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Resumo 

 

Este estudo foi elaborado no âmbito nas Unidades Curriculares de Prática Profissional II e III, nos 

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

Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Integra uma argumentação teórica e uma análise 

reflexiva acerca da área temática investigada, “Estratégias a Desenvolver a Concentração, com 

Recurso à Expressão Dramática, para Melhorar os Níveis de Compreensão desde a Educação Pré-

Escolar ao 1º Ciclo do Ensino Básico”. No Ensino de Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino 

Básico é fundamental uma análise reflexiva na atuação do professor/educador, nomeadamente na 

elaboração de atividades de ensino. Esta deve valorizar a área da Expressão Dramática e o seu 

contributo, de forma que estas atividades/jogos, tendo em conta o interesse e necessidades do grupo 

de crianças/alunos, estimulem o desenvolvimento da concentração e a evolução na aprendizagem. 

O presente estudo nasce com o propósito de compreender e analisar a valorização da Expressão 

Dramática na prática, assim como a importância curricular atribuída a este domínio e de que forma  

os jogos dramáticos surgem e são trabalhados, tendo em conta os interesses e necessidades do grupo 

de crianças/alunos. A metodologia utilizada advém de uma abordagem e intervenção qualitativa,  

por se tratar de uma metodologia baseada na modalidade investigação sobre a ação e para a ação, 

visto que se trata de uma investigação em educação que procura dar resposta e refletir sobre a própria 

prática pedagógica. Delineou-se um plano de intervenção, através de um conjunto de intenções e 

ações a desenvolver, no sentido de tentar colmatar as fragilidades identificadas na problemática, 

recorrendo a técnicas de recolha e registo de dados, entrevista à educadora e à professora titular da 

turma, diário semanal e grelha de observação. Desta forma, as atividades que integraram o plano de 

ação, foram sendo sempre refletidas, adaptadas e avaliadas para compreender o seu impacto, com o 

propósito de melhorar sempre o plano de ação. Os objetivos desta investigação permitem-nos refletir 

acerca da importância da concentração através de atividades de Expressão Dramática/Teatro, assim 

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

valorizando os interesses das crianças/alunos, proporcionando-lhes um papel ativo, desempenhando 

um papel determinante na elaboração deste estudo. Este pretende, deste modo, melhorar o plano de 

ação, integrando atividades que foram adaptadas e refletivas para proporcionar as crianças/alunos 

atividades que promovam aprendizagens para um melhor desenvolvimento da concentração, 

recorrendo a jogos da expressão dramática, considerando o interesse das crianças, proporcionando 

um papel ativo e autónomo. 

Palavras-Chave: Concentração, expressão dramática, jogo dramático, aprendizagem. 
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Abstract 

 

This study was carried out within the framework of Curricular Units of Professional Practice II and 

III, in contexts of Pre-School Education and the 1st Cycle of Basic Education of the Master's in Pre-

School Education and Teaching of the 1st Cycle of Basic Education. It integrates a theoretical 

argumentation and a reflective analysis about the thematic area investigated, “Strategies to Develop 

Concentration, Using Dramatic Expression, to Improve Levels of Understanding from Pre-School 

Education to the 1st Cycle of Basic Education”. In Pre-School Education and the 1st Cycle of Basic 

Education, a reflective analysis of the role of the teacher/educator in the elaboration of teaching 

activities is essential to value Drama and its contribution, so that these activities/games, having 

taking into account the interest and needs of the group of children/students, which provide work and 

stimulate the development of concentration and evolution in learning. The present study was born 

with the purpose of understanding and analyzing the valorization of dramatic expression in practice, 

as well as the curricular importance attributed to this domain, in which way the dramatic 

activities/games arise and are worked taking into account the interests and needs of the group of 

children/students. 

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

based on the investigation modality for action and for action, since it is an investigation in education 

that seeks to respond and reflect on the pedagogical practice itself. An intervention plan was 

outlined, through a set of intentions and actions to be developed, in order to try to overcome the 

weaknesses identified in the problem, using data collection and recording techniques, interview with 

the educator and the head teacher of the class, weekly diary and observation grid. In this way, the 

activities that made up the plan were always reflected, adapted and evaluated to understand their 

impact, with the aim of always improving the action plan. As conclusions of this investigation, it 

allows us to reflect on the importance of concentration through Dramatic Expression/Theatre 

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

engaging way, valuing the interests of children/students. students, giving them an active role, in 

which they had a decisive role in the elaboration of this study. This aims to improve the action plan, 

integrating activities that have been adapted and reflective to provide children/students with 

activities that promote learning for a better development of concentration, using dramatic expression 

games, considering the interests of children, providing an active and autonomous. 

 

Key Words: Concentration, drama, drama activities, play, learning. 
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Introdução 

 

 

O presente estudo final, tem como estudo responder ao relatório final do Mestrado em 

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

finalidade investigar as estratégias para desenvolver a concentração, utilizando como recurso 

à Expressão Dramática/Teatro, numa turma de Educação Pré-Escolar, com idades 

compreendidas entre os 3 e os 6 anos e numa turma de 2.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

tendo como principais objetivos: 

• Identificar as principais dificuldades do grupo e a sua concentração, analisando as 

experiências/situações de aprendizagem nos vários contextos de ensino; 

• Compreender a importância da Expressão Dramática/Teatro, dentro do contexto da 

aprendizagem da Educação Pré-Escolar e num contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

• Desenvolver estratégias para sensibilizar as/os crianças/alunos para a importância da 

concentração e da escuta, adaptando o espaço e materiais para que se reúnem condições para 

as atividades espontâneas de Expressão Dramática. 

Este estudo tem ainda como objetivo observar grupos de crianças no ensino de Educação Pré-

Escolar, analisando a sala, relativamente às várias áreas e o seu ambiente educativo.  

O tema do relatório de estágio surgiu no âmbito do estágio do 1.º Ciclo do Ensino Básico, em 

que foi possível constatar que a turma tinha dificuldades de concentração, enquanto a 

professora abordava os vários conteúdos. No contexto de Educação Pré-Escolar surgiu a 

mesma problemática, pois as crianças demonstraram algumas dificuldades em estarem 

concentradas, afetando, por isso, o interesse e a atenção e, consequentemente, a sua 

aprendizagem. No entanto, considero que o contributo das sessões de Expressão Dramática/ 

Teatro foram fundamentais nesse sentido. Este trabalho está estruturado e organizado em três 

pontos, Enquadramento Teórico, Investigação e Intervenção. 

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

fundamentada toda a literatura que apoia a fundamentação teórica, no que diz respeito à área 

da Expressão Dramática/Teatro, identificar e analisar o papel do educador e do professor na 

intervenção de atividades fundamentais para o processo de desenvolvimento pessoal e social 

da criança, valorizando as suas competências, nomeadamente através do contributo dos jogos 

dramáticos, fundamentais para todo o processo de desenvolvimento da concentração da 
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criança, assim como a valorização da sua autonomia ao longo do seu processo de 

aprendizagem. 

A segunda parte diz respeito à Investigação, em que caracterizámos o objeto de estudo, as 

questões e os objetivos atingir, abordando a metodologia adotada, os seus participantes e a sua 

caracterização, instrumentos e recolha de dados, os seus procedimentos, tratamento dos dados, 

o plano de intervenção e, por último, a avaliação das ações. 

A terceira e última parte diz respeito à Intervenção. Esta está dividida em duas partes, a 

primeira parte é referente à intervenção no contexto de Educação Pré-Escolar, que consiste na 

caracterização do grupo, o trabalho desenvolvido pela educadora e o plano de ação 

desenvolvido. No contexto do 1.º Ciclo do Ensino Básico foi também caracterizado o grupo 

de alunos e a atuação educativa da professora. 

Este estágio com a duração de apenas um mês, foi interrompido com a chegada da pandemia, 

este foi adaptado para o “Estudo em Casa”, este estudo foi baseado no acompanhamento de 

aulas dadas pela RTP Memória, intituladas estudo em casa nas áreas de Português, 

Matemática, Estudo do Meio, Hora da Leitura, Expressão Dramática, Expressão Musical, 

Expressão Motor e Artes Visuais, tudo referente ao 2.º ano de escolaridade na qual deveria 

estar inserida o estágio do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Por último, temos as considerações 

finais, que se baseiam na forma como decorreu o estudo pratico e teórico que conduziu a 

realização deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Parte I - Enquadramento Teórico Síntese da Revisão Bibliográfica  

 

 

1. A Educação como Fator de Desenvolvimento  

 

1.1. A Educação pela Arte  

 

Segundo Santos (1981), “A educação pela arte atende sobretudo à formação da personalidade. 

A educação artística abrange a formação de artista… Numa perspetiva garrettiana de formação 

educativa portuguesa.” (p.31).  

A educação é o processo facilitador do aprendizado ou a aquisição de conhecimento, 

habilidades, valores, crenças e hábitos. Os métodos educacionais incluem o ensino, o 

treinamento, a narração de histórias, a discussão e a pesquisa. Por outro lado, a Arte é uma 

atividade humana ligada às manifestações de ordem estética ou comunicativa, realizada por 

meio de uma grande variedade de linguagens nas suas variadas combinações. Os artistas têm 

a necessidade e a possibilidade de exercitar constantemente a sua criatividade. 

Na educação é fundamental o ensino das artes, como metodologia mais eficaz para atingir uma 

educação integral a todos os níveis afetivo, cognitivo, social e motor. Tendo como objetivo a 

educação efetivo-emocional usando como técnica a expressão (dos sentimentos, dos afetos, 

das emoções) e artística (pela arte e através da arte).  

Santos (1981) refere que “Concebe-se hoje a educação pela arte, não como formação 

contemplativa da beleza, mas ativamente, procurando despertar a criatividade da criança. É a 

educação pela arte que decorre do encontro da pedagogia moderna com as novas experiências 

artísticas, promoverá a formação humanística do individuo pela integração e harmonia de 

experimentações e aquisições facilitando mesmo o aproveitamento escolar geral e especial, 

num equilíbrio físico e psíquico.” (p.30). 

“Metodologia de uma educação pela arte, H. Read propõe a expressão livre o jogo, a 

espontaneidade, a inspiração e a criação, ou seja, que numa educação em que a base seja a 

arte, esta deverá ser proporcionada à criança sob a forma lúdica-expressiva-criativa, de modo 

livre, num clima que proporcione a inspiração, motive a expressão dos sentimentos e estimule 

a criatividade.”(p.24). 
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Quando a criança é estimulada através das artes se lhe for atribuído tempo livre, conseguirá 

exprimir através da sua criatividade e inspiração os seus sentimentos. 

Segundo Santos (2008), citado por Read “A arte deve ser a base da educação” (p.12).  

A educação pela arte deve começar desde o jardim de infância às escolas superiores onde a 

arte deve ter um papel mais ativo, procurando promover a criatividade da criança através da 

expressão artística, proporcionando, assim, um modo de educação que as torna mais felizes. 

Santos (2008), citado por Read, acrescenta que “o que mais importa é aprender” (p. 15). 

Por essa razão, o ensino deve ser baseado na interligação das atividades expressivas, criativas, 

artísticas e estéticas, para uma formação completa e humanista da criança e do adolescente. É 

conhecida a influência que a promoção da arte no desenvolvimento da personalidade 

infantojuvenil é muito importante. Segundo Santos (2008), citado por Piaget (s/d), a criança 

tem duas necessidades essenciais: a adaptação à realidade material e social e, por outro lado, 

as realidades que se exprimem pelos jogos.  

O papel da Arte no desenvolvimento pessoal e social da criança será uma junção entre as duas 

vertentes, uma vez que a necessidade criativa influência a formação da personalidade. Ao 

nascer, a criança demonstra os seus sentimentos através de emoções e exprime-se com o 

contentamento e a satisfação, estando a dormir ou a observar o seu redor. Ao contrário, mostra 

o seu desagrado através do choro ou birras. Nesta primeira etapa da vida (primeiras semanas 

de vida), apenas a mãe consegue entender estas manifestações de contentamento, fome ou dor. 

A criança tem estes humores e deseja exprimi-los e esta expressão é controlada pela disposição 

somática e psicológica da criança, é designada por expressão livre e nela não está implícita 

necessariamente uma expressão artística.  

Segundo Santos (2008), citado por Read, “a educação pela arte é uma educação da 

sensorialidade e da psicomotricidade, da sociabilidade e da sensibilidade, numa intenção 

integradora e globalizante.” (p. 93). 

Neste sentido, trata-se de uma educação que apela aos sentidos, na inclusão das funções 

motrizes e mentais, em que a influência da sensibilidade e da sociedade exprime-se na 

criatividade artística dos educandos. Esta perspetiva conduz-nos à seguinte questão que Read 

(2003) coloca: “Deve limitar-se o ensino da arte à sua reconhecida utilidade no domínio da 

expressão pessoal?” (p. 252).  



15 
 

Se uma criança for orientada com uma atividade espontânea, pode transformar-se numa 

aptidão. Esta, por sua vez, ao ser observada, deve ser estimulada para o que melhor traduz essa 

habilidade para, assim ter um desenvolvimento pessoal e social mais completo. 

 

 

 

1.2. A Educação Artística na Aprendizagem Escolar  

 

A expressão permite exteriorizar sentimentos ou ideias: quando o ato de expressar transcende 

a intimidade do sujeito, converte-se numa mensagem transmitida do emissor a um recetor. 

Existem diferentes formas de expressão de acordo com a linguagem utilizada. As mais 

habituais são a expressão oral (através da fala) e a expressão escrita (através da escrita).  

A Arte é o conceito que engloba todas as criações realizadas pelo ser humano para expressar 

uma visão ou abordagem sensível do mundo, seja este real ou fruto da imaginação. Através de 

recursos plásticos, linguísticos ou sonoros, a arte permite expressar ideias, emoções, perceções 

e sensações. A Arte pode, assim, ser definida ainda como o reflexo da cultura e da história. A 

expressão artística é a forma que o ser humano encontra expressar emoções, a sua história e a 

sua cultura. Pode, assim, ser apresentada através de várias maneiras como a Música, a 

Escultura, o Cinema, a Dança, entre outras. As crianças através das expressões podem 

transmitir sensações, conseguindo assim extrair os impulsos positivos e negativos.  

A Arte torna-se expressão quando esta expõe de várias formas.  Devemos para isso orientar 

atividades infantis de modo a incentivar, respeitar, motivar e ir ao encontro das necessidades 

da criança. A expressão desencadeia na criança os seus interesses motivacionais, a criança ao 

estar motivada para o desempenho de qualquer tarefa faz com que a sua atenção e 

determinação aumentem. Consequentemente, ocupa um lugar na vida da criança e é através 

desta que exprime as suas vontades, gostos ou vivências, é um excelente recurso para o 

educador conhecer a criança. 

Caldas & Vasques (2014) referem que em Portugal continua a existir um progressivo 

desinvestimento na importância das artes na educação das crianças e jovens. Educar alarga 

fronteiras e, através da educação artística, promove novas oportunidades de escolha. Além 

disso, desencadeia a criatividade, a inovação, fomenta valores como a tolerância e a 

https://conceito.de/ser
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solidariedade, promovendo uma maior autoestima e o respeito pelo outro. Por todas estas 

razões, deve ser uma prioridade no currículo, pois desempenha um papel muito importante no 

desenvolvimento das capacidades de comunicação e expressão dos indivíduos. 

Consequentemente, fomenta a capacidade de imaginação e criação autónoma, contribuindo 

decisivamente para o desenvolvimento equilibrado e pleno das crianças e jovens. A educação 

artística desenvolve, portanto, as capacidades físicas, a perceção sensorial e cognitiva que, por 

sua vez, promovem a diferenciação da inteligência, a capacidade para entender a importância 

de valores, desenvolve o espírito crítico e por último desenvolve a educação da sensibilidade 

e da emoção (pp. 18 e 19).  

O ensino das artes em Portugal tem tido uma progressão considerável no seu desenvolvimento. 

Neste sentido, foram criados documentos legislativos, nomeadamente a Lei de Bases do 

Sistema Educativo e o Decreto-Lei nº344/90, que ajudam na regulação do ensino da Educação 

Artísticas. A Lei de Bases do Sistema Educativo (art.º 2º; 4 e5, art.º 3ºb) remete-nos para uma 

educação que desenvolva nos cidadãos o espírito critico e criativo, levando a que exista um 

desenvolvimento da personalidade, da formação do carácter e da cidadania. Neste sentido, o 

Decreto-Lei nº344/90, de 2 de novembro, vai ao encontro da Lei de Bases do Sistema 

Educativo, referindo que: 

“A educação artística é parte integrante e imprescindível da formação global e equilibrada da 

pessoa, independentemente do destino profissional que venha a ter.” (Diário da República, 

1990). 

 

 

2. A Educação do Ser Sensível Através da Expressão Dramática  

 

 

Segundo Videira,  citada por Caldas & Vasques (2014) “Ao longo das últimas décadas, a 

educação artística tem sido objeto de inúmeras abordagens pedagógicas, umas associando 

primordialmente à criatividade e à dimensão emotiva, outras à identidade e ao conhecimento 

do património nacional ou universal, outras à capacidade de reflexão, autonomia, liberdade de 

pensamento e de ação, outras ainda a potencialidades motivacionais, terapêuticas, de 

integração social e de cidadania. É também frequente registar a “utilidade” das aprendizagens 

artísticas para a aprendizagem de outras disciplinas”. (p.33). 



17 
 

A Expressão Dramática surge enquanto atividade que privilegia as dimensões corpo e espaço, 

cognição e pensamento, fala e linguagem, imaginação e criatividade, isto é, envolvendo o ser 

humano na totalidade das suas aptidões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                           Fonte: Educação Artística para um Currículo de Excelência (2014). 

 

 

Caldas & Vasques (2014) afirmam que “É consensual e cada vez mais reconhecida a 

importância da expressão dramática para o desenvolvimento de cada ser humano, nas suas 

vertentes pessoal e social, proporcionando a todos uma cultura artística, a fruição das 

manifestações artísticas e expressão da sua criatividade.” (p.34). 

Nem sempre a Expressão Dramática é valorizada como uma área fundamental no currículo, 

sendo frequentemente negligenciada, pois privilegia-se o cumprimento dos programas a 

cumprir e a minoria que dedicam um curto tempo é para brincar aos “teatrinhos”, pois as 

crianças não sabem representar, ficam dispersas e intimidadas, perdendo-se o sentido da 

fruição e do prazer. A Expressão Dramática desempenha um papel fundamental no 

desenvolvimento pessoal e social da criança, estimula o seu autoconhecimento e promove a 

autoestima e autoconfiança. Fazer de conta, colocar-se no lugar de outro, ouvir e fazer-se 

ouvir, mostrar-se, estar em evidência, ser visto e merecer atenção são fatores que contribuem 

para a autoestima e confiança. A Expressão Dramática não é uma técnica que se aplica com 

Figura 2 – Definição de Expressão Dramática 
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exercícios pré-determinados, mas sim “fazer sair o que está dentro”, deixar que a criatividade 

se manifeste. É, assim, um instrumento que ajuda a criança a ter um desenvolvimento pleno.  

 

 

2.1. Contributos do Jogo Expressivo para a Promoção da Concentração  

 

 

Segundo Pavy (2018), “Hoje em dia, muitas crianças são consideradas agitadas, sempre com 

o “bicho carpinteiro” distraídas, sonhadoras; dispersam-se e não conseguem manter a 

concentração durante muito tempo” (p.2).  

Apesar de a dificuldade que algumas crianças têm em estar atentas, a criança deve estar apta 

para prestar atenção durante algum tempo, mantendo a concentração para utilizar no momento 

exato da atividade que esta a realizar. A atenção e a concentração têm duas noções próximas 

e complementares. A atenção é a ação de fixar a mente em qualquer coisa, é uma atividade 

cerebral que através dos canais sensoriais transmite uma sequência de pensamentos. Estar 

atento significa olhar, escutar, tocar, sentir e experimentar para que a nova informação exista 

na mente. A concentração é a atenção sustentada, mobilizar as capacidades mentais e físicas 

numa ação ou assunto durante um intervalo de tempo, necessária em todos os processos de 

aprendizagem. A atenção sustentada permite, segundo Pavy (2018), “manter o estado de alerta 

mesmo numa tarefa repetitiva e aborrecida” (p.3). 

Exemplos deste aspeto são atividades como ajudar os pais nas tarefas de casa, fazer os 

trabalhos de casa, copiar um texto ou arrumar o material. A criança poderá dificuldades em 

mobilizar a atenção sustentada por diversas razões: 

• Falta de motivação, se a criança não se sentir motivada pela tarefa ou assunto vai ter 

dificuldade em prestar atenção para escutar, observar e selecionar a informação mais útil. Por 

norma, as crianças conseguem estar atentas ao telemóvel e ao computador, mas em 

contrapartida não conseguem procurar informação para executar instruções. A relação entre 

pais e filho deve ser de confiança e serenidade para que isso aconteça os pais tem que existir 

tempo de partilha com os filhos. 

• Efeitos dos ecrãs na atenção, os ecrãs absorvem toda a energia da concentração, a criança fica 

privada de ter experiências sensoriais da relação com o outro e com o meio. A atenção exigida 

na escola ou família é um ato voluntário, com os jogos de ecrã a atenção é involuntária, tanto 
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a imagem como o som fascinam as crianças, quando utilizada em demasia provoca excitação 

diminuindo as horas de sono que é essencial para atividade cerebral e para a capacidade de 

atenção. Para o seu desenvolvimento é essencial que a criança tenha outras atividades como 

leitura, jogos motores e relações sociais que as ajudam a aceitar a frustração, as contrariedades 

e favorece qualidades como a paciência, a coragem e a vontade. A criança sente prazer e 

motivação na concentração exigida nos jogos não virtuais pois sentir-se à competente e ao 

mesmo tempo aumenta a autoconfiança que é indispensável para manter a atenção. 

• Falta de autoconfiança, uma criança com elevada autoconfiança aumenta a atenção, a 

motivação e uma vontade de enfrentar desafios, controla as emoções, não se deixa distrair 

facilmente e é autónoma na aprendizagem pois não tem emoções negativas. Por outro lado, a 

falta de autoconfiança, a criança sente que não é competente aos olhos do adulto e “dá-se” o 

encadeamento de elementos perturbadores para a concentração. “O cortisol (hormona do 

stress) invade o organismo.” Ao aumentar a perde de confiança a criança reduz os seus 

esforços e mobilização dos recursos pessoais de atenção, ao sentir-se incompetente na 

capacidade de atenção e aprendizagem, entra num círculo vicioso do qual não consegue sair 

sozinha. Um empenhamento ativo do adulto a nível do olhar e da voz, permite à criança 

necessidade de uma interação social para organizar o seu sistema de atenção através de 

experiências ativas e variadas partilhadas a apoiadas pelo adulto, a criança com palavras 

encorajadoras e com experiências consegue ganhar a confiança que necessita para puder 

progredir. 

• A falta de noção da realidade, as crianças ao perceberem as suas dificuldades e sofrem de 

stress e então desligam as sensações corporais, para fugir da realidade. Fica menos atenta a si 

própria, aos outros e ao meio, desconcentra-se facilmente (com a cabeça na lua), é muito 

importante o afeto do adulto por exemplo, como jogos de respiração/ concentração. 

• Dificuldade em canalizar uma atividade mental demasiado invasiva, quando a criança é 

sonhadora está sempre a pensar noutra coisa, não se consegue concentrar na tarefa pedida, é 

ativa no mundo do imaginário e passiva na altura em que é necessária a concentração para 

realizar uma tarefa.  Por isso é necessário melhorar a conexão entre os dois hemisférios 

cerebrais, para puder ajudar esta criança, o hemisfério esquerdo é racional, lógico e trata de 

um dado de cada vez, calcula, planifica, analisa, organiza e interpreta. Por outro lado, o 

hemisfério direito é intuitivo, criativo, processa imagens, as cores, as dimensões e permite 

captar emoções. Quando a parte da imaginação e da emoção é muito desenvolvida não se 

consegue manter a concentração e as crianças dispersam-se. Deve existir um trabalho como 
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estas crianças, como por exemplo jogos de concentração para que estes dois hemisférios 

possam trabalhar em conjunto. 

Como refere Pavy (2018), “Todos os educadores, pais ou professores, conscientes da 

necessidade de uma relação calorosa e afetuosa para a construção da identidade e da 

autoconfiança e para o desenvolvimento cognitivo do seu educando, gostariam de manter a 

calma, de ser indulgentes em qualquer circunstância, de estar à escuta, abertos às emoções.” 

(p.10). 

Quando a criança é desatenta, inquieta, suscita aos pais sentimento de culpa, o grau de 

tolerância e as emoções que se desperta a uma criança desatenta ou imperativa é sempre difícil, 

porque se quer que o filho dê resposta às exigências da escola e da sociedade.  

O primeiro passo é perceber essa dificuldade e descobrir com a criança a melhor forma de o 

ajudar contendo as emoções, fazer um acompanhamento ativo na escola, e se não tiver 

condições delegar essa ajuda evitando relações de força, é importante o afeto e compreensão. 

É muito importante para esta criança manter a atenção no quotidiano é fundamental uma 

higiene a devida (alimentação equilibrada, redução de ecrãs, melhoria do sono, ambiente 

calmo). Uma relação recetiva por parte do adulto, que garante o amor próprio, procurar 

compreendê-la, é importante que a criança experimente o sentimento de sucesso (com o 

sucesso é libertado dopamina, hormona do prazer, que mantem a vontade de continuar e 

impede o desanimo). As atividades fora do ambiente escolar devem reforçar a capacidade de 

aprendizagem da criança, sem pressão ou excesso. 

 

 

2.2. O Brincar na Expansão da Comunicação Verbal e Não Verbal na Expressão 

das Emoções 

 

Segundo Silva & Marques & Mata & Rosa(2006) , o brincar é “uma atividade 

espontânea da criança, que corresponde a um interesse intrínseco e se caracteriza pelo prazer, 

liberdade de ação, imaginação e exploração. O termo brincar é característico da língua 

portuguesa, não sendo certo que a sua origem provenha do latim vinculum (laço) ou do 

germânico blinkan (brilhar). O conceito de “brincar” tem sido usado como sinónimo de jogar, 

ou de atividade lúdica, utilizando-se, por vezes, a expressão “jogo livre” para indicar a sua 

especificidade.” (p.105). 
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Na opinião de Ferland (2006), citado por Sarmento & ferreira & Madeira “o brincar é sentir 

prazer, e esta sensação pode estar associada a certas características que são próprias da 

brincadeira, como a novidade e o desafio.” (p.41). 

Ou seja, a criança quando está a brincar sente prazer e investe energia e esforço, por outro lado 

se não gostar dessa brincadeira ou atividade para ela significa que está a fazer uma tarefa ou 

uma obrigação ou seja não está a brincar. 

Segundo Piaget (2017), “o brincar é uma forma de a criança explorar o mundo, ou seja, ao 

fazer de conta, ela vai conhecer outras facetas do mundo.” (p.41). 

“Ao brincar a criança se envolve totalmente na ação podemos salientar que a atividade lúdica 

tem efeitos sobre o desenvolvimento integral da criança” (Sarmento, T. e Fão, 2005). 

Por sua vez, Smith (2006) “caracteriza o brincar como o oposto ao trabalho, ou seja, como 

uma atividade realizada por si mesma e sem limitações externas.” (Sarmento & Ferreira & 

Madeira, 2017, p.40).  

Ao brincar a criança interage e nessa atividade podem surgir conflitos e limitações isso faz 

com que a criança desenvolve mais rápido e consiga socializar com outras. 

Segundo Ferland (2006), citado por Sarmento & Ferreira & Madeira (2017), “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. Brincar 

é também uma forma de a criança expressar os seus sentimentos. A brincadeira é, para a 

criança, a sua linguagem primária, aquela que lhe facilita soltar o seu mundo interior, as suas 

emoções e sentimentos.” (p.41).  

Quando a criança se exprime pela espontaneidade, prazer e liberdade para tomar decisões na 

brincadeira ou atividade que escolheu sem orientação de um adulto, sem normas ou regras 

estabelecidas é considerado o brincar livre ou espontâneo.  

As brincadeiras variam ao longo do desenvolvimento das crianças, adquirindo novas 

capacidades e competências sociais, motoras e intelectuais. Ao brincar desenvolve um “saber 

fazer” porque desenvolve aptidões e atitudes a utilizar no seu quotidiano devido à descoberta 

de regras, valores e costumes. 

Brincar é importante e fundamental para o desenvolvimento da criança na formação do carater 

e da sua personalidade. O brincar estimula a inteligência porque liberta a sua imaginação e 
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desenvolve a sua criatividade e possibilita o exercício de concentração e atenção para utilizar 

no seu dia a dia. Segundo Teles (1997), citado por Sarmento, Ferreira & Madeira (2017) “a 

criança, ao brincar explora o mundo, constrói o seu saber, aprende a respeitar o outro, 

desenvolve o sentimento de grupo, ativa a imaginação e autorrealiza-se.” (p.42). 

A brincadeira traz vantagens sociais, afetivas e cognitivas para o desenvolvimento das 

crianças. Através da atividade lúdica existe oportunidades de testar novas sensações, criar 

laços sociais, aprender a aprender a ultrapassar obstáculos, para que isso aconteça é necessário 

que a criança possa gerir o seu tempo sem limitações e oportunidade de tomar iniciativa.  

Existem várias condicionantes que limitam a brincadeira livre e interativa das crianças como 

as famílias pequenas que limita a brincadeira intrafamiliar, questões de tempo e segurança e 

brinquedos muito sofisticados que dificultam a imaginação da criança. Apesar de hoje em dia 

a nossa sociedade ter o hábito de gastar muito dinheiro com brinquedos sofisticados não 

reconhece na brincadeira o seu valor intrínseco negando à criança o direito de brincar ou o 

direito da brincadeira espontânea. É fundamental compreender que para uma boa brincadeira 

o conteúdo do brinquedo deve dar margem para a que a criança possa brincar, criar e desfrutar. 

Brincar em grupo é saudável e divertido e proporciona à criança o exercitar a sociabilidade, 

pois aprender a respeitar o espaço e a opinião do outro. É importante para desenvolver a 

resiliência, criar amizades e desenvolver a comunicação interpessoal. A brincadeira em grupo 

traz vários benefícios tais como: 

• Desenvolve habilidades sociais no seu próprio ritmo- o aprender a brincar em grupo, varia de 

criança para criança e inicia-se em crianças dos um aos três anos. Entre os três e os cinco anos 

aprende a conviver com outros da mesma idade criando amizades.  

• Constrói a autoconfiança- em casa ao conviver principalmente com os pais e família a criança 

começa a construir a inteligência emocional. Ao sair do conforto do lar, ao relacionar-se com 

outros colegas de brincadeira quebra-se um paradigma de segurança e constrói-se outro, 

incentivando o desenvolvimento da sua independência.  

• Promove-se a atividade física- ao brincar em grupo e incentivado pelos outros a criança torna-

se mais ativa exercitando assim as coordenações motoras (membros superiores e membros 

inferiores).  

• Compartilhar a imaginação e a criatividade- ao brincar em grupo, cada criança expõe ideias e 

modifica-as de acordo com os outros fomentado a criatividade e a imaginação. Para que isso 
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aconteça é necessário deixar que as crianças brinquem livremente para que possam construir 

cenários de fantasia. 

• As crianças aprendem umas com as outras- para além de partilharem a imaginação e a 

criatividade, passa um pouco da sua experiência em brincadeiras novas e assim aprende a 

conviver com ideias diferentes.  

 

 

 2.3. A Função Simbólica da Expressão Dramática: Imitação, Mímica, Jogo 

Dramático / Improvisação  

 

Imitação 

 

A Expressão Dramática proporciona à criança meios para um desenvolvimento global devido 

à capacidade de expressão, da criatividade e comunicação artística. A Expressão Dramática é, 

nesse sentido, um meio de autoeducação para a criança, pois através dela, a criança está a viver 

a realidade de um mundo da sua imaginação.  

Segundo Sousa (1979), a dramatização faz parte da vida da criança e “todos os atos da vida 

social, por exemplo, são expressão dramática: liturgia, cerimónias, protocolos, solenidades, 

festas populares, relações sociais, ações familiares, em casa, no trabalho, nas escolas, na rua.” 

(p.99).  

É difícil fazer uma criança representar um papel pois esta vive num mundo do jogo que é a 

sua imaginação. A imitação é uma reprodução espontânea e simples executada pela criança ao 

observar pessoas, coisas, animais, gestos, atos, etc. Esta não é exata e essa diferença devesse 

à forma como é observada e compreendida e varia de criança para criança.  

Segundo Sousa (1979), citado por Lafon, “o movimento dramatizado consiste em dar um toque 

dramático- teatral, trágico – ao movimento, através de uma ação exageradamente grave.” 

(p.101).  

Da reprodução exata para a livre interpretação podemos considerar a imitação como uma 

manifestação do movimento dramatizado. Logo no início da vida, as crianças tentam imitar as 

pessoas mais próximas do seio familiar.  
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O mesmo autor refere que “Ainda no berço, ao tentar imitar os sons que ouve e o sorriso que 

vê na mãe, a criança está já a executar ações de imitação que lhe permitirão mais tarde 

expressar-se e comunicar natural ou dramaticamente.” (Sousa, 1979, p.102).  

Assim na idade escolar a imitação faz parte da sua vida e dos seus jogos, pois é parte integrante 

do seu dia a dia, a imitação de ações de familiares, e conhecimentos particulares adquiridos na 

televisão ou na escola. 

“Na idade escolar, as imitações constituem parte fundamental dos seus jogos, imitando coisas, 

pessoas e animais em ações notadamente dramatizadas. É o pai, a mãe, o bombeiro, é o cão, o 

gato, o cavalo; é o avião, o carro, o comboio; é o herói da TV, cow-boy, o Tarzan…Gosta de 

imitar membros da sua família e outas pessoas do seu conhecimento particular.” (Sousa, 1979, 

p.102). 

 

 

Mímica 

 

A mímica é uma palavra derivada do termo grego “mimos”, que significava ator, imitador. 

Nessa época, a mimica era uma parte do teatro grego que abordava normalmente temas do 

quotidiano, sendo acompanhada por coros.” (Sousa, 1979, p.102).  

Mímica significa a expressar-se por gestos sem recorrer ao uso da palavra, mas utilizando o 

corpo e a face para exprimir emoções e ações e pode ser dividida em três grupos: 

• mímica espontânea; 

• mímica convencional relacionada com as atitudes sociais simbólicas; 

• mímica pessoal, releva a originalidade própria de cada pessoa. 

 

Para Sousa (1979), “na educação pela expressão dramática, considera-se como mímica algo 

expresso pela criança (ações, ideias, pontos, histórias inventadas pelas crianças ou do seu 

conhecimento), através de gestos sem recorrer ao uso da palavra.” (p.102).  

A mímica é uma ação natural e é, através dela, que um bebé transmite o seu querer antes de 

aprender a falar. Também é usada quando duas ou mais pessoas de linguagem diferente estão 

a comunicar para se fazerem compreender, ou seja, é uma ação instintiva do ser humano 

transmitida através de código de sinais, gestos, expressões e atitudes. A criança consegue 

exprimir-se através do gesto (mímica), só mais tarde passa para a ação oral (palavra). 
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Jogo Dramático / Improvisação  

 

Os jogos dramáticos são atividades lúdicas que permitem que a criança exteriorize, pelo 

movimento e pela voz, os seus sentimentos profundos e as suas observações pessoais. Estes 

têm por objetivo aumentar e guiar os seus desejos e as suas possibilidades de expressão. 

Sousa (1979), citado por Slade, defende que “jogar faz parte inata e vital de uma vida jovem. 

Não é uma atividade frívola, mas uma maneira da criança se descontrair, de pensar, de 

experimentar, de trabalhar, de ousar, de verificar, de criar e de concentrar-se. É a vida!... Nos 

jogos das crianças existem momentos de uma tão clara definição de personagem e situação 

emocional que nos surge um novo termo: jogo dramático.” (pp.103 e 104). 

Para uma criança o jogo dramático, também designado por improvisação, é natural e 

espontâneo é uma improvisação em que as cenas acontecem sem preparação prévia. Além de 

representar o estado de espírito que a criança tem naquele momento, escolhe ou não um tema 

sobre o qual improvisa a situação, a personagem e a ação, e não num texto decorado pela 

mesma. No jogo dramático, a criança tem liberdade de expressão, toda a sua imaginação de 

forma que mais deseja é uma atividade alegre, engraçada e divertida que dá prazer. 

Contrariamente, numa dramatização uma situação é representada por gestos e por palavras 

(contos, histórias, canções) que são ensaiadas, enquanto no jogo dramático não há nada 

combinado, por vezes existe um tema, mas a criança expressa espontaneamente o seu desejo 

sem guião. 

 

 

2.4. O Educador Reflexivo como Facilitador na Expressão e Comunicação do 

Educando  
 

 

A Expressão Dramática estimula as crianças para o uso da imaginação e da observação. A 

mímica, a imitação, as expressões corporal, facial, oral e a dramatização dá à criança um 

domínio do corpo e do meio, desenvolvendo a autoconfiança, permitindo-lhe exprimir-se e 

afirmar-se, desenvolvendo o seu carater e a sua personalidade, afirmar o seu senso social, ao 

estimular a sua criatividade e imaginação, sempre que joga ela cria.  
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“As expressões corporal, facial, oral, a imitação, a mimica e a dramatização dão à criança cada 

vez maior domínio do corpo e do meio (espaço, tempo, relação, etc.), desenvolvendo-lhe a 

autoconfiança e o senso de segurança.” (Sousa, 1979, p.100).  

Este autor, com o qual concordo, ainda acrescente que: 

“Através destes jogos, a criança consegue também transpor e compensar os seus problemas: 

transpõe problemas reais para o jogo dramático, a fim de se libertar de conflitos psicológicos; 

compensa-se de problemas reais, transpondo-os para o mundo da imaginação, onde tudo pode, 

a fim de se compensar das suas incapacidades no mundo real.” (Sousa, 1979, p.100). 

Uma reflexão depende sempre da experiência passada, hábitos de interrelacionar 

conhecimentos adquiridos, porque na interação entre eles surge uma conclusão. O desejo de 

compreender o que acontece à sua volta, leva o ser humano a usar a sua inata capacidade de 

refletir, ou seja, entende a prática reflexiva como o questionamento da realidade em que está 

inserido. O educador reflexivo atua quando levanta questões, hipóteses, experimentando e 

corrigindo através do diálogo que estabelece com a realidade e com os outros. 

O professor reflexivo é autónomo na sua atividade e é critico em relação a si próprio, deve ser 

recetivo a novas ideias, sugestões, opiniões. Esta atitude reflexiva na sala de aulas através de 

propostas de trabalho influência os alunos a desenvolver a sua própria autonomia, dotando-os 

assim de um bem-estar pessoal e preparando-os para a interpessoalidade. 

O educador para manter uma relação harmoniosa com a criança, deve colocar-se no lugar 

desta, mantendo o espírito aberto para conseguir entrar no mundo da mesma, adaptando o 

mundo imaginário à realidade do dia a dia. Como refere Sousa (1980). 

(…)” O educador deverá abandonar o seu pensar de adulto para entrar no 

"pensamento encantado” que é a imaginação da criança, penetrar nele e compreendê-

la nele. Jamais retirá-la das maravilhas do seu mundo do “faz-de-conta”, trazendo-a 

bruscamente para a dura realidade” (p. 144).  

No dia a dia o educador deve estar atento a todos os sinais que ela exprime através das atitudes 

da mesma, pois só assim o educador consegue estabelecer uma boa relação com a criança 

conhecendo-a e ajudando-a na sua autoestima, tal como refere o Sousa (1980): 

“O educador tem a (…) missão de observar e de compreender a criança através 

daquilo que ela exprime.” (p.144). 
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O educador deve dar oportunidade as crianças de demonstrarem aquilo que estão a sentir num 

determinado momento, utilizando assim a expressão dramática para que se consiga libertar 

sem ter receios através de gestos, danças ou canto, como refere o autor Leenhardt (1997) “(…) 

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

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

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

26).   

O educador deve motivar e deixar que as atividades partam do interesse dos alunos e que os 

temas sejam escolhidos e trabalhados pelos mesmos, dando-lhes a oportunidade de executar 

essas tarefas livremente ganhando assim a autonomia para que estes cresçam e sejam 

autónomas, conseguindo assim realizar as tarefas sem a supervisão do adulto. Tal como refere 

Sousa (1980): 

 “O educador pode começar a motivar as crianças para que elas mesmas sugiram 

temas e façam toda a preparação dos seus jogos dramáticos. (…) pois já capacidades 

para estruturar uma ação, associando todos os elementos para iniciarem e 

continuarem um diálogo e troca de impressões, sem a ajuda do adulto.” (p. 141). 

 

O professor tem que ser reflexivo e ser responsável pelo seu próprio desenvolvimento 

avaliando aprendizagens passadas, analisando refletindo e melhorando-as. Na sala de aula ser 

observador para detetar possíveis dificuldades dos alunos, adaptando o ensino de encontro 

com essas dificuldades. Este deve ser autónomo e proporcionar a autonomia dos seus alunos. 

Tal como refere o autor Nolon e Huber (1989), citados por Wassermann (1994):  

 

Quando os professores fazem uso das suas capacidades de reflexão (…)  observando-

se a si próprios (…) com um espírito aberto que lhes permite avaliar os efeitos das 

suas ações na situação de sala de aula, estão a ter um desempenho profissional ao 

mais alto nível das suas competências.” (p.19). 

O educador/professor deve estimular a criança para que esta consiga resolver qualquer 

situação encontrada, esta deve ser questionada e ao mesmo tempo dar-lhe autonomia e 

confiança, ao encorajar o seu trabalho dá-lhe ferramentas para que se tornem autónoma, 

criativa e espontânea.  
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O educador tem um papel muito importante na área de formação pessoal e social, estes 

conteúdos devem ser trabalhados no jardim de infância. É fundamental perceber a forma como 

as crianças se relacionem consigo próprios, com os outros e com o mundo, é um processo de 

desenvolvimento de atitude, valores e disposições, são a base de uma aprendizagem bem-

sucedida ao longo da vida e de uma cidadania autónoma, consciente e solidária. 

O reconhecimento do educando como sujeito ativo no processo educativo constrói-se com a 

interação social, manipulando e sendo manipulado pelo meio que o rodeia. No contexto social 

em que vive nas relações e interações com os outros e com o meio que a criança constrói 

referência, estas vão permitir que a criança tome consciência da sua identidade e respeite a dos 

outros. Desenvolver a sua autonomia, compreender o certo e o errado, o que pode e não pode 

fazer, os direitos e os deveres para consigo e para com os outros, valorizando o património 

natural e social. 

Nesta inter-relação a criança aprende a atribuir valor as suas atitudes e comportamentos e aos 

outros, reconhecendo e respeitando valores diferentes dos seus. A educação pré-escolar tem 

um papel importante na educação para os valores, que se vivem e aprendem nas ações 

conjuntas e nas relações com os outros. 

O educador facilita a formação pessoal e social, ao demonstrar atitudes de tolerância, partilha, 

cooperação, respeito, sensibilidade e justiça para com as crianças e adultos (colegas e pais), 

contribuindo para que as crianças reconheçam a importância desses valores e se adaptem a 

eles. Tal como refere nas OCPE: 

 “Ao demonstrarem atitudes de tolerância, cooperação, partilha, sensibilidade, 

respeito, justiça, etc. para com as crianças e adultos (outros profissionais e 

pais/famílias), os/as educadores/as contribuem para que as crianças reconheçam a 

importância desses valores e se apropriem deles.” (p.33). 

É muito importante que a criança seja valorizada e escutada o que contribui para o seu bem-

estar e autoestima. No processo de aprendizagem a criança vai mobilizar e integrar um 

conjunto de experiência e saberes, atribuindo novos significados e encontra novas formas de 

resolver problemas, o que permite desenvolver não só a autonomia, mas também a 

criatividade. 
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Parte II - Investigação  

 

3. Problemática em Estudo e Sua Caracterização  
 

A problemática em estudo, na área da Expressão Dramática/Teatro, surgiu a partir da Prática 

Profissional em contexto do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar, na qual 

usufruí uma observação direta e participante, onde decorreu a intervenção no âmbito da Prática 

Profissional II e da Prática Profissional III. 

A observação realizada na sala do 1.º Ciclo do Ensino Básico e a análise do projeto de turma 

permitiram a compreensão da rotina da sala e constatou-se que existia uma organização e 

gestão do tempo, tanto ao nível do dia como da semana. Esta observação conduziu a uma 

reflexão na gestão do currículo da área da Expressão Dramática/Teatro nas turmas do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico e em Educação Pré-Escolar. Na seguinte tabela, apresenta-se a organização 

semanal da sala e os momentos que observava: 

 

 

  Tabela 7 – Organização Semanal 

 

 

Horas Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

9.00/10.00 Estudo do M. Matemática Português  Português Estudo do M. 

10.00/10.30 Expressões Oferta C. Expressões Português Expressões 

10.30/11.00 Intervalo 

11.00/12.00 Português Expressões 
 

Apoio Est. Matemática Português 

12.00/13.30 Almoço 

13.30/14.30 Matemática Português  Matemática Expressões Matemática  

14.30/15.30 Matemática Português  Matemática Estudo do M.  Apoio Est. 

 

Fonte: Tabela fornecida pela Professora do 2ºE 
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A tabela de Educação Pré-Escolar descreve a rotina diária e semanal da sala: 

 

Tabela 8 – Organização do Tempo 

 

Diários  Semanais 

Manhã 

- Acolhimento 

- Marcação do dia, do mês e do tempo 

- Recolha e arrumação dos trabalhos do 

dia anterior do Placard 

-Marcação das presenças 

- Escolha das atividades 

Tempo de trabalho autónomo / 

Desenvolvimento de projetos 

Lanche 

Recreio 

Comunicações 

Tarde 

Momentos de atividade em grande grupo 

(diferente cada dia da semana). 

2ª feira - Introdução de uma técnica de 

Expressão Plástica 

  Música/Movimento/Dança 

3ª feira - Ciências/Experiências 

             Jogos de movimento 

4º feira – Escrita Criativa 

5º feira - Exploração da Matemática 

         Expressão Físico-Motora 

6º feira - Avaliação da semana e 

planificação da semana seguinte/reunião 

de Conselho de Turma 

Dramatização de histórias 

 

 

Fonte: Projeto de Turma (2020-2021)  

 

 

Como podemos observar na tabela, todas as manhãs o grupo reuniu-se para o acolhimento e a 

marcação do respetivo dia, o tempo, cada criança registou o seu nome nos quadros da 

comunicação e das atividades, onde teve oportunidade de escolher em área gostaria de 

trabalhar, assim enquanto um grupo realizava a tarefa planeada pela educadora outro realizou 

as tarefas que tinha escolhido para esse dia. Cada área está organizada de modo que as crianças 

tenho tido a oportunidade de realizar um trabalho autónomo.   
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A educadora acompanhou as crianças que realizaram atividades inseridas no projeto e ainda 

apoiou cada uma das áreas, podendo assim dar apoio em simultâneo. No final de cada manhã, 

o grupo voltou a reunir-se junto à mesa para apresentar e debater os trabalhos que 

desenvolveram ao longo da manhã, assim como as descobertas que fizeram.  

À tarde, como podemos constatar na tabela as atividades, foram organizadas pela educadora 

para o grupo, com atividades distintas conforme o dia da semana. No final do dia, com ajuda 

da educadora, a turma preencheu a tabela com as atividades realizadas, nomeadamente com o 

que gostaram, o que não gostaram e as novas propostas. 

Através dos dados fornecidos pela tabela, verificou-se que existe uma organização e gestão do 

tempo, não só diária como semanal, assim como o espaço da sala estava organizado por áreas, 

nomeadamente a área do faz de conta, a área da garagem e das construções, área da biblioteca, 

a área do conhecimento do mundo, a área da matemática, a área da escrita e a área das 

tecnologias. A gestão da sala foi da responsabilidade da educadora, sendo o objetivo fornecer 

momentos de autonomia à criança, organizando diferentes aspaços e diferentes materiais.  

É na área do faz de conta, onde se revelaram aspetos da atuação educativa, nomeadamente no 

âmbito da gestão do currículo da área da Expressão Dramática/Teatro. A casinha era um 

espaço composto por duas divisões, o quarto tinha um armário feito em madeira que tinha 

algumas roupas que podiam ser usadas por eles para interpretarem várias personagens, tinha 

ainda uma cama com vários bonecos que simbolizavam bebés, a cozinha era composta por um 

armário com um lava-loiças e um fogão feito em madeira, na parte inferior continha alguns 

talheres, pratos e copos de plástico, e alguns utensílios como frigideiras e tachos e ainda alguns 

alimentos em plástico. 

Por ser uma área muito disputada pelas crianças a educadora só permitia quatro crianças de 

cada vez, sendo assim autorizada pelas quatro inscrições por dia naquela área, sendo que todas 

as crianças tinham acesso área rotativamente durante a semana. Este espaço do faz de conta, 

permitiu interações das crianças com situações de improviso e utilização da imaginação. Tal 

como refere Neto e Lopes (2018):  

“Outros jogos e brincadeiras de faz-de-conta são representações da realidade social e 

ajudam a criança a cultivar a aprendizagem da cultura dos adultos, através do jogo de 

imitação e construção com objetos.” (p.41). 
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3.1. Metodologia  
 

 

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

todas as ciências e de que há uma relação dinâmica entre a realidade e o sujeito. Ao investigar e, segundo 

as metodologias qualitativas, é necessário um maior envolvimento com aquilo que se estuda, a pesquisa 

qualitativa tem no ambiente natural a sua fonte direta de dados, onde o investigador é instrumento 

fundamental na procura de significado para as coisas e para a vida.  

A entrevista e a observação participante são as técnicas de pesquisa qualitativa mais utilizadas, este 

método de investigação é apropriado para estudos exploratório e permite ilustrar e analisar uma dada 

situação real e fomentar a discussão e a tomada de decisões. Desta forma, esta abordagem qualitativa 

pode-se considerar adequada a este estudo em que se pretende observar a realidade do contexto de 

intervenção e desenvolver e estruturar diversas ações que irão provocar mudanças necessárias. Assim, a 

investigação é posta ao serviço da ação e o professor associa ao seu papel enquanto docente o papel de 

investigador da ação. 

Alarcão (1996), refere que: 

 “(…) hoje em dia o discurso educativo foi invadido por conceitos como reflexão, 

professor reflexivo, aluno reflexivo, cognição, metacognição, consciencialização, 

aprender a aprender, aprender a pensar e tantos termos com estes relacionados.” 

(p.174).  

Aos professores é atribuído um importante papel na reflexão, de uma forma situada, sobre a ação, num 

processo dinâmico. Assim, a partir da observação direta do educador/professor, uma vez apresentada 

uma determinada atividade à criança, a prática educativa deve ser refletida e, se necessário, reformulada, 

para que os docentes possam regular, adaptar, reajustar e avaliação toda a sua ação, a partir do feedback 

das crianças/alunos. Desta forma, a relação entre a reflexão e a ação torna-se fundamental.  

Alarcão (1996), citando Dewey (1933), afirma que  

“(…) não se pode conhecer sem agir e não se pode agir sem conhecer.” (p.179). 

Este conhecimento provém da reflexão sobre a experiência profissional, a atuação educativa, os 

mecanismos de atuação ou, por outras palavras, sobre os fundamentos que levam o professor a agir, e a 

agir de uma determinada forma. Ser reflexivo é ter conhecimento da própria ação, para a poder melhorar, 
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adaptar, reajustar e avaliar. Desta forma, a componente de investigação desempenha um papel 

preponderante no desempenho e na melhoria da prática pedagógica. 

Este processo, que pode integrar os conceitos de investigação na ação e investigação sobre a ação, está 

interligado à prática reflexiva dos docentes, estabelecendo uma relação dinâmica entre a reflexão e a 

prática (ação), valorizando as reações das crianças/alunos que surgem do contexto em estudo. Além 

disso, o projeto de ação permite ao educador/professor aplicar estratégias para a sua atuação junto 

das/dos crianças/alunos, ultrapassando assim mais facilmente as necessidades identificadas. 

Este modelo de investigação desencadeia-se, portanto, em movimento circular, dando origem a um ciclo 

que, por sua vez, desenvolve novas espirais de experiências de ação reflexiva, fundamentais ao 

investigador para que possa regular e reajustar o seu plano de ação, tendo em conta a sua realidade. 

Podemos concluir que se trata de um processo dinâmico que pode integrar os conceitos de investigação 

na ação e investigação sobre a ação, estando interligado à prática reflexiva dos professores. Assim, trata-

se de uma metodologia em que os participantes analisam as suas práticas educativas, usando técnicas de 

investigação através das quais recolhem informação sobre a sua própria ação ou intervenção, observando 

e analisando para procurar soluções e planear ações que possam dar resposta aos problemas 

identificados.  

A partir da análise da informação recolhida sobre esta metodologia e o processo de investigação-

reflexão-ação desenvolvido na Prática Profissional II e III, procedeu-se à planificação, à intervenção do 

educador/professor, à observação direta e a uma posterior reflexão. Esta regulação da prática, melhora-

a e adapta-a ao grupo de crianças/alunos como o resultado da componente critica e reflexiva dos 

professores. Deste modo, estes podem melhorar  a sua ação educativa e evoluir como mediadores e 

facilitadores de aprendizagens, tomando decisões mais coerentes em todo o processo em que decorre a 

investigação-ação, ao mesmo tempo que contribuem para uma aceleração no desenvolvimento pessoal 

e social da criança. A pesquisa qualitativa tem, deste modo, no ambiente natural a sua fonte direta 

de dados, onde o investigador é instrumento fundamental na procura de significado para as 

coisas e para a vida. Para tal podemos utilizar a entrevista e a observação participante são as 

técnicas de pesquisa qualitativa mais utilizadas. Este método de investigação é apropriado para 

estudos exploratório e permite ilustrar e analisar uma dada situação real e fomentar a discussão 

e a tomada de decisões. Desta forma, esta abordagem qualitativa pode-se considerar adequada 

a este estudo em que se pretende observar a realidade do contexto de intervenção e desenvolver 

e estruturar diversas ações que irão provocar mudanças necessárias. Assim, a investigação é 

posta ao serviço da ação e o professor associa ao seu papel enquanto docente o papel de 

investigador da ação. 
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3.2.  Questões Colocadas e Objetivos do Estudo 

 

Perante toda a análise, pensamento crítico e construtivo face ao presente estudo, com a devida revisão à 

literatura realizada ao longo do mesmo, e de todo o estudo efetuado tendo em conta a área estudada, 

apresentam-se algumas questões: 

1. Quais são as principais dificuldades do grupo e a sua concentração, analisando as 

experiências/situações de aprendizagem nos vários contextos de ensino? 

2. Qual é a importância da Expressão Dramática / Teatro, dentro do contexto da aprendizagem da 

Educação Pré-Escolar e num contexto de 1. Ciclo do Ensino Básico? 

3. Que estratégias devemos desenvolver para sensibilizar as/os crianças/alunos para a importância da 

concentração e da escuta, adaptando o espaço e materiais, para que se reúnam condições para a 

realização das atividades espontâneas de Expressão Dramática? 

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

- Conhecer as dinâmicas utilizadas em contexto de Educação Pré-Escolar e de 1.º Ciclo do Ensino Básico 

para promover as aprendizagens que são preconizadas nos documentos orientadores; 

- Identificar dificuldades identificadas pelos professores na realização de atividades na área de 

Expressão Dramática / Teatro 

- Facultar estratégias possam constituir-se como facilitadores para ultrapassar essas dificuldades. 

- Possibilitar que a criança experiencie e recrie situações, personagens e ações de forma autónoma, livre 

e espontânea, de forma a diversificar e tenha acesso a várias possibilidades, no que diz respeito à 

experimentação da área do faz-de-conta; 

- Proporcionar à criança estratégias que fomentem a concentração, dentro e fora da sala, que lhe permita 

adquirir conhecimentos e aprendizagens significativas, assim como, a construção da identidade, 

autoestima e personalidade, de forma que a se sinta e seja respeitada, ouvida e valorizada; 

- Proporcionar à criança a diversificação, inclusão, valorização e igualdade de oportunidades, 

nomeadamente, na recriação do espaço / brincar com os vários adereços e brinquedos, para que possa 

atribuir e vivenciar os vários significados em atividades de jogo dramático, situações imaginárias e de 

recriação de experiências do dia a dia, de forma individual, em pequeno e grande grupo. 
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3.3. Participantes e sua Caracterização 

 

Neste estudo, no que diz respeito à Prática Profissional II, em contexto de Educação Pré-

Escolar, da Escola EB Mário Beirão que pertence ao Agrupamento de Escolas N.º 2 de Beja, 

participaram a educadora de infância da sala do jardim de infância da escola Mário Beirão 

bem como as crianças que pertenciam a essa turma, da Sala 2.  

O grupo de crianças é heterogéneo, constituído assim por vinte e cinco crianças, em que as 

idades compreendidas são entre os quatro e os seis anos (Gráfico 1). Neste estudo, 

participaram a professora do 2.º ano do 1.º Ciclo, bem como os seus alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                            Gráfico 1 – Idades das Crianças do Grupo de Educação de Pré-Escolar 

 

 

No que diz respeito ao género, este grupo é composto por vinte e cinco crianças, dos quais 

onze crianças do sexo masculino e catorze crianças do sexo feminino. (Gráfico 2).  

A educadora de infância é licenciada em Educação Básica, tendo mais de 20 anos de tempo 

de serviço, mas a trabalhar na Escola Mário Beirão está há mais de 11 anos. 
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                         Gráfico 2 – Género das Crianças do Grupo de Educação de Pré-Escolar 

 

Quanto à Prática Profissional III, A professora da turma do 2.º E é licenciada e tem mais de 

20 anos de tempo de serviço, na Escola Mário Beirão trabalha há cerca de 10 anos. É o segundo 

ano que a mesma está com esta turma. A turma E do segundo ano de escolaridade desta escola 

é composto por um grupo de vinte e três alunos, dos quais onze raparigas e doze rapazes. 

(Gráfico 3).  

 

 

 

    

  

 

 

 

 

                        Gráfico 3 – Género das Crianças do Grupo de 1º Ciclo do Ensino Básico 
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3.4. Instrumentos e Recolha de Dados 

 

Os instrumentos utilizados para a recolha dos dados incluídos neste relatório foram: a entrevista e 

as grelhas de registo de observação. No decorrer do presente estudo foi necessário criar instrumentos 

para a recolha e para o tratamento dos dados, visto que um único método de recolha de dados não é 

suficiente para fornecer toda a documentação necessária ao estudo.  

Como tal, existe um conjunto de técnicas e instrumentos de recolha de dados que António Latorre, citado 

por Coutinho et al 2009 divide em três categorias: 

- Técnicas baseadas na observação: centradas na perspetiva do investigador, em que este observa e direta e 

presencialmente o fenómeno em estudo; 

- Técnicas baseadas na conversação: centradas na perspetiva dos participantes e enquadram-se nos 

ambientes de diálogo e interação; 

- Análise de documentos: centra-se também na perspetiva do investigador e implica uma pesquisa e leitura 

de documentos escritos que se constituem como uma boa fonte de informação.” (Coutinho, et al., 2009) 

Assim, foram utilizadas diversas técnicas, instrumentos e procedimentos de recolha e tratamento dos dados, 

tais como a observação participante, a análise documental, o diário de formação e a entrevista 

semiestruturada. 

Segundo Ketele e Roegiers (1993), uma das técnicas que permitem ao investigador recolher dados numa 

investigação é a observação, e referem que: 

“A observação é um processo orientado por um objetivo final ou organizador do próprio processo de 

observação.” (p.24). 

 

A observação direta dá ao investigador a possibilidade de compreender de forma mais objetiva a realidade 

a ser estudada, recolhendo a informação sobre a sua intervenção e até sobre a sua própria ação educativa, 

para que possa analisar a sua prática educativa, ao mesmo que tempo que facilita a sua posterior reflexão 

sobre a mesma. 
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3.4.1. Entrevista  
 

Na investigação educacional é muito utilizada a entrevista, serve para o entrevistador conhecer 

as ideias do entrevistado, ou seja, dar a conhecer o seu ponto de vista em relação a um 

determinado assunto ao entrevistador e a outros. Existe vários tipos de entrevistas, e estas 

devem ser direcionadas no seu conteúdo consoante o estudo em causa. Entende-se, assim, a 

entrevista como uma série de considerações que nos levam a propor uma definição da 

entrevista como um método ao serviço de um processo de procura e recolha de informação, 

na qual o entrevistado tem conhecimento do teor da entrevista e das perguntas. 

A entrevista assume-se na base da comunicação, que flui de forma intencional estruturada, que 

os ambos os intervenientes se envolvem, numa troca e partilha de conhecimentos e opinião 

pessoal, que o investigador pretende recolher cuidadosamente para ir ao encontro dos objetivos 

propostos. Segundo Jorgensen (1989), há dois géneros de entrevista a informal e a formal. Por 

outro lado, Azevedo e Azevedo (2000), entendem a entrevista como: 

“A entrevista pretende recolher a opinião do sujeito da investigação. (…) Na entrevista 

estruturada o investigador já tem uma ideia exata dos dados que quer obter, utiliza o 

entrevistado como confirmante das suas hipóteses e categorias pré-definidas. A obtenção 

destes dados pode ser feita através das chamadas perguntas fechadas ou as perguntas 

abertas.” (p. 30). 

Neste estudo foi utilizada a técnica de entrevista, através da qual foi possível conhecer a opinião 

das docentes (educadora e professora) acerca da atuação e da ação educativa em ambos os 

contextos, na área da Expressão Dramática/Teatro, mais propriamente, quais as atividades e 

experiências proporcionadas às crianças, assim como as estratégias que eram utilizadas. 

A entrevista foi realizada a partir de um guião (Consultar Apêndices), previamente elaborado, que 

constituiu o instrumento de gestão da entrevista. 

Este guião de entrevista teve como tema "Estratégias a Desenvolver a Concentração, com Recurso 

à Expressão Dramática / Teatro, para Melhorar os Níveis de Compreensão desde a Educação Pré-

Escolar ao 1º Ciclo do Ensino Básico.”. Após a aplicação da entrevista, foi elaborada a sua 

transcrição e respetiva análise na integra da mesma. (Consultar Apêndices). 
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As entrevistas foram direcionadas à professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico e à educadora 

onde realizei a prática profissional. Para a melhor realização das entrevistas realizei um guião 

de entrevista semiestruturado.  

O guião que preparei para realizar as entrevistas esta dividido em duas partes. A primeira parte 

é sobre o perfil do entrevistado, a segunda parte refere-se ao perfil profissional do entrevistado, 

abrangendo ainda a atuação educativa na área da Expressão Dramática/Teatro. O principal 

objetivo das entrevistas foi perceber quais as dificuldades sentidas por ambas na elaboração 

das atividades da Expressão Dramática e qual a importância de trabalhar a concentração com 

os seus educandos. Em relação às entrevistas que tiveram a duração de cerca de uma hora, foi-

lhes pedido a colaboração da mesma para responderem ao questionário por escrito para a 

confirmação dos dados obtidos. No final das entrevistas, agradeci aos entrevistados pela sua 

disponibilidade e colaboração. 

 
 

 

3.4.2. Diário de Formação 
 

 

Ao longo das duas práticas optei por diariamente fazer apontamentos para não me 

esquecer de nada para puder realizar as minhas reflexões diárias e semanais. Porque ao 

escrever tudo o que correu bem e mal ao longo do dia é mais fácil para puder melhorar o 

meu trabalho. O diário de formação desempenha um papel fundamental para o 

investigador, pois este é um guião de observação que deve incluir um conjunto de 

indicadores necessários para descrever, avaliar e refletir sobre a atuação educativa do 

presente estudo. Carmo e Ferreira (1998) referem que:  

“Feita a observação, torna-se indispensável o seu rápido registo sob pena de se perder 

elementos valiosos. Para além dos próprios guiões de observação que podem funcionar 

como instrumentos de registo.” (p.103) 

Desta forma, assumindo que a perspetiva de que o professor deve passar enquanto um 

prático reflexivo, os diários de aula surgem como um instrumento de recolha de dados 

credível, bastante útil no processo de desenvolvimento profissional.  



40 
 

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

desempenho em contexto de sala de aula, assim como no que diz respeito à dinâmica da 

própria aula, abarcando naturalmente, os seus aspetos mais e menos positivos e 

esclarecendo melhor a Prática Pedagógica, a sua ação e a sua regulação, numa perspetiva 

crítica e reflexiva. (Consultar Apêndices). 

 

3.4.3. Grelha de Observação 

 

 

As grelhas de observação e registo permitem registar a frequência dos comportamentos e das 

situações a observar. Segundo Azevedo e Azevedo (2000):  

 

“A observação é estruturada quando o investigador construiu a priori uma grelha de 

análise usada no decorrer da observação registar a ocorrência de comportamentos por 

ele pré-definidos.” (p.29).  

Para que este instrumento seja utilizado de forma correta é conveniente selecionar previamente 

os comportamentos e momentos/situações que se pretendem observar. A observação, por sua 

vez, é uma técnica imprescindível à utilização de instrumentos como as grelhas de observação 

e registo. Através desta mesma técnica, conseguimos primeiramente observar a realidade, para, 

posteriormente, partirmos para a sua organização, seleção, análise e avaliação. 

 

 

3.5. Consulta e Análise Documental  

 

A consulta e análise de documentos remete-nos para um processo global, em que as suas 

componentes visam o estudo de documentos que pode vir a assumir diversas formas. Desta 

forma pode depender dos seguintes aspetos: os documentos a analisar, a quantidade de 

documentos a analisar, assim como o objeto e o objetivo do estudo.  
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No contexto de Educação Pré-Escolar, os documentos consultados e analisados foram o 

Projeto Educativo do Agrupamento N.º 2 de Beja e o projeto curricular de grupo/turma. Por 

outro lado, no contexto do 1.º Ciclo do Ensino Básico o plano de turma foi o documento 

consultado. Através da consulta de livros e documentos, foi feita uma seleção da informação, 

que foi tratada e analisada para dar suporte aos vários tópicos deste estudo.  

 
Os documentos que consultei ao longo do estágio em contexto 1.º Ciclo do Ensino Básico, foi 

o plano de turma, como ao fim de um mês o estágio foi obrigado a ser parado, foi-me 

disponibilizado vários documentos para a realização de reflexões e assim consegui fazer uma 

seleção da informação importante para a realização do relatório. Em relação ao contexto de 

Educação Pré-Escolar que foram o Projeto Educativo do Agrupamento N.º 2 de Beja e o 

Projeto Curricular de turma. 

Também foram consultados os registos produzidos pelas crianças/alunos, no desenrolar das 

atividades propostas, nas formas espontâneas do brincar, assim como de outros momentos 

relevantes, através da utilização de outras técnicas de instrumentos de dados, assim como:  

• Registos escritos e produzidos pelas crianças/alunos;  

• Evidências (fotografias, vídeos, produção das crianças/alunos). 

 

 

3.6. Procedimentos e Tratamento de Dados  
 

O tratamento de dados foi executado utilizando a técnica de análise de conteúdo nas entrevistas. 

A análise da entrevista da educadora e a análise da professora titular do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico encontram-se ambas nos Apêndices. Esta análise acontece no tratamento dos dados que 

foram recolhidos. Através deste procedimento, existiu uma análise atenta, de forma a tratar a 

informação de uma forma mais rigorosa. As categorias e subcategorias surgiram a partir das 

respostas às questões colocadas nas entrevistas. 
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 Parte III – Intervenção 

 

 

 Capítulo I - Contexto de Educação Pré-Escolar  
 

4. Caracterização do Grupo de Crianças e da Educadora  
 

 

4.1. Número e Género  
 

A sala número 2 da escola Mário Beirão é composta por vinte e cinco alunos, onze meninos 

e quatorze meninas como podemos observar na tabela seguinte: 

 

 

Tabela 9 – Número de Alunos da Sala 2 

 

 

Número de Alunos da Sala 2  

Meninos 11 

Meninas 14 

Total 25 

 

Fonte: Projeto da Turma (2020-2021) 

 

 

4.2. Idade  

 

Neste grupo não existe nenhuma criança com necessidades educativas especiais.  
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Tabela 10 – Idades das Crianças na Sala 2 

 

 Meninos Meninas Total 

4 anos 3 6 9 

5 anos 5 5 10 

6 anos 3 3 6 

Total 11 14 25 

 

Fonte: Projeto da Turma (2020-2021) 

 

4.3. Educadora 

 

 

A educadora da sala número 2 tinha mais de 56 anos de idade, tendo assim mais de 20 anos 

de tempo de serviço, a mesma já se encontra a trabalhar na escola Mário Beirão há mais de 11 

anos. A mesma é licenciada em Educação Básica. A educadora da sala tenta trabalhar todas 

áreas de forma autónoma, como conseguimos observar no projeto de turma. 

 

 

5. Apresentação das Ações Desenvolvidas na Educação Pré-Escolar 

 
 

As ações dinamizadas, em contexto de Educação Pré-Escolar, ao longo da prática. As ações 

implementadas decorreram na sala de aula e devido à situação pandémica, não podemos 

utilizar a sala do polivalente da Escola Básica 2,3 Mário Beirão do Agrupamento de Escolas 

N.2 de Beja, sendo assim aquelas atividades que era necessário um espaço maior realizamos 

no refeitório do contexto de Educação Pré-Escolar.  As atividades realizadas no âmbito do 

estudo, foram realizadas com sucesso. Tive a oportunidade de realizar três atividades para o 

mesmo, uma vez que o estágio foi realizado durante a situação pandémica e tive várias 

semanas sem crianças, devido ao número de casos. 
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As atividades foram realizadas com êxito e o grupo adorou as mesmas, pois tivemos a 

oportunidade de repetir os jogos e as crianças estavam muito entusiasmadas, pude observar 

isso em especial na atividade do “Quem sou eu”, coloquei a caixinha com as fotografias deles 

no cantinho dos jogos e os mesmos quando escolhiam esse cantinho iam sempre jogar a esse 

jogo, melhorando assim estratégias e a sua concentração, já conseguiam adivinhar mais 

facilmente quem era o colega.  
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6. Síntese das Ações Desenvolvidas na Educação Pré-Escolar  
 

 

Tabela 11 – Síntese das Ações Desenvolvidas no Contexto de Educação Pré-Escolar 

 

 

   Objetivos      Atividades  

• Utilizar e explorar o espaço;  

• Atribui um significado diferente 

em atividades de jogo dramático;  

•  Inventar e recriar o espaço e os 

objetos, atribuindo-lhes significados 

múltiplos. 

• Cooperar em situações de jogo, 

seguindo orientações ou regras. 

• Identificar e cumprir regras. 

• Inventar e representar 

personagens e situações, por iniciativa 

própria e/ou a partir de diferentes 

propostas, diversificando as formas de 

concretização. 

• Cooperar em situações teatrais, 

seguindo orientações ou regras. 

• Apreciar espetáculos teatrais e 

outras práticas performativas de 

diferentes estilos e características, 

verbalizando a sua opinião e leitura 

critica.  

O soldado marcha 
 
Quem sou eu? 
 

Teatro de fantoches A lenda do Brasão da 

cidade de Beja 

 

  Corpo Neutro 
 
 

 
 

Avaliação 

 

No final de cada sessão era feita uma 

avaliação/reflexão com o grupo. 
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7. Avaliação e Reflexão do Plano de Ação (em Contexto de Educação Pré-

Escolar) 

 

Através das observações efetuadas nos contextos de Educação Pré-Escolar, possibilitaram 

conhecer as experiências e as situações de aprendizagem que eram desenvolvidas na área da 

Expressão Dramática / Teatro. A partir da revisão da literatura efetuada e das orientações 

preconizadas pelo Ministério da Educação e a análise das entrevistas realizadas às docentes, 

podemos concluir que a Expressão Dramática é uma área imprescindível para o 

desenvolvimento da concentração da criança, quer a nível pessoal e social. Neste sentido, 

conseguimos identificar que no contexto de Educação Pré-Escolar não existia nenhum 

momento estruturado para a área da Expressão Dramática. Por outro lado, devido à situação 

pandémica, não foi possível implementar o Plano de Intenção no 1.º Ciclo do Ensino Básico.  

Neste sentido, segundo Chancerel (1936), citado por Sousa (2003), defende que: 

 “O nosso papel de educadores é fomentar nas crianças o estado de criação dramática”  

               (p. 25).  

Sendo que o mesmo autor refere que o educador tem dois grandes objetivos:  

“Proporcionar às crianças os meios de expressão mais completos possíveis e formar 

ao mesmo tempo o seu senso artístico, o seu senso social, o seu carácter”. (p. 25)  

Perante a situação real, na sala de Educação Pré-Escolar, surgiu a necessidade de elaborar um 

Plano de Intervenção e ações que tentassem ultrapassar as necessidades detetadas. Assim, e só 

neste contexto, foi definido um Plano de Intervenção com as seguintes intenções:  

• Atribuir um significado diferente em atividades de jogo dramático; 

• Inventar e representar personagens e situações; 

• Cooperar em situações de jogos; 

• Cooperar em situações teatrais, seguindo orientações ou regras; 

• Inventar e recriar personagens; 

• Utilizar e explorar o espaço. 
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Capítulo II - Estudo em Casa  

 

 

 

8. Contexto de 1.Ciclo do Ensino Básico em Regime Não Presencial  
 

 

A Prática Pedagógica III, inicialmente foi realizada no Agrupamento de Escolas nº2 de Beja, 

na Escola Básica Mária Beirão, mais precisamente na turma 2ºE. Posteriormente, e devido à 

situação que o nosso país enfrenta, Covid 19, a prática foi realizada em regime não presencial 

e através de desafios/estratégias desenvolvidas pelos Coordenadores e Professores do 

mestrado.  

 

8.1. Caracterização das Professoras  

A professora da turma do 2ºE é licenciada e tem mais de 20 anos de tempo de serviço, na 

Escola Mário Beirão trabalha há cerca de 10 anos. É o segundo ano que a mesma está com 

esta turma. 

  

8.2. Número e Género 

 

8.2.1. Caracterização do Grupo de Alunos 

 

A turma do 2.º E é constituída por vinte e três alunos, onde 11 alunos são do género feminino 

e 12 alunos são do género masculino, todos eles com idades compreendidas entre os 7 e 8 anos 

de idade. Todos os alunos são de nacionalidade portuguesa. Em exceção de dois casos em que 

os alunos são de etnia cigana.  
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Tabela 12 – Número de Alunos da Turma do 2.º E 

 

 

 

 

8.3. Idades  

 

Os alunos da turma do 2.º E tinham idades compreendidas entre os 7 e os 8 anos. 

 

8.4. Professoras  

 

8.4.1. Equipa Educativa 

 

A equipa educativa envolvida era a professora responsável pela turma, uma professora de 

apoio aos alunos de necessidades educativas especiais. 

 

9. Apresentação das Ações Desenvolvidas no 1. Ciclo do Ensino Básico 

 

No mês de março de 2020, no início da Prática Pedagógica, apareceu os primeiros casos de 

Covid 19 no nosso país e com os casos a aumentarem, o nosso país viu-se obrigado a fechar 

todas as escolas e a manter aberto só os serviços de bens essenciais. Por isso tivemos nos que 

adaptar à nova realidade que estávamos a viver, as aulas deixarem de ser presenciais 

começando o estudo em casa. Para não sairmos prejudicados os professores responsáveis pelo 

mestrado tomaram uma decisão. Começámos a assistir ao estudo em casa, realizando a 

planificação dos conteúdos que eram abordados nas aulas e fazíamos uma reflexão das 

estratégias que os professores utilizavam, os métodos entre outros. 

Número de Alunos da Turma do 2ºE 

Raparigas 11 

Rapazes 12 

Total 23 
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9.1. Visionamento das Sessões #Estudo em Casa 

 

As aulas são transmitidas no Canal RTP Memória, nos dias úteis, entre as 9:00h e as 17:50. 

Ao longo do dia são transmitidas várias aulas que abrangem os três ciclos do ensino básico. 

Como a minha observação se centrou no 1.º Ciclo do Ensino Básico, mais precisamente no 2º 

ano, assistia às aulas entre as 9:00h e as 10:10h, destinadas aos 1º e 2º anos do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico.  

 

Figura 2 – Horário do #estudoemcasa 

 

 

                                                     

                                                               Fonte: Site RTP #estudoemcasa 
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10. Síntese das Ações Desenvolvidas no 1. Ciclo do Ensino Básico  

 

Vídeo de Sessão de Expressão Dramática 

 

Guião do vídeo 

a. Apresentação 

Instituição - Escola Superior de Educação de Beja 

Nome- Ana Vicente 

Destinatários – 2.º ano de escolaridade 

Tema/ Título – O Soldado Marcha 

Objetivo - Desenvolver a Concentração 

Duração – 3 min e 2 seg 

 Data – 01 de junho 

 

b. Recursos Utilizados – Fita vermelha, roupa confortável.  

c. Execução  

1- 1. Apresentação; 

2- Falar do plano de aula; 

3- Explicar jogo; 

4- Demonstração das regras do jogo; 

5- Desafio. 

 

d. Apreciação do Vídeo Apresentado 

 

A maior dificuldade que eu senti na execução deste trabalho foi a falta de recursos tecnológicos 

e encontrar um espaço adequando, visto não puder ser realizado por exemplo num terraço 

devido ao ruído de fundo externo, a falta de alunos para a demonstração das regras do jogo, 

que seria mais fácil de exemplificar com colaboração de uma ou mais pessoas. A concentração 

é algo que deve ser trabalhada logo desde cedo, visto que é um fator muito importante para o 
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desenvolvimento da criança. Por essa razão, a elaboração deste vídeo tem como base o meu 

estudo final. 

 

Proposta de Continuidade de trabalho 

 

Nome: “O Soldado Marcha” 

Finalidades: Desenvolvimento da concentração. 

Número de participantes: 05 a 20 jogadores.  

Materiais: Corda, fita ou lã. 

 

Explicação do Exercício:  

Desenha-se uma circunferência de seis a dez metros de diâmetro, fora da qual se dispõem os 

jogadores, igualmente distanciados e na posição de sentido. O professor diz “soldado...” e os 

jogadores respondem “marcha!”, começando a marchar. Se o dirigente disser o nome de uma 

planta, os jogadores deverão responder “nada!” e tomar imediatamente a posição de sentido. 

Se disser o nome do animal que habitualmente corra, como o “cavalo”, os jogadores dirão 

“corre!” e correr para o interior do círculo, tentando tocar no “centro” sinalizado por uma fita 

vermelha. O jogador, quando não executar corretamente a marcha, ou não tomar a posição de 

sentido correspondente à resposta “nada!”, é excluído, até que outro cometa falta semelhante. 

 

 

11. Avaliação e Reflexão do Plano de Ação (no Contexto do 1º Ciclo do 

Ensino Básico) 
 

Não se verificou, devido à situação pandémica.   
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12. Avaliação das Ações  

 

A avaliação do Plano de Intervenção  procedeu-se através das reflexões e das grelhas de 

observação e registo utilizadas em cada sessão,  apenas em contexto de Educação Pré-Escolar, 

uma vez que não foi possível implementá-lo em contexto do 1.º Ciclo do Ensino Básico.  

As grelhas de observação (Apêndices), apresentam as aprendizagens sugeridas pelos 

documentos orientadores fornecidos pelo Ministérios da Educação e pelas informações 

recolhidas de cada criança em estudo.  

As opiniões das crianças constituíram dados a ter em conta na avaliação/planificação de cada 

sessão. Desta documentação, foi possível implementar algumas sessões mensais de Jogo 

Dramático, atividades de dinamização de consciência de grupo e dinâmicas de grupo, 

exploração  de diversas possibilidades artísticas  e de jogos dramáticos, em que foram 

exploradas atividades de imaginação e a experimentação e recriação de situações dramáticas. 
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13. Considerações Finais  

  

Ao elaborar o presente estudo, dando relevância à Expressão Dramática/Teatro no 

desenvolvimento e aprendizagem, no contributo a dar no percurso e processo de aprendizagem 

da criança/aluno, a área da Expressão Dramática/Teatro melhora a capacidade de 

autodesenvolvimento e autoconhecimento de si mesmo, facilitando a integração e a interação 

social.  Cada criança adapta o jogo e a imitação à sua imaginação dramática que é fundamental 

no desenvolvimento desta e na forma como esta vê, compreende e representa o mundo que a 

rodeia.  

O presente estudo tem como base perceber quais as melhores estratégias para proporcionar 

vários jogos e têm como fundamentação desenvolver a concentração com a ajuda dos jogos 

dramáticos, a concentração é a capacidade de cada um focar a atenção e o pensamento para 

uma ideia, assunto ou tarefa. Perante toda a análise, pensamento crítico e construtivo face ao 

presente estudo, com a devida revisão à literatura realizada ao longo do mesmo, e de todo o 

estudo efetuado tendo em conta a área estudada, apresentaram-se algumas questões, 

nomeadamente sobre as principais dificuldades do grupo e a sua concentração, analisando as 

experiências/situações de aprendizagem nos vários contextos de ensino. Através de aulas 

orientadas previamente planeadas de Expressão Dramática foi possível colmatar algumas 

lacunas nesse sentido, uma que as crianças revelaram gradualmente maior concentração, de 

sessão para sessão, através das atividades propostas. Sobre a importância da Expressão 

Dramática, este estudo comprovou que esta estimula as crianças para o uso da imaginação e 

da observação e permite-lhe ter um domínio do seu corpo e do meio envolvente, 

desenvolvendo competências pessoais e sociais, nomeadamente, a autoconfiança, a 

autonomia, o seu carácter e a sua personalidade, ao mesmo tempo que estimula a sua 

criatividade, tornando-a num cidadão mais rico e mais completo. Por fim, no que diz respeito 

a estratégias para sensibilizar as/os crianças/alunos para a importância da concentração e da 

escuta, adaptando o espaço e materiais, os jogos dramáticos, a mímica e a imitação 

comprovaram que são estratégias facilitadoras que auxiliam o educador/professor para 

ultrapassar essas dificuldades. Além de estas proporcionar à criança o desenvolvimento da 

concentração, dentro e fora da sala, que lhe permita adquirir conhecimentos e aprendizagens 

significativas, este estudo também comprova que a Expressão Dramática contribui ativamente 

para a construção da sua identidade, autoestima e personalidade, de forma que a se sinta e seja 

respeitada, ouvida, valorizada, de forma individual, em pequeno e grande grupo. 
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Ao trabalhar com um grupo de crianças estas apresentam necessidades e interesses diferentes. 

Umas têm mais interesse pelo Português, outras na Matemática, outras nas Ciências da 

Natureza e outras na Área das Expressões, mesmo as que tem dificuldades na concentração 

mostram interesse numa dessas áreas. O educador deve planear as suas atividades com base 

no que observa, criando assim jogos dramáticos nos quais consegue trabalhar a concentração 

com a turma toda e ainda com aqueles que tem mais dificuldades na mesma. Quanto maior for 

o estímulo didático proporcionado pelo jogo, mais facilmente o educador consegue estimular 

o grupo para aquilo que pretende. Ao longo das sessões eu como futura educadora, pude 

observar o que estava a fazer de bem e de mal ao explicar como se realiza a atividade, 

melhorando em cada sessão a forma como falo com o grupo, conseguindo assim obter os 

resultados pretendidos. 

Todos os grupos são diferentes logo a forma como trabalhamos tem de ser diferente, ao planear 

as atividades tenho sempre de ter em atenção o interesse do grupo todo, não me posso focar 

só numa criança, sendo assim ao planear as atividades temos de colocar vários níveis para que 

a mesma seja interessante e estimulante para todos. 

Os jogos dramáticos conseguem estar inseridos em todas as áreas curriculares, num jogo 

dramático podemos trabalhar a matemática, o português, o estudo o meio, podendo assim sair 

do conforto das crianças, hoje em dia os alunos estão só habituados as salas de aula e naquelas 

atividades que se baseiam a estar sentados a ouvir a matéria, mas com ajuda da expressão 

dramática podemos trabalhar as áreas curriculares no espaço exterior captando assim maior 

atenção das crianças/alunos e obtendo melhores resultados. 

Ao longo da Prática Pedagógica, tive a possibilidade de observar e constatar que, tanto em 

contexto de Educação Pré-Escolar como no 1.º Ciclo do Ensino Básico, as professoras não 

tinham por hábito trabalhar a Expressão Dramática. No contexto de Educação Pré-Escolar, as 

atividades que pude observar, a Expressão Dramática não era muito utilizada, as planificações 

feitas pela educadora baseavam-se mais nas áreas do Português, da Matemática e do Estudo 

do Meio. Na turma do 1.º Ciclo acabava por acontecer a mesma situação, pois a professora 

não se sentia muito à vontade para trabalhar esta área e o tempo que tinha para a mesma não 

era muito, devido ao trabalho que é necessário realizar nas outras áreas curriculares. 

Com o presente relatório final e com as práticas de intervenção, tentei ao máximo ajudar o 

grupo nas suas dificuldades na concentração, recorrendo sempre a atividades e jogos de 

Expressão Dramática, adotando situações dramáticas e lúdicas como base, visto que acredito 

que ao aprendermos de forma diferente, conseguiremos obter melhores resultados. 
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Quando tive a oportunidade de repetir a mesma atividade, constatei que houve reações 

diferentes do grupo, pois a forma como transmiti a atividade ao grupo também ela foi diferente, 

obtendo assim resultados distintos, pudendo também observar a evolução dos mesmos, na sua 

concentração, ao longo da explicação da atividade e da sua realização.  

As planificações foram determinantes para me orientar o meu pensamento, tendo que adequar 

nos momentos em que estou a realizar a atividade, à medida que também pude fazer as 

alterações que foram necessárias.  

Ao longo dos dois estágios, pude criar uma ligação com os docentes cooperantes, sendo assim 

um pouco mais fácil, explicar-lhes quais eram as minhas dificuldades e os meus receios. 

Considero que quando há uma boa relação com os docentes, a nossa intervenção no estágio 

torna-se mais fácil, pois temos lá um pilar para nos ajudar nas dificuldades, estando atenta as 

suas orientações e aos seus concelhos, para superar os obstáculos com sucesso. 
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Apêndices 

 

 

Apêndice I - Guião da entrevista feita à educadora e à professora do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico  

 

Esta entrevista surge no âmbito do estudo a apresentar no Relatório Final do Mestrado em 

Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico de Ana Vicente, com o tema 

Estratégias a Desenvolver a Concentração, com Recurso à Expressão Dramática, para 

Melhorar os Níveis de Compreensão desde a Educação Pré-Escolar ao 1º Ciclo do Ensino 

Básico. 

 

Parte I – Perfil Profissional 

1) Idade 

Dos 25 aos 35 anos  

Dos 36 aos 45 anos  

Dos 46 aos 55 anos   

Acima dos 56 anos  

 

 

2) Tempo de serviço 

1 a 5 anos  

6 a 10 anos   

11 a 15 anos   

16 a 20 anos  

Acima dos 20 anos  

 

3) Tempo de Serviço na Instituição 

1 a 5 anos  

6 a 10 anos   
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11 a 15 anos   

16 a 20 anos  

Acima dos 20 anos  

 

4) Formação Académica  

Licenciatura   

Mestrado  

 Pós-Graduação  

Doutoramento   

Bacharelato   

 

 

Parte II - Intervenção Educativa  

 

1) Já desempenhou funções na sua área noutra(s) instituição(ções). Se sim, qual(quais)? 

Durante quanto tempo? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2) Têm formação na área da Expressão Dramática/Teatro? Se sim, qual e com quem? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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3) Considera que a formação que tem nesta área dá resposta às necessidades dos alunos? 

Porquê? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________ 

4) Considera que é importante trabalhar a área da Expressão Dramática/Teatro? Porquê? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________ 

5) A área da Expressão Dramática está presente no seu plano semanal? Se sim, quanto 

tempo é destinado a essa área? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6) Se realiza atividades de Expressão Dramática/Teatro, sente alguma dificuldade quando 

as realiza? Se, sim quais e porquê? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

7) As atividades são regulares e planeadas? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

8) As atividades partem do interesse e das necessidades dos educandos? Porquê? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

9) Em que espaços ocorrem as atividades? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

10) Quando realiza as atividades utiliza materiais? Se sim, quais? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

11) Na sua opinião é importante trabalhar a concentração? Porquê?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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12) Quais as dificuldades com que se depara e que estratégias utiliza para as ultrapassar? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

13) Ao longo da sua carreira considera que existe necessidade de trabalhar a concentração? 

Porquê? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

14) Considera que a Expressão Dramática/Teatro é importante para o desenvolvimento 

pessoal e social das crianças/alunos? Se sim, quais são os seus contributos?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Muito obrigada pela sua colaboração 
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Apêndice II - Entrevista da Professora do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
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Apêndice III entrevista respondida pela educadora 
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Apêndice IV- Planificações de Educação Pré-Escolar no âmbito da Expressão Dramática  

 

 

Estagiária: Ana Vicente Data: 02/10/2020 25 alunos do Pré-Escolar (dos três aos 6 anos)  Tempo: 45 minutos 

Áreas e Domínio Conteúdos Aprendizagens a Promover 

Descrição e Duração da(s) atividade(s)/ 

estratégias: Avaliação Recursos 

Área de 

Expressão 

Dramática 

 

Domínio da 

Educação 

Artística 

 

Subdomínio do 

Jogo 

Dramático/Teatro 

Dinamização 

do Grupo 

• Utilizar e explorar o 

espaço;  

• Atribui um 

significado diferente em 

atividades de jogo 

dramático;  

•  Inventar e recriar o 

espaço e os objetos, 

atribuindo-lhes 

significados múltiplos. 

Em primeiro lugar, a estagiária pede 

às crianças para formarem um círculo 

e explica as regras da sessão e faz a 

introdução à primeira atividade. 

Marcha 

Desenha-se uma circunferência, fora 

da qual se dispõem os jogadores, 

igualmente distanciados e na posição 

de sentido. O professor diz 

“soldado...” e os jogadores respondem 

“marcha!”, começando a marchar. Se 

o dirigente disser o nome de uma 

•  Apropria-

se do espaço; 

explorando o 

espaço 

circundante e 

movimenta-se de 

forma livre;  

• Revela 

capacidades de 

atenção, escuta e 

concentração; 

• Fita 

vermelha. 

• Fotografias 

plastificadas. 
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• Inventar e 

representar personagens e 

situações. 

• Cooperar em 

situações de jogo, seguindo 

orientações ou regras. 

 

planta, os jogadores deverão 

responder “nada!” e tomar 

imediatamente a posição de sentido. 

Se disser o nome do animal que 

habitualmente corra, como o “cavalo”, 

os jogadores dirão “corre!” e correr 

para o interior do círculo, tentando 

tocar no “centro” sinalizado por uma 

fita vermelha. 

O jogador, quando não executar 

corretamente a marcha, ou não tomar 

a posição de sentido correspondente à 

resposta “nada!”, é excluído, até que 

outro cometa falta semelhante. 

Quem sou eu? 

A estagiária divide a turma em grupos 

de 6, entrega uma fotografia de um 

dos alunos e o grupo tem que dar 

pistas ao colega para ele adivinhar 

qual o colega representado na 

• Representa 

de forma correta 

o colega.  

• Revela 

empatia e 

capacidade de 

entreajuda. 
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fotografia. 

Tendo só duas hipóteses para 

adivinhar. 

 

 

 

 

 

 

 

Estagiária: Ana Vicente Data: 04/01/2021 25 alunos do Pré-Escolar (dos três aos 6 anos)  

Tempo: 45minutos  

20min + 25min 

Áreas e Domínio Conteúdos Aprendizagens a Promover 

Descrição e Duração da(s) atividade(s)/ 

estratégias: Avaliação Recursos 
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Área de Expressão 

Dramática 

 

Domínio da 

Educação Artística 

 

Subdomínio do 

Jogo 

Dramático/Teatro 

Concentração 

• Utilizar e explorar o 

espaço;  

• Atribui um 

significado diferente em 

atividades de jogo dramático;  

•  Inventar e recriar o 

espaço e os objetos, 

atribuindo-lhes significados 

múltiplos. 

• Inventar e representar 

personagens e situações. 

• Cooperar em 

situações de jogo, seguindo 

orientações ou regras. 

 

Em primeiro lugar, a estagiária pede às 

crianças para formarem um círculo e 

explica as regras da sessão e faz a 

introdução à primeira atividade. 

Marcha 

Desenha-se uma circunferência, fora da 

qual se dispõem os jogadores, igualmente 

distanciados e na posição de sentido. O 

professor diz “soldado...” e os jogadores 

respondem “marcha!”, começando a 

marchar. Se o dirigente disser o nome de 

uma planta, os jogadores deverão 

responder “nada!” e tomar imediatamente a 

posição de sentido. Se disser o nome do 

animal que habitualmente corra, como o 

“cavalo”, os jogadores dirão “corre!” e 

correr para o interior do círculo, tentando 

tocar no “centro” sinalizado por uma fita 

vermelha. 

O jogador, quando não executar 

•  Apropria-se 

do espaço; 

explorando o espaço 

circundante e 

movimenta-se de 

forma livre;  

• Revela 

capacidades de 

atenção, escuta e 

concentração; 

• Representa 

de forma correta o 

colega.  

• Revela 

empatia e 

capacidade de 

entreajuda. 

 

 

• Fita 

vermelha. 

• Fotografias 

plastificadas. 
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corretamente a marcha, ou não tomar a 

posição de sentido correspondente à 

resposta “nada!”, é excluído, até que outro 

cometa falta semelhante. 

Quem sou eu? 

A estagiária divide a turma em grupos de 

6, entrega uma fotografia de um dos 

alunos e o grupo tem que dar pistas ao 

colega para ele adivinhar qual o colega 

representado na fotografia. 

Tendo só duas hipóteses para adivinhar. 
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Estagiária: Ana Vicente Data: 19/01/2021 

25 alunos de Educação Pré-Escolar (dos 3 aos 6 

anos)  Tempo: 45minutos  

Áreas de conteúdo 

Domínio e 

subdomínio Aprendizagens a Promover 

Descrição e Duração da(s) Atividade(s)/ 

estratégias: Avaliação Recursos 

Área de 

Expressão e 

Comunicação 

 

 
Domínio da 

Educação 

Artística 

 

Subdomínio do 

Jogo 

Dramático/Teatro  

• Identificar e cumprir 

regras. 

• Inventar e 

representar personagens e 

situações, por iniciativa 

própria e/ou a partir de 

diferentes propostas, 

diversificando as formas de 

concretização. 

• Cooperar em 

situações teatrais, seguindo 

orientações ou regras. 

• Apreciar espetáculos 

teatrais e outras práticas 

performativas de diferentes 

Atividade: Teatro de fantoches A lenda 

do Brasão da cidade de Beja 

 

-A estagiária define com a turma regras 

de bom comportamento. 

-A estagiária define a regra do silêncio 

(5min). 

-A estagiária começa por fazer uma 

avaliação diagnóstica, perguntando à 

turma quem se lembra da lenda. 

- De seguida, atribui a alguns elementos 

da turma uma personagem e aos 

restantes o coro (ex. povo). (5 min) 

- A estagiária a turma ao meio e 

distribui as personagens pelos 12 

alunos, enquanto os 13 assistem à 

• Compreende 

quando é a vez de 

falar; 

• Revela 

capacidade de 

coordenação para 

representar ao 

mesmo tempo que 

manuseia o 

fantoche. 

• Revela 

capacidades de 

atenção, escuta e 

concentração; 

• Fantocheiro 

• Fantoches 
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estilos e características, 

verbalizando a sua opinião e 

leitura critica.  

 

dramatização. De seguida a estagiária 

inverto os grupos de modo a que toda a 

turma consiga participar. 

Inicialmente, a estagiária estuda o 

guião com os alunos dos dois grupos 

que vão dramatizar a lenda. 

Posteriormente, quando os alunos 

estiverem preparados, treinam com os 

fantoches. (15 min.) 

 

- Por último, quando estiverem todos 

preparados, apresentam a dramatização 

à turma. (Grupo A (10 min.) + Grupo 

B  

(10 min.)  

 

- No fim, a estagiária pede a cada 

criança para avaliar a atividade numa 

palavra. 

• Revela 

criatividade e 

capacidades 

expressivas da voz. 

• Revela 

empatia e 

capacidade de 

entreajuda. 

• Revela 

espírito crítico. 
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