a jogar ou a ler as indicações: 

 4 alunos decidiram aprender a jogar de forma correta ao jogo da reciclagem, 

desta forma, encontravam-se a ler a designação e explicação da atividade; 

 Desta vez, maior parte dos alunos queria jogar ao jogo do galo, optaram pela 

forma tradicional, utilizando desenhos no chão e quando o jogo terminava, 

quem perdia saia e dava o lugar a um colega; 

 Quem não conseguia logo lugar para o jogo do galo, ia jogando raquetes ou 

saltando à corda; 

 No jogo das latas, encontravam-se 3 alunos que, entre si, contavam quantas 

latas derrubava cada um, para ao fim de 5 jogos, saber o vencedor; 

 Neste momento, o jogo dá-me pontos não estava a ser utilizado. 

6’ 

 Os alunos mantiveram-se no jogo da reciclagem a utilizar as grelhas de 

pontuação; 

 Como havia muita gente a querer jogar ao jogo do galo, existiram diversos 

conflitos, sobre quem era o seguinte e também porque colegas passavam à 

frente. Devido a isso, as raquetes e as cordas de saltar foram abandonadas por 

este grupo; 

 As restantes atividades e grupos permaneceram iguais.  

9’ 

 As alunas que estavam a ensaiar para a festa de final de ano, decidiram ir fazer 

um pequeno treino da coreografia; 
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 Como continuava a existir bastante confusão no jogo do galo, os alunos 

dividiram-se entre o jogo das latas, as cordas de saltar e as raquetes; 

 As restantes atividades e grupos permaneceram iguais.  

 

12’ 

Os grupos e as atividades continuaram os mesmos. 

15’ 

 Após terminar a grelha de pontuação, os alunos que se encontravam no joga da 

reciclagem, foram para o jogo dá-me pontos; 

 As restantes atividades e grupos permaneceram iguais.  
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Dia 24 de junho de 2021 – decorreu durante 15 minutos 

Tal como na semana anterior, os alunos transportaram todos os jogos para o recreio. 

Sistemas de Observação do Comportamento Social 

 
Envolvimento físico: 

 Espaço B; 
 Espaço C; 
 Espaço E. 

 
 
Formas de organização: 

 Individual; 
 Pares; 
 Pequenos grupos. 

 
 
Envolvimento social: 

 Conversar; 
 Cooperação; 
 Oposição; 
 Agressão: contacto físico ou agressão verbal; 
 Jogar no telemóvel; 
 Desinteresse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de Observação do Comportamento Motor 

Tipo de atividades: 
 

 Jogos tradicionais: 
o Saltar à corda; 
o Jogo do Galo; 
o Jogo das Latas. 

 Outros jogos: 
o Jogo da reciclagem; 
o Raquetes; 
o Jogo “Dá-me pontos”. 

 Atividades variadas: 
o Corrida e perseguição. 
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Notas de Campo 

Tempo: 15 minutos 

Registo: 3 minutos em 3 minutos 

 
Nº de alunos: 19 alunos 

Meteorologia: Céu limpo 

 
3’  

Todos os alunos se encontravam no mesmo espaço a jogar nos equipamentos cedidos: 

 2 alunos encontravam-se a desenhar o asfalto com o giz cedido para desenhar a 

linha dos pontos do jogo da reciclagem; 

 Neste momento, o jogo da reciclagem encontrava-se sem participantes; 

 No jogo das latas estavam 4 alunos a competir entre si; 

 Um par de alunas estava a jogar raquetes, enquanto outra se encontrava a saltar 

à corda; 

 3 alunos jogavam ao “Jogo da Mosca” com os equipamentos do jogo dá-me 

pontos; 

 1 aluno estava a jogar futebol no campo; 

 2 alunas encontravam-se no interior da escola a jogar no telemóvel; 

 Os restantes alunos estavam a jogar jogo do galo ou a assistir ao jogo dos 

colegas. 

6’ 

Os grupos e as atividades continuaram os mesmos. 

9’ 

Os grupos e as atividades continuaram os mesmos. 

12’ 

 Os alunos que se encontravam a desenhar com o giz, decidiram ir jogar à 

apanhada; 

 Dois dos participantes do jogo das latas foram jogar raquetes, trocando com as 

colegas que o estavam a fazer anteriormente; 
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 3 jogadores do jogo do galo, quando perderam juntaram-se e foram integrar o 

grupo restante do jogo das latas; 

 Quem jogava ao jogo da mosca, começou a jogar ao jogo dá-me pontos; 

 Dois dos alunos que esperavam para jogar ao jogo do galo, acabaram por 

utilizar o giz disponível e jogar no chão.E 

 

15’ 

Praticamente tudo se manteve inalterado, apenas os elementos que jogavam ao jogo do 

galo se foram alterando, entre o jogo com os cartões e o jogo no chão. 
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Dia 25 de junho de 2021 – decorreu durante 15 minutos 

Neste dia, os alunos apenas levaram para o seu espaço de recreio o jogo “Dá-me pontos”, 

o jogo do galo, o jogo das latas e as raquetes. 

Sistemas de Observação do Comportamento Social 

 
Envolvimento físico: 

 Espaço B; 
 Espaço C; 
 Espaço E. 

 
 
Formas de organização: 

 Individual; 
 Pares; 
 Pequenos grupos. 

 
 
Envolvimento social: 

 Conversar; 
 Cooperação; 
 Oposição; 
 Agressão: contacto físico ou agressão verbal; 
 Jogar no telemóvel; 
 Desinteresse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de Observação do Comportamento Motor 

Tipo de atividades: 
 

 Jogos tradicionais: 
o Saltar à corda; 
o Jogo do Galo; 
o Jogo das Latas. 

 Outros jogos: 
o Jogo da reciclagem; 
o Raquetes; 
o Jogo “Dá-me pontos”. 

 Atividades variadas: 
o Corrida e perseguição. 
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Notas de Campo 

Tempo: 15 minutos 

Registo: 3 minutos em 3 minutos 

 
Nº de alunos: 19 alunos 

Meteorologia: Céu limpo 

 
3’  

Através desta primeira observação, constatou-se que: 

 4 alunos jogavam ao jogo do galo; 

 5 alunos criaram uma competição no jogo das latas; 

 3 alunas encontravam-se a jogar raquetes, em que dias tinhas as raquetes e 

tinhas de mandar uma à outra, sem que o terceiro elemento interseta-se a bola; 

 No jogo “Dá-me pontos” encontravam-se 2 alunos a jogar; 

 Os restantes elementos da turma estavam dispersos pelo espaço a conversar e a 

lanchar. 

6’ 

Quase tudo se manteve inalterado, exceto, no grupo do jogo “Dá-me Pontos”. Através 

de um pequeno desentendimento um aluno lançou um dos pratos ao outro e este 

apanhou. Desta forma, decidiram realizar este novo jogo, transformando o prato em um 

disco.  

9’ 

Colegas ao aperceberem-se do jogo “novo”, formaram pares e também lançaram pratos 

uns aos outros. 

12’ 

Os grupos e as atividades permaneceram iguais. 

15’ 

Os grupos e as atividades permaneceram iguais. 
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Dia 02 de julho de 2021 – decorreu durante 15 minutos 

Os alunos continuavam a transportar os diferentes elementos para o exterior. 

Sistemas de Observação do Comportamento Social 

 
Envolvimento físico: 

 Espaço B; 
 Espaço C; 
 Espaço E. 

 
 
Formas de organização: 

 Individual; 
 Pares; 
 Pequenos grupos. 

 
 
Envolvimento social: 

 Conversar; 
 Cooperação; 
 Oposição; 
 Agressão: contacto físico ou agressão verbal; 
 Jogar no telemóvel; 
 Desinteresse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de Observação do Comportamento Motor 

Tipo de atividades: 
 

 Jogos tradicionais: 
o Saltar à corda; 
o Jogo do Galo; 
o Jogo das Latas. 

 Outros jogos: 
o Jogo da reciclagem; 
o Raquetes; 
o Jogo “Dá-me pontos”. 

 Atividades variadas: 
o Corrida e perseguição. 
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Notas de Campo 

Tempo: 15 minutos 

Registo: 3 minutos em 3 minutos 

 
Nº de alunos: 18 alunos 

Meteorologia: Céu limpo 

 
3’  

Através desta primeira observação, constatou-se que: 

 3 alunos jogavam à apanhada; 

 4 alunos formaram pares e dispuseram as várias latas pelo chão, metade para 

cada grupo. Depois, colocaram-se na posição de carrinho de mão e o aluno que 

estava no chão tinha de derrubar as latas mais rápido que o adversário; 

 1 elemento encontrava-se a jogar a raquetes sozinho, onde lançava a bola á 

parede; 

 No jogo “Dá-me pontos” encontravam-se 2 alunos a jogar da mesma forma que 

na semana anterior: os pratos serviam de disco; 

 Os restantes elementos da turma estavam dispersos pelo espaço a conversar ou 

a dançar. 

6’ 

Ao observar os colegas, todos quiseram experimentar o novo jogo das latas. Formaram 

pares e depois filas, tal como faziam nas aulas de atividade física. Conseguiram 

organizar-se sozinhos aceitando e debatendo ideias. Apenas houve um pequeno 

desentendimento entre pares, pois um dos envolvidos não conseguia andar 

rapidamente, por forma a acompanhar o companheiro que se encontrava de pé a segurar 

as suas pernas. 

9’ 

Continuaram a jogar, transformando o jogo numa competição. 
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12’ 

Os grupos e as atividades permaneceram iguais. 

15’ 

Os grupos e as atividades permaneceram iguais. 
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