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Resumo 
 

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

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

objetivo realçar a importância da brincadeira e descoberta através da exploração de 

materiais, denominados de materiais não-estruturados.  

A temática em estudo surgiu a partir da observação participante de um ambiente 

educativo, em todas as suas dimensões: tempo, espaço e materiais, que ocorreu durante 

um primeiro momento do estágio.  

Uma observação mais focalizada no momento da tarde, permitiu verificar que a educadora 

dava oportunidade às crianças de utilizarem livre e autonomamente os materiais 

existentes na sala. Contudo, as crianças mudavam, com alguma frequência, de 

brinquedos/materiais e áreas, o que poderia ser interpretado como falta de interesse pelos 

recursos materiais que lhes eram disponibilizados. 

As situações aqui apresentadas suscitaram algumas dúvidas: 

• Será que os materiais de que a sala dispõe e que podemos designar de estruturados, 

reúnem as condições necessárias para que constituam um desafio e motivem as 

crianças para a sua utilização?  

• Que critérios devem ser tidos em conta, na introdução de outros materiais na 

dinâmica da sala?  

No sentido de encontrar algumas respostas para estas dúvidas procedeu-se a uma revisão 

da literatura e auscultaram-se as docentes participantes neste estudo. 

Deste processo emergiu a questão de partida e delinearam-se objetivos: 

• Que intervenção realizar na sala, de modo que as crianças tenham contacto com 

materiais diversificados e versáteis, de que são exemplo os materiais não 

estruturados? 

Objetivos: 

• Criar um ambiente educativo versátil e flexível que promova a autonomia e a 

curiosidade das crianças; 

• Proporcionar oportunidades que permitam a participação ativa das crianças; 
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• Criar momentos de manipulação livre e lúdica de materiais diversificados e 

versáteis; 

• Incentivar a participação, de modo a respeitar o momento de cada criança nas 

atividades em sala; 

 

A opção metodológica situa-se numa abordagem de natureza qualitativa com enfoque na 

Investigação na e para a Ação.  

Os instrumentos de recolha de dados que selecionámos para este estudo foram o 

questionário, as grelhas de registo de observação, a análise documental e as notas de 

campo que se organizaram num diário da formação. 

Para o tratamento de dados utilizou-se a análise de conteúdo e a estatística descritiva. 

A ação foi desenvolvida de forma a integrar as várias áreas curriculares e promover 

aprendizagens proporcionadas pelas atividades que foram planeadas, registadas, 

refletidas e avaliadas em contexto de Educação Pré-Escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico. 

 

Palavras-chave: materiais estruturados; materiais semiestruturados; materiais não-

estruturados; brincadeira livre; criatividade; descoberta; aprendizagens essenciais. 
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Abstract 
This report is part of the Curricular Units of Professional Practice II and III and context 

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

importance of playing and discovery through the exploration of materials, called 

unstructured materials. 

The theme under study emerged from the participant observation of an educational 

environment, in all its dimensions: time, space and materials, which occurred during the 

first stage of the internship. 

A more focused observation in the afternoon allowed us to verify that the teacher gave 

the children the opportunity to use the materials freely and autonomously in the room. 

However, children frequently changed toys/materials and areas, which could be 

interpreted as a lack of interest in the material resources available to them. 

The situations presented here raised some questions: 

• Do the materials available in the room, which we can call structured, meet the 

necessary conditions to constitute a challenge and motivate children to use them? 

• What criteria should be considered when introducing other materials into the 

dynamics of the room? 

To find some answers to these questions, a literature review was carried out and the 

teachers participating in this study were consulted. 

From this process emerged the starting question and objectives were outlined: 

• What intervention should be carried out in the room, so that children have contact 

with diverse and versatile materials, such as unstructured materials? 

Goals: 

• Create a versatile and flexible educational environment that promotes children's 

autonomy and curiosity; 

• Provide opportunities that allow the active participation of children; 

• Create moments of free and playful manipulation of diverse and versatile 

materials; 

• Encourage participation, in order to respect the time of each child in classroom 

activities; 
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The methodological option is based on a qualitative approach with a focus on Research 

in and for Action. 

The data collection instruments that we selected for this study were the questionnaire, the 

observation recording grids, the document analysis and the field notes that were organized 

in a training diary. 

For data processing, content analysis and descriptive statistics were used. 

The action was developed to integrate the various curricular areas and promote learning 

provided by the activities that were planned, registered, reflected and evaluated in the 

context of Pre-School Education and 1st cycle of Basic Education. 

 

Keywords: structured materials; semi-structured materials; unstructured materials; free 

play; creativity; discovery; essential learnings. 
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Introdução 
 

A criança desde cedo demonstra interesse em tocar naquilo que o rodeia, este tipo de 

estímulo acaba por ser inato e realizado pela criança sem que ela se aperceba. Os sentidos 

são uma forma de apreciarmos o mundo que nos rodeia e as crianças são, por natureza, 

curiosas e exploradoras. 

A diversidade de materiais e as suas diferentes características estimulam os sentidos e o 

desenvolvimento das crianças. Contudo, no início deste estudo, na situação de observação 

participante, as crianças que frequentavam a sala onde se realizou o estágio “saltitavam”, 

com alguma frequência, de área em área e de brinquedos e outros recursos que estavam à 

sua disposição. Esta constatação pode estar relacionada com o que é referido pelas autoras 

das OCEPE (2016): 

Ao criar um ambiente educativo em que a criança dispõe de materiais diversificados 

que estimulam os seus interesses e curiosidade, bem como ao dar-lhe oportunidade 

de escolher como, com quê e com quem brincar O/A educador/a promove o 

desenvolvimento e a aprendizagem e se caracteriza pelo elevado envolvimento da 

criança, demonstrado através de sinais como prazer, concentração, persistência e 

empenhamento. (p.10). 

Com base nas orientações referentes aos materiais e seus critérios de aquisição, nas 

opiniões das docentes e na análise de algumas obras de autores que se debruçam sobre 

esta temática, são preconizados alguns procedimentos que poderão vir a ser as linhas 

orientadoras deste estudo:  

• Criar um ambiente educativo versátil e flexível que promova a autonomia e a 

curiosidade das crianças; 

• Proporcionar oportunidades que permitam a participação ativa das crianças; 

• Criar momentos de manipulação livre e lúdica de materiais diversificados e 

versáteis; 

• Incentivar a participação, de modo a respeitar o momento de cada criança nas 

atividades em sala. 

Este conjunto de recomendações leva-nos à seguinte questão: 

- Que intervenção realizar na sala, de modo que as crianças tenham contacto com 

materiais diversificados e versáteis, de que são exemplo os materiais não-estruturados? 
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A revisão da literatura realizada privilegia os materiais não-estruturados enquanto 

impulsionadores/propiciadores da brincadeira e da descoberta em ambiente educativo de 

educação pré-escolar e de 1.º ciclo do Ensino Básica. 

Assim, a utilização de materiais não estruturados tornou-se o fulcro da temática a abordar 

neste estudo, através do qual se pretende: 

• Criar momentos em sala, facultando os materiais não-estruturados, de forma que a 

criança promova aprendizagens através da exploração livre dos mesmos.  

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

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

Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico.  

Este tipo de materiais, de acordo com Beloglovsky & Daly (2022), proporcionam às 

crianças momentos/situações “de maravilhamento e de curiosidade (…) numa viagem de 

descoberta e exploração.” (p.21). 

Estas características e potencialidades dos materiais não-estruturados permitem uma 

grande variedade de ações que se inserem no domínio da experimentação sensorial e nas 

diferentes áreas do conhecimento. 

A organização dada a este documento obedece ao que nos foi proposto pelos orientadores 

assim, quanto à sua estrutura, o documento é composto por três partes: Enquadramento 

Teórico, Estudo Empírico e Intervenção.  

A primeira parte corresponde ao Enquadramento Teórico referente a uma abordagem de 

autores, legislação e documentos emanados da DGE (Direção Geral de Educação) sobre 

a temática em estudo. 

Na segunda parte, intitulada de Estudo Empírico, é descrita a metodologia, os objetivos, 

os instrumentos de recolha de dados e a caracterização dos participantes.  

A terceira parte, Intervenção em Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo, apresenta as ações e 

as aprendizagens realizada seguida da reflexão e avaliação do impacto que as mesmas 

tiveram junto dos participantes. 

Para complementar apresentam-se algumas considerações e Perspetivas Futuras de 

Investigação. 
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1. Enquadramento Teórico 
 

1.1 Ambiente educativo: o contributo dos recursos materiais   
 

Ao longo do tempo a educação tem sofrido alterações nos 

currículos/programas/orientações que regulam a atuação dos professores e, de um modo 

geral, visam a qualidade do ensino. Todas essas alterações perspetivam uma 

intencionalidade educativa que caracterize a intervenção profissional, e que tem como 

condição a capacidade reflexiva do professor. Essa competência, na opinião de Silva et 

al (2016): 

“… permite uma reflexão sobre as conceções e valores subjacentes às finalidades da 

sua prática: papel profissional, imagem de criança, o que valoriza no que as 

crianças sabem e fazem e no modo como aprendem. Esta intencionalidade permite-

lhe atribuir sentido à sua ação, ter um propósito, saber o porquê do que faz e o que 

pretende alcançar.” (p.13). 

A intencionalidade que cada professor coloca na sua ação e nos seus princípios/ valores. 

O papel do professor, reformula-se com a experiência que os alunos trazem para dentro 

de sala de aula e com os princípios e valores que sustentam a ação do professor e assim, 

numa construção comum, professores e alunos recriam a qualidade educativa dando 

sentido à própria ação, tal como é referido nas Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-escolar (OCEPE, 2016).  

O processo de aprendizagem desenvolve-se numa interação permanente entre os 

interesses da criança, as suas propostas, as suas vivências, o que cada criança por si é 

capaz de fazer e a colaboração entre adulto e criança. 

Por tudo isto a intencionalidade reflete-se no ambiente educativo que pode ser criado para 

proporcionar aprendizagens que ocorrem através da vivência de situações de 

comunicação com os outros e das descobertas que o espaço e os recursos materiais 

proporcionam.  

Os espaços devem estar apetrechados com materiais que permitam às crianças a sua 

exploração de forma lúdica, realizando descobertas e tendo oportunidade de utilizar a sua 

criatividade, daí que as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (OCEPE) 

apontam, na perspetiva das suas autoras, para que: 
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“… a introdução de materiais que sejam desafiadores e correspondam aos 

interesses que vão sendo manifestados. A escolha de materiais deverá atender a 

critérios de qualidade e variedade, baseados na funcionalidade, versatilidade, 

durabilidade, segurança e valor estético. A utilização de material reutilizável 

(caixas de diferentes tamanhos, bocados de canos, interior de embalagens, bocados 

de tecidos, pedaços de madeira, fios, etc.), bem como material natural (pedras, 

folhas, sementes, paus) podem proporcionar inúmeras aprendizagens e incentivar 

a criatividade, contribuindo ainda para a consciência ecológica e facilitando a 

colaboração com os pais/famílias e a comunidade.” (Silva, Marques, Mata & Rosa, 

2016, p.26). 

Estes recursos têm importância na aprendizagem das crianças daí que o/a educador/a deva 

definir prioridades na sua aquisição, de acordo com as necessidades das crianças e a sua 

intencionalidade educativa, expressa no projeto curricular de grupo.  

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

educativo de qualidade, isto é, rico de materiais e espaços diversificados que estimulam 

os interesses e curiosidades e lhe dão oportunidade de escolha e descoberta.  

Um ambiente educativo de qualidade nas suas vertentes de organização do espaço, do 

tempo e dos materiais permitirá o cumprimento dos objetivos estabelecidos para a 

primeira etapa da educação básica e que estão definidos na Lei-Quadro da Educação Pré-

Escolar:  

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

experiências de vida democrática;  

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

pluralidade das culturas;  

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

da aprendizagem; 

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

características individuais  

5) Proporcionar a cada criança condições de bem-estar” (Diário da República, 1997) 
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No seguimento da análise de alguns documentos orientadores e também do Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória referem-se algumas competências que só 

poderão ser adquiridas num ambiente educativo de qualidade, pois espera-se que ao longo 

do seu processo de aprendizagem o aluno seja um cidadão: 

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

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

transformação; 

• Capaz de pensar crítica e autonomamente, criativo em competência de trabalho 

colaborativo e com capacidade de comunicação; 

• Que conheça e respeite os princípios fundamentais da sociedade; 

• Que rejeite todas as formas de discriminação e exclusão social.” (Martins, et 

al.,2017, p.15). 

Junto destes mesmos princípios, espera-se que os jovens desenvolvam valores que 

progridam a sua evolução no que diz respeito a:  

• “Responsabilidade e integralidade respeitar-se a si e aos outros; 

• Excelência e exigência-Aspirar o trabalho bem feito, ao rigor e à superação; 

• Curiosidade, reflexão e inovação-Querer aprender mais; 

• Cidadania e participação-Demonstrar respeito pela diversidade humana; 

• Liberdade em manifestar a autonomia pessoal.” (Martins, et al.,2017, p.17). 

Um ambiente educativo de qualidade fornece competências para que as crianças, ao longo 

do tempo, evoluam nos seus conhecimentos, competências e atitudes e para Neto (2015): 

Crescer num ambiente que permita o desenvolvimento da criança influencia as suas 

ações num futuro. O brincar livre não se ensina: vive-se experimenta-se e descobre-

se em qualquer contexto e em qualquer momento. As crianças precisam de estímulo, 

precisam de se libertar, precisam de errar para poder aprender. (p.23). 

Este processo de aprendizagem deve decorrer num ambiente educativo versátil e flexível 

que provoque a curiosidade e a criatividade e os materiais não estruturados, pelas suas 

características, reúnem potencialidades que, na opinião de autores consultados, são 

consideradas de fulcral importância no desenvolvimento integral dos alunos. 
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1.2 Materiais Não-Estruturados: suas características e potencialidades 
 

Durante toda a nossa infância, o mundo que nos rodeia ofereceu-nos os mais diversos 

materiais não-estruturados, desde os elementos da natureza a outros materiais que a nossa 

imaginação transformava em objetos com diversas utilidades e que as autoras Daly & 

Beloglovsky (2015) denominam de peças soltas, termo que utilizam citando Nicholson 

(1971) para descrever os materiais de fim aberto. Esta designação (fim aberto) significa 

não ter limite para a criatividade e as crianças podem usar as peças soltas como quiserem, 

uma pedra pode transformar-se na personagem de uma história, um caroço num 

ingrediente imaginário de uma sopa.  

Os materiais que podem ser disponibilizados com intenções lúdico-manipulativas podem 

ser categorizados em materiais estruturados, materiais semiestruturados e materiais não 

estruturados. Os materiais estruturados são manuseáveis e construídos com finalidades e 

funções específicas, oferecendo pouca versatilidade e têm regras de utilização. Por 

exemplo, jogos de mesa, jogos de tabuleiro, alguns brinquedos. 

Os materiais semiestruturados são aqueles que apresentam características pré-fabricadas, 

mas que não têm apenas uma finalidade, ou seja, podem ser explorados de diversas 

maneiras pela criança. Estes materiais são de fácil acesso pois encontram-se no dia a dia 

das crianças e, à primeira vista, podem apenas ter uma finalidade, mas se for do interesse 

da criança explorar pode adquirir outros significados. Por exemplo, uma caixa de cartão 

ou um lenço.  

O materiais não-estruturados são cativantes à vista da criança e proporcionam um brincar 

imaginativo que, consoante a utilização da criança, poderão ter diferentes interpretações. 

Estes materiais podem estar disponíveis no meio envolvente ou no nosso quotidiano e as 

crianças podem mover, manipular, controlar, modificar, construir e, o mais importante, 

dar-lhes diferentes utilidades e assim criando a sua brincadeira de livre e espontânea 

vontade.  

Neste tempo de utilização dos materiais não-estruturados surgem conversas e interações 

de colaboração, entreajuda e encorajamento que promovem competências e valores 
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sociais que, tal como atrás foi referido, estão mencionados na Lei-Quadro da Educação 

Pré-escolar e no Perfil do Aluno à saída da Escolaridade Obrigatória. 

Estes materiais podem ser agrupados em: 

• Naturais: pedras, conhas, paus, vagens; 

• Papel: papel de jornal, caixas, tubos de cartão; 

• Metal: anilhas, chaves, latas; 

• Plástico: chávenas, tubos, tampas de garrafas; 

• Têxteis: fitas, tecidos, toalhas; 

• Madeira: moldes, anéis de madeira; 

• Borrachas /silicone: utensílios de cozinha, formas. 

A função deste tipo de materiais é que as crianças possam, de forma livre, desenvolver as 

suas competências manipulativas que lhes irão permitir:  

• Ligar e desligar; 

• Transportar, rodar e encaixar; 

• Produzir sons; 

• Enrolar; 

• Desencaixar e inserir; 

• Transformar; 

• Etc. 

Para além destas ações este tipo de materiais, de acordo com Beloglovsky & Daly (2022), 

proporcionam às crianças momentos/situações “de maravilhamento e de curiosidade (…) 

numa viagem de descoberta e exploração.” (p.21). 

Estas características e potencialidades dos materiais não-estruturados permitem uma 

grande variedade de ações que se inserem no domínio da experimentação sensorial e nas 

diferentes áreas do conhecimento. 

A criança desde cedo demonstra interesse em tocar naquilo que o rodeia, este tipo de 

estímulo acaba por ser inato e realizado pela criança sem que ela se aperceba, acontecendo 

em contexto escolar, mas também em contexto familiar. 

Os sentidos são uma forma de apreciarmos o mundo que nos rodeia. As crianças são por 

natureza curiosas e exploradoras desde o momento em que nascem, então nesta 
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descoberta do funcionamento dos materiais as crianças utilizam os sentidos: visão, tato, 

paladar, olfato e audição. 

A diversidade de materiais não-estruturados e as suas diferentes características estimulam 

esses sentidos:  

• A cor: Tudo o que seja colorido chama a atenção das crianças, permite que estas 

façam distinção entre os objetos.  

• A textura: Considera-se a textura como uma fonte de interesse e informação, ou 

seja, através da textura podemos classificar a qualidade e observar a superfície de 

um objeto.  

• O som: O som proporciona às crianças competências de escuta, de intensidade e 

de criação de música. Livremente, a criança explora materiais e o próprio corpo 

para expressar os seus sentimentos.  

Um ambiente educativo que valorize o acesso das crianças a este tipo de materiais está a 

promover aprendizagens nas diferentes áreas do conhecimento, tais como: 

• Matemática: A criança é livre de organizar, classificar, formar conjuntos, realizar 

contagens e separar os materiais; 

• Ciências: Ajudam as crianças a refletir sobre o que estão a observar, construir 

ideias e explicações, criar curiosidade pela metodologia de investigação e 

aprofundar o seu conhecimento sobre conceitos científicos;  

• Expressão Dramática: Oferece oportunidade à criança de representar o mundo 

imaginário. Na utilização de um adereço pode fazer dele o que desejar;  

• Linguagem e Literacia: À medida que cada criança vai tendo contacto com os 

materiais vai descrevendo o que observa, contando histórias, atribuindo nomes e 

adquirindo pensamento crítico; 

• Expressão Artística: É através da arte que cada criança expõe as suas ideias e os 

seus sentimentos. O facto de misturarem os materiais não estruturados ajuda a 

estimular a sua criatividade, a expor as suas ideias. (Daly&Beloglovsky, 2015: 

p.15). 
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Neste tipo de ação pedagógica o/a professor ou o/a educador é um mediador que pode 

influenciar as perspetivas e aprendizagens das crianças, o que exige ao próprio uma 

reflexão, formação e criatividade. É a partir da criatividade que são organizados 

ambientes que apoiam as identidades de cada criança. 

Tal como foi exposto, estes materiais e a sua organização têm muitas potencialidades, 

contudo Daly & Beloglovsky (2015) enumeram algumas condições sobre o papel e 

atitudes dos professores na sua utilização. 

 

1.3 O papel do adulto na utilização dos Materiais Não-Estruturados  
 

O propósito desta atuação educativa passa por oferecer vários tipos de desafios às crianças 

e durante esses desafios o adulto espera uma resposta por parte das mesmas. Contudo, na 

organização destes materiais não-estruturados cabe ao adulto: 

Exploração dos Sentidos: O/A educador / professor deve organizar os materiais por 

cores, formas, texturas, padrões. Nesse sentido a criança, por meio de observação, 

consegue captar os materiais que mais lhes chamam à atenção;  

Função: O modo como os materiais são expostos influencia o interesse das crianças; 

Acessibilidade: Dar oportunidade para as crianças escolherem, no seu espaço 

educacional, o melhor lugar para colocar os materiais é um passo para as cativar;  

Quantidade: A quantidade deve ser sempre de acordo com o número de crianças. 

 

A intencionalidade nesta pedagogia é essencial para que o/a educador e o/a professor 

consiga perceber o comportamento das crianças e o limite das mesmas. Exige ao adulto 

que esteja em constante observação e análise das dificuldades apresentadas pelas crianças. 

Este processo permite descobrir características como: se as crianças têm concentração, se 

são persistentes, desistentes, se demonstram ou não satisfação em contacto com os 

objetos, mas também proporciona oportunidade para o professor refletir sobre a sua ação, 

avaliando-a e construindo-se a si mesmo. Até porque, o professor/ educador ao entrar na 

brincadeira também aprende. Numa perspetiva de Neto (2020), acabam-se os 

constrangimentos e a relação adulto-criança torna-se mais forte, mais acessível.  
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1.4 Importância do brincar utilizando Materiais Não-Estruturados   
 

Desde o nascimento que o brincar se encontra inserido no desenvolvimento da criança e, 

na conceção de Neto (2020), o brincar e ́um fenómeno natural e comum na infância, sendo 

considerado uma atividade lúdica, com um forte contributo para que as crianças consigam 

aprender a conhecer-se e a conhecer os outros e o mundo que as rodeia.  

Ainda com base no pensamento deste autor podemos afirmar que é através das vivências 

lúdicas que a criança se vai construindo ao longo do tempo. Neste sentido, o brincar é 

uma necessidade e um incentivo para a sua entrada no mundo real.  

Na revisão de literatura que foi realizada Beloglovsky & Daly (2022) citando Piaget 

(1998) afirma: 

“O brincar desenvolve oportunidades a nível cognitivo e promove a 

socialização entre as crianças, proporcionando oportunidades de desenvolver 

competências sociais num processo interativo. À medida que as crianças constroem 

conhecimentos cognitivos (cognição) constroem também saberes sociais. Essa 

aprendizagem decorre da interação com o ambiente envolvente, testando as suas 

ideias, quer para as confirmar, quer para as infirmar. “(p.149). 

Estudos comprovados, demonstram que o brincar foi reconhecido como um agente 

principal do desenvolvimento e das aprendizagens das crianças e Neto (2015, p.39) 

define-o como “um comportamento de escolha livre, com um propósito explorador, de 

risco e procura adaptativa e com enorme empenho de imaginação e fantasia. Os benefícios 

são muito significativos em termos de capacidade motora, cognitiva, emocional e social.  

Ainda sobre a conceção do brincar Viygostsky (1998) citado por Rolim, et al. (2008) 

afirma que: 

“…para entendermos o desenvolvimento da criança, e ́necessário levar em conta as 

necessidades dela e os incentivos que são eficazes para colocá-las em ação. O seu 

avanço está ligado a uma mudança nas motivações e incentivos. No brincar, a criança 

consegue separar pensamento (significado de uma palavra) de objetos, e a ação surge 

das ideias, não das coisas. Por exemplo: um pedaço de madeira torna- se um boneco. 

Isso representa uma grande evolução na maturidade da criança.”  (p.178). 

 



11 
 

O desenvolvimento e a maturidade que uma criança pode alcançar com estas situações de 

brincadeira é referido por Beloglovsky & Daly (2022) citando Sparks (1989) “que está 

condicionado pela prática da liberdade pois se ela existir permitirá:  

• Construção de uma autoidentidade refletida e confiante; 

• Desenvolvimento de interações agradáveis, empáticas e justas com a diversidade; 

• Desenvolvimento do pensamento crítico. “(p.28). 

A criança desenvolve-se e aprende pela interação com materiais que lhes possibilitem 

vivenciar situações de brincadeira que impliquem o imaginário e a fantasia, como o faz 

de conta, as construções livres e outras ações em que sejam utilizados materiais versáteis. 

Daly & Beloglovsky (2022) valorizam estas situações de brincadeira exemplificando com 

o brincar às cozinhas: quando uma criança decide utilizar pedras, paus, terra que coloca 

dentro de um recipiente, a ação de cozinhar que visionou em casa ou num restaurante. 

Estes materiais não-estruturados, para além de todas as potencialidades que aqui 

apresentemos permitem ainda, na opinião de Pestana (2020) citando Rosa (2018), “uma 

interpretação individual de cada criança tornando essencial que exista este tipo de objetos 

e materiais que são motivadores para as crianças e conduzem à aprendizagem ativa” 

(p.23).  

A mesma autora vê nestes materiais e na sua utilização o acrescentar de algumas 

qualidades à brincadeira, nomeadamente: 

• Estética; 

• Autenticidade; 

• Equidade; 

• Dinâmica. 

Na continuação destas afirmações Beloglovsky&Daly (2022) encontra nestes 

materiais: 

“… oportunidade para o desenvolvimento do pensamento crítico e divergente, 

pois as crianças são capazes de conceber ideias sobre diferenças e 

semelhanças, de apreciar melhor a diversidade. Por outras palavras, quanto 

mais as crianças brincam com as peças soltas, mais desenvolvem 
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competências de pensamento que irão ajudar a compreender diferenças e 

semelhanças dado que as crianças podem manipular e modificar o que 

fizeram com elas.” (p.9). 

A oportunidade para desenvolver estas competências deve iniciar-se desde muito cedo e 

ter continuidade ao longo do percurso escolar do aluno porque um ambiente educativo 

que valorize o acesso das crianças a este tipo de materiais está a promover aprendizagens 

nas diferentes áreas do conhecimento e conduz os alunos a uma utilização interdisciplinar 

dos saberes, daí que o Ministério da Educação e da Ciência, porque existem  novos 

desafios decorrentes da crescente globalização e desenvolvimento tecnológico que torna 

necessário “desenvolver nos alunos competências que lhes permitam questionar os 

saberes estabelecidos, integrar conhecimentos emergentes, comunicar eficientemente e 

resolver problemas complexos” (Decreto Lei 55-2018 de 6 de julho do Ministério da 

Educação e da Ciência) e com o objetivo principal de conduzir os alunos a uma utilização 

interdisciplinar dos saberes construiu os Domínios de Autonomia Curricular (DAC) nos 

blocos pedagógicos temáticos.  

Pretendia-se assim: 

• Desenvolver o trabalho interdisciplinar e/ou de articulação curricular; 

• Mobilizar saberes de diferentes disciplinas/áreas disciplinares; 

• Valorizar a transdisciplinaridade das aprendizagens; 

• Mobilizar literacias diversas; 

• Promover o conhecimento científico, a curiosidade intelectual, o espírito crítico e 

interventivo, a criatividade e o trabalho colaborativo” (Decreto-Lei 55-2018 de 6 

de julho do Ministério da Educação e da Ciência). 

O desenvolvimento destas competências implica a promoção de aprendizagens 

significativas para todos os alunos, atendendo a contextos específicos e às suas diferentes 

necessidades.  
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2. Estudo Empírico 
 

2.1. Problemática e sua contextualização 
 

O presente estudo surgiu na prática profissional II em Educação Pré-Escolar, tendo em 

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

Básico.  

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

profissional II decorreu no Agrupamento de Escolas Nº 1 de Beja, localizado na Escola 

Santiago Maior.  

Esta prática foi realizada na sala 4, de criação recente, frequentada por crianças com 

idades compreendidas entre os quatro e os seis anos e situada junto às salas do 1.º ciclo.  

A Prática Profissional III iniciou-se no Agrupamento de Escolas Nº 2, localizado na 

Escola Mário Beirão numa turma de 1.º ano, frequentada por alunos com idades 

compreendidas entre os seis e os sete anos.  

A observação realizada na sala de educação Pré-Escolar permitiu conhecer o ambiente 

educativo e a sua organização nas dimensões: tempo, espaço e materiais, assim como a 

intervenção educativa da educadora responsável. 

Desta observação resultaram algumas evidências que estiveram na origem da opção pela 

problemática que viria a constituir-se como objeto de estudo deste relatório. 

A sala 4 é uma sala ampla dividida por áreas, com duas mesas: uma central onde eram 

realizados os momentos de comunicação, trabalhos e jogos e a segunda mesa, junto da 

janela onde eram realizados os trabalhos de caracter individual ou de pequeno grupo. 

 

Figura 1- Sala 4 
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O espaço da sala, de acordo com Roberto (2022) tem áreas distintas apetrechadas com 

alguns materiais que pela quantidade e diversidade revelam a sua criação recente. 

Área da Casinha/Faz de conta  

E ́um espaço amplo, que se encontra constituído por:  

• Mobiliário e utensílios de cozinha (fogão, cama, talheres, pratos, tachos, entre 

outros);  

• Caixas alguns adereços. 

Área das Construções  

Nesta área existe uma caixa com legos e outra com peças de vários tamanhos.  

Área dos Jogos de Mesa e da Expressão plástica  

Esta área tem uma mesa grande no centro da sala e, perto dela, encontram-se dois móveis 

com várias divisões onde se encontra o material de expressão plástica (papel, lápis, 

canetas de feltro) assim como alguns jogos de mesa puzzles e jogos de encaixe. Os 

materiais estruturados que estão nestes móveis são utilizados na mesa grande. 

Leitura  

Nesta área encontra-se uma prateleira com livros e uma mesa para as crianças se sentarem.  

Para além dos materiais disponibilizados nas áreas e que são utilizados de forma 

autónoma existem ainda uma televisão, um computador e material de desgaste.  

A educadora informou que a sala 4 tinha sido criada no ano anterior e, por esse facto, a 

sala ainda não estava totalmente equipada, existindo falta de recursos de apoio às áreas 

existentes. 

Quanto à dinâmica da sala, dependendo das atividades assim é organizado o grupo. 

Podem ser feitas atividades individuais, de grande grupo e pequeno grupo. Esta 

organização é planeada de acordo com a especificidade da atividade. A maioria das 

atividades realizadas eram em grande grupo.  
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Na parte da tarde, a educadora dava oportunidade às crianças, à medida que iam 

terminando as atividades que lhe tinham sido propostas, de escolher a área/materiais 

existentes na sala para onde podiam ir livre e autonomamente. 

Nas várias observações realizadas durante estes momentos ocorreram sempre situações 

de que é exemplo o registo apresentado no Apêndice 1, onde se verificou que as crianças 

mudavam, com alguma frequência, de brinquedos/materiais e áreas, o que poderia ser 

interpretado como falta de interesse pelos recursos materiais que lhes eram 

disponibilizados. 

Esta situação de observação participante implicou o envolvimento direto que 

proporcionou o acontecimento real e desafiador do problema. De acordo com Correia 

(2009) citado Spradley (1980): 

“Na abordagem por “Observação participante” há que realçar que os objetivos vão 

muito além da mera descrição dos componentes de uma situação, permitindo a 

identificação do sentido, a orientação e a dinâmica de cada momento. Face a ̀

intersubjetividade presente em cada momento, a observação em situação permite e 

facilita a apreensão do real, uma vez que estejam reunidos aspetos essenciais em 

campo.” (Correia,2009, p.31). 

Algumas questões foram surgindo e, numa tentativa de encontrar uma solução, optou-se 

por apresentar às crianças uma caixa com peças soltas de madeira de várias cores para 

que as crianças as explorassem livremente enquanto eram mantidos diálogos entre as 

crianças e entre as crianças e os adultos da sala.  

 

Figura 2- Utilização das peças soltas de madeira 
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Nota: Durante estas situações as crianças permaneceram sempre na exploração dos 

materiais. 

As situações aqui apresentadas conduziram a algumas questões: 

• Será que a introdução de materiais não estruturados poderá tornar o momento de 

escolha livre das atividades mais desafiante para as crianças, e proporcionar-lhe 

oportunidades de criação e ludicidade?  

• Como introduzir na dinâmica da sala estas situações em que as crianças utilizam 

livremente materiais não estruturados? 

No sentido de encontrar respostas a estas questões e de verificar a pertinência e a 

viabilidade do estudo optou-se por recolher a opinião da educadora, através de um 

questionário (ver apêndice II) relativamente à situação em análise A análise de conteúdo 

das respostas permitiu-nos selecionar dados que se consideram relevantes para validar a 

problemática. São exemplo: 

“…. sempre que possível deve-se proporcionar às crianças todas as vivências 

possíveis, estando aí incluídos diferentes tipos de materiais. De notar que nesta fase 

a criança necessita de experimentar para conhecer, daí a necessidade de lhes 

facultar o maior número de experiências possível.  

…. mostrar vários materiais, deixar a criança manipular e depois ela própria chegar 

à conclusão, ou expressar a sua opinião, sobre aqueles materiais. 

… de maneira a gerar curiosidade nas crianças. Elas gostam muito do suspense, o 

que será? Que forma tem? Que cor? Que textura? São perguntas que atiçam a 

Situação 2 - Materiais Não-Estruturados 
M de 4 anos forma com as 

peças várias formas 
M- Isto é uma borboleta, 
está a voar e é colorida! 
Estagiária- Uau, e este o 

que é? 
M- Esse é um avião. 

 
 
 
 

 

 
Situação 1- Materiais Não-Estruturados 

G de 4 anos forma uma 
torre com as peças e 

apressadamente chama. 
G- Olha Marisa uma 

avalanche! 
Num movimento brusco, 

derruba as peças. 
Volta a inventar 

construções 
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curiosidade da criança, levando à descoberta. (Retirado da análise do 

questionário à educadora) 

Com base nas situações apresentadas, nas reflexões realizadas e na análise das situações 

ocorridas durante o dia-a-dia da sala, constatou-se que esta temática iria integrar o estudo 

para o relatório final.  

Ainda com o objetivo de sustentar teoricamente foi necessário recorrer a uma revisão da 

obra de autores que refletiram sobre a temática, nomeadamente Neto (2020), Daly & 

Beloglovsky (2022), Silva, Marques, Mata e Rosa (2016), Rolim (2008) e Pestana (2020). 

Com base nas opiniões, que constam no enquadramento teórico, encontraram-se alguns 

aspetos que podem ser importantes nas dinâmicas da sala: 

• A sala deve ser um local privilegiado, tendo condições e materiais adaptados às 

faixas etárias e ao grupo de crianças;  

• No ambiente educativo devem constar os mais diversos materiais para que as 

crianças tenham o maior contacto possível com o real, no sentido de estimular a 

curiosidade e o interesse das crianças; 

• O educador/ professor deve proporcionar materiais diversificados na medida de 

cativar as crianças e permitir que estas tenham acesso a descobertas. 

Nesta síntese é realçada a importância da introdução na dinâmica do ambiente educativo 

de materiais diversificados e versáteis e como eles podem influenciar o crescimento das 

crianças. 

Neste seguimento, surge a questão que pretende orientar e dar resposta ao estudo: 

• Que intervenção realizar na sala, de modo que as crianças tenham contacto com 

materiais diversificados e versáteis, de que são exemplo os materiais não 

estruturados? 

Esta questão conduz-nos a alguns objetivos e ações a preconizar: 

• Criar um ambiente educativo versátil e flexível que promova a autonomia e a 

curiosidade das crianças; 

• Proporcionar oportunidades que permitam a participação ativa das crianças; 

• Criar momentos de manipulação livre e lúdica de materiais diversificados e 

versáteis; 
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• Incentivar a participação, de modo a respeitar o momento de cada criança nas 

atividades em sala. 

2.2. Metodologia de investigação 
 

Após a identificação da problemática, da formulação de questões e definição de objetivos, 

houve a necessidade de se optar pela metodologia que se adequava ao processo em estudo. 

Como a própria palavra indica metodologia segundo Aires (2015) citado por Amado 

(2017, p.15) indica estratégias de pesquisa.  

Na mesma linha de pensamento, Freitas (2013, p.126) afirma que “trata-se de um 

conjunto de processos ou operações mentais que devemos empregar na investigação. E ́a 

linha de raciocínio adotada no processo de pesquisa.”  

Sabendo que, no presente estudo, o investigador observou, refletiu e encontrou uma 

problemática, pode-se considerar que se está perante uma investigação qualitativa.  

De acordo com Freitas (2013) citando Denzin (1994) resume o processo de 

investigação qualitativa como: 

“…uma trajetória que vai do campo ao texto e do texto ao leitor. Esta trajetória 

constitui um processo reflexivo e complexo. O investigador faz a pesquisa no 

terreno, para obter informação, orientando-se por duas persuasões básicas: 

persuasão científica que define e descreve a natureza da realidade social, e 

persuasão epistemológica que determina e orienta o modo de captar e compreender 

a realidade.” (p.16). 

Para que a investigação se desenvolva é importante que haja diferentes fases. Valadas 

(2016) citando Santos (2007) ressalva que: 

“…planear, agir, observar e refletir, são fases que se desenrolam de forma 

cíclica, sendo o primeiro ciclo avaliado e, consequentemente, melhorado de 

acordo com as informações recolhidas e com as alterações realizadas ao 

planeamento, e ́originado um novo ciclo.”  (p. 54). 

De acordo com as características já apresentadas pode-se considerar que se trata de uma 

investigação para a ação. Coutinho (2009) afirma: 
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“A investigação-ação pode ser descrita como uma família de metodologias de 

investigação que incluem Ação (ou mudança) e investigação (ou compreensão) ao 

mesmo tempo, utilizando um processo cíclico ou em espiral, que alterna entre ação 

e reflexão critica. (...) O essencial na investigação-ação é a exploração reflexiva que 

o professor faz da sua prática, contribuindo dessa forma não só para a resolução de 

problemas como também (e principalmente!) para a planificação e introdução de 

alterações dessa e nessa mesma prática.” (p. 360). 

É neste sentido que se enquadra este estudo, visto que a linha de investigação que 

se adotou permite fundamentar e clarificar as ações. 

2.3. Instrumentos de recolha de dados e procedimentos 
 

Na necessidade de se prosseguir com a opção metodológica surge a recolha de informação 

para a qual se utilizaram alguns instrumentos e técnicas que se adequavam à natureza do 

estudo.  

O facto de permanecer no contexto em estudo enquanto observador, mas também 

enquanto membro do grupo permite clarificar esta situação socorrendo-nos de Freitas 

(2013: p.23) para quem: “a observação participante consiste na participação real do 

conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação determinada. Nesse 

caso, o observador assume, pelo menos ate ́certo ponto, o papel de um membro do grupo.”  

O mesmo autor identifica algumas fragilidades neste tipo de observação e considera que 

“o observador participante enfrenta grandes dificuldades para manter a objetividade, pelo 

fato de exercer influencia no grupo, ser influenciado por antipatias ou simpatias pessoais 

e pelo choque do quadro de referência entre observador e observação.” (p.24).  

Na recolha de dados efetuada foram utilizados os seguintes instrumentos: questionário, 

registos de observação e análise documental e algumas notas de campo que, juntamente 

com as reflexões vieram a constituir o Diário da Formação em Contexto de Estágio. 

Registos de observação- Grelhas (Apêndice I e VII) onde eram registados as 

situações e o momento em que ocorriam, completadas pela descrição pormenorizada das 

ações e das interações em foco.  
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Estes instrumentos de registo tinham como função recolher dados para caracterizar a 

situação real e algumas evidências das ações realizadas, sendo assim um instrumento a 

utilizar no processo de planificação e avaliação da ação. 

Inquéritos/Questionário - Permitem ao investigador recolher informações e dados 

dos participantes do estudo. Foram tidas em conta algumas recomendações de autores, 

nomeadamente Freitas (2013):  

• Iniciar o questionário com perguntas gerais, chegando aos poucos às perguntas de 

carácter mais específico; 

• O questionário deverá ter perguntas apenas relacionadas com os objetivos da 

pesquisa; 

• As perguntas podem ser: abertas, dicotômicas (apresentam duas alternativas fixas, 

sim ou não) ou perguntas de escolha múltipla. 

No caso do estudo apresentado, este foi o meio mais adequado e que se enquadrava na 

recolha de informação para com a educadora e professora cooperante e teve como 

finalidade: 

• Conhecer a opinião das docentes cooperantes sobre a introdução dos materiais não 

estruturados na sua atuação educativa; 

• Saber que importância atribuíam à interação dos alunos com estes materiais;   

• Identificar algumas estratégias a introduzir na dinâmica das salas de aula que 

contemplassem a utilização dos materiais não estruturados. 

Análise documental- A análise de documentos de referência permite aprofundar e 

fundamentar o estudo. 

Neste caso, a análise dos Projetos Curriculares de Turma/Grupo de Educação Pré-

escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico tiveram como objetivos: 

• Conhecer a atuação educativa dos docentes participantes; 

• Conhecer algumas características da turma; 

• Conhecer a organização do ambiente educativo; 

• Conhecer as ações que estavam perspetivadas para realizar durante o ano letivo. 
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O Diário da Formação em Contexto de Estágio continha algumas notas de campo e 

algumas reflexões sobre ocorrências/incidentes críticos o que se insere na perspetiva de. 

Spradley (1980) citado por Máximo-Esteves (2008): 

As notas de campo incluem a) registos detalhados, descritivos e focalizados do 

contexto, das pessoas (retratos), as suas ações e interações (trocas, conversas), 

efetuados sistematicamente, respeitando a linguagem dos participantes nesse 

contexto. (p. 88).  

O objetivo deste instrumento prendia-se com a regulação do próprio processo de 

formação em contexto de estágio. 

Para o tratamento de dados utilizou-se a análise de conteúdo e a estatística descritiva. 

2.4. Caraterização dos participantes 
 

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

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

Contexto de Educação Pré-Escolar 

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

de idade, tal como podemos verificar na tabela. 

Crianças da sala 4 

14 género masculino 11 do género feminino 

Total: 25 crianças 

Tabela 1- Idade das crianças do grupo de Pré-Escolar Fonte: Projeto Curricular de grupo 

O grupo de crianças da sala 4 era constituído por vinte e cinco crianças, dos quais catorze 

do geńero masculino e onze do geńero feminino, como podemos verificar na tabela. 

Contexto de 1º ano de escolaridade do 1ºCiclo do Ensino Básico 

A turma era constituída por vinte e quatro alunos. As suas idades variam entre os seis 

e os sete anos de idade. Trata-se de um grupo com doze alunas do sexo feminino e 

doze alunos do sexo masculino. 
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Número de alunos da turma 1ºC 

12 género masculino 12 género feminino 

Total: 24 alunos 

Tabela 2- Número de alunos 1ºC Fonte: Projeto Curricular de turma 

Para além destes participantes, também as docentes cooperantes da Educação Pré-Escolar 

e do 1ºCiclo do Ensino Básico integraram este estudo. 

A educadora cooperante e ́ licenciada em Direito e licenciada em Educação de infância. 

Exerce a profissão de educadora há́ 36 anos em várias instituições do distrito de Beja. 

Nesta Jardim de Infância leciona há cerca de 6 meses.   

Relativamente a ̀ docente do 1º Ciclo e ́ licenciada em Ensino do 1.º ciclo. Exerce a 

profissão há́ 38 anos em várias escolas do distrito de Beja e rege a sua ação pedagógica 

pelo Movimento da Escola Moderna (MEM).  

3. Intervenção em Contexto de Educação Pré-Escolar 
 

Com base nos dados recolhidos através da utilização dos instrumentos de recolha de dados 

utilizados (questionário, registos de observação e análise documental e algumas notas de 

campo que, juntamente com as reflexões vieram a constituir o Diário da Formação em 

Contexto de Estágio) realizou-se a caracterização do contexto e foi identificada a 

problemática dele emergente.  

O tratamento e a análise dos dados recolhidos através destas técnicas conduziram-nos ao 

objeto de estudo: introdução na dinâmica do ambiente educativo de materiais 

diversificados e versáteis que provoquem o interesse e a curiosidade das crianças. 

As ações a realizar para atingir esta situação ideal tiveram subjacentes alguns 

princípios/orientações resultantes da revisão da literatura realizada e das opiniões das 

docentes às questões abertas do questionário e que são: 

• As planificações das atividades são essenciais na medida de prevenir momentos 

de dispersão, tendo em conta que no Pré-Escolar se encontram diferentes faixas 

etárias; 

• A existência de momentos de comunicação e partilha são essenciais, pois as 

crianças sentem-se ouvidas; 
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• A educadora tem um papel importante na medida de proporcionar diferentes 

ambientes educativos; 

• A introdução de materiais não-estruturados permite oferecer às crianças um novo 

olhar sobre os objetos; 

• Os materiais não-estruturados são um convite para a experimentação.  

Para além destes princípios e orientações, as ações a desenvolver pretendem: 

• Criar um ambiente educativo versátil e flexível que promova a autonomia e a 

curiosidade das crianças; 

• Proporcionar oportunidades que permitam a participação ativa das crianças; 

• Criar momentos de manipulação livre e lúdica de materiais diversificados e 

versáteis; 

• Incentivar a participação, de modo a respeitar o momento de cada criança nas 

atividades em sala. 

3.1 Contextualização 
 

A prática profissional II decorreu na sala 4 da EB1 Escola de Santiago Maior. Para além 

desta sala existem outras 3 salas de Pré-Escolar, cada uma com um limite de 25 alunos 

entre as faixas etárias dos três aos seis anos de idade.  

Da análise do Projeto Curricular de Grupo resultou a informação de que a sala 4 tinha 

sido criada no ano anterior e, por esse facto, a sala ainda não estava totalmente equipada, 

existindo falta de recursos de apoio às áreas existentes.  

Contudo, com os recursos disponíveis, a sala 4 foi organizada de forma a dar 

cumprimento às Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar que, no que se 

refere ao ambiente educativo, define-o como “facilitador do processo de desenvolvimento 

e aprendizagem de todas e cada uma das crianças, de desenvolvimento profissional e de 

relações entre os diferentes intervenientes. (Silva,.et al, 2016.p.5). 

O projeto curricular do grupo de pré-escolar (Roberto, 2022) explicitava a dinâmica da 

sala e a organização e gestão do tempo e do espaço. 

 



24 
 

Organização e gestão do tempo 

Horário Rotina 

07h:30m-09h:00m Acolhimento 

09h:30m-09h:40m “Contar, mostrar e escrever” através de Mapas da sala 

10h:00m-10h:30m Atividade de desenvolvimento e aprendizagem/ Atividade livre 

10h:30m-11h:15m Lanche da Manhã 

11h:15m-12h:00m Recreio 

12h:30m-13h:30m Almoço 

14h:00m-15h:30m Atividade de desenvolvimento e aprendizagem/ Atividade livre 

15h:30m-18h:30m Lanche e Prolongamento 
Tabela 3- Horário de Funcionamento-Rotina sala 4 Fonte: Projeto Curricular do grupo 

Na sala 4 existe uma rotina diária, mas também existe uma rotina semanal e uma rotina 

mensal.  

Segundo as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar deve ser o educador a 

organizar e a gerir o tempo para que cada momento tenha sentido/intencionalidade na sua 

aprendizagem porque: 

“O tempo diário inscreve-se num tempo, semanal, mensal e anual, que tem ritmos 

próprios e cuja organização tem, também, de ser planeada. A vivência destas 

diferentes unidades de tempo permite que a criança se vá́ progressivamente 

apropriando de referências temporais que são securizantes e que servem como 

fundamento para a compreensão do tempo: passado, presente, futuro.” (Silva et al, 

2016, p.27). 

Rotina Diária  Rotina Semanal Rotina Mensal 
Marcação de presenças Leitura do Diário de 

turma 
Marcação dos aniversários e datas 

comemorativas 
Marcação do Tempo Arrumação de 

trabalhos 
Avaliação do tempo 

Marcação da data e dia da 
semana 

Avaliação de presenças 

Tabela 4- Rotinas  Fonte: Projeto Curricular de grupo 
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Organização e gestão do espaço e dos materiais  

O espaço da sala divide-se em áreas distintas com diferentes funções.  

Área da Casinha/Faz de conta  

Este espaço, segundo Roberto (2022) destina-se a promover e a estimular as brincadeiras 

entre grupo, a desenvolver a criatividade e a imaginação das crianças. Esta área permite 

também que as crianças imaginem e representem comportamentos que observam.  

E ́um espaço amplo, que se encontra constituído por:  

• Mobiliário e utensílios de cozinha (fogão, cama, talheres, pratos, tachos, entre 

outros);  

• Caixas com adereços. 

 Objetivos:  

• Desenvolver a imaginação;  

• Promover comunicação;  

• Recriar /imaginar situações do dia-a-dia, que lhes são familiares.  

Área das Construções  

Nesta área existe uma caixa com legos e peças de construção de vários tamanhos.  

Objetivos:  

• Encorajar a criança a ultrapassar obstáculos e resolver problemas;  

• Desenvolver a coordenação motora e motricidade fina;  

• Adquirir vários conceitos matemáticos e linguísticos;  

• Compreender e respeitar regras.  

Área dos Jogos de Mesa e Expressão plástica  

Esta área envolve grande parte da sala, normalmente e ́usada para atividades em grande 

grupo e pequeno grupo. Perto destas mesas, encontra-se dois móveis com várias divisões 
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onde se encontra o material de expressão plástica (papel, lápis, canetas de feltro) assim 

como alguns jogos de mesa puzzles e jogos de encaixe.  

Objetivos:  

• Explorar diferentes materiais e instrumentos de expressão plástica;  

• Desenvolver motricidade fina;  

• Desenvolver a criatividade e imaginação;  

• Ter contacto com diferentes formas e texturas.  

Leitura  

Nesta área encontra-se uma prateleira com livros e uma mesa para as crianças se sentarem.  

Objetivos:  

• Despertar a curiosidade;  

• Criar o gosto pela leitura;  

• Estimular a criatividade.  

Para além dos materiais disponibilizados nas áreas e que são utilizados de forma 

autónoma existem ainda uma televisão, um computador e material de desgaste.  

   

Figura 3- Sala 4: Áreas e materiais 
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 Dinâmica da sala 

Dependendo das atividades assim é organizado o grupo. Podem ser feitas atividades 

individuais, de grande grupo e pequeno grupo. Esta organização é planeada de acordo 

com a especificidade da atividade.   

Os momentos instituídos ocorrem naturalmente na rotina das crianças.  

Registos de apoio à organização do grupo  
Mapa Semanal  

Mapa de Presenças  
Mapa do Tempo 
Mapa de Tarefas  

Registo Diário de Turma 
Tabela 5- Mapas de registo  Fonte: Projeto Curricular de Grupo 

3.2 Preparação da Intervenção 
 

Tal como tem vindo a ser referido a pouca quantidade e diversidade de materiais 

existentes na sala conduziu à necessidade de utilização de materiais não estruturados nas 

atividades a realizar, o que veio a proporcionar momentos de exploração e manipulação 

por parte das crianças. 

Neste sentido, e para que as atividades fossem concretizadas, encontrou-se uma forma de 

organização que se focava nos seguintes pontos: 

• O que se tenciona fazer; 

• Quais os materiais a levar; 

• Duração da atividade; 

• Organização do grupo; 

• Aprendizagens a promover; 

• Áreas de conteúdo e Domínios e Subdomínios das OCEPE. 

Como suporte destes pontos houve que analisar as diferentes áreas de conteúdo, domínios 

e subdomínios das Orientações Curriculares e nelas identificar quais as aprendizagens 

que se pretendiam promover com as ações que se iriam implementar: 
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Áreas de Conteúdo 

 
Aprendizagem a promover 

 
 

Domínio da Educação Artísticas- 
Subdomínio das Artes Visuais 

>Desenvolver capacidades expressivas e criativas através  

de experimentações e produções plásticas  

>Reconhecer e mobilizar elementos da comunicação visual,  

tanto na produção e apreciação das suas produções, como  

em imagens que observa;  

>Apreciar diferentes manifestações de artes visuais, a partir da 

observação de várias modalidades expressivas (pintura, 

desenho, escultura, fotografia  

 
 
 
 
 

 
Domínio da Linguagem Oral e Abordagem 

à Escrita 
 

>Compreender mensagens orais em situações diversas de 

comunicação; 

>Usar a linguagem oral em contexto, conseguindo comunicar 

eficazmente de modo adequado à situação (produção e 

funcionalidade);  

>Tomar consciência gradual sobre diferentes segmentos orais 

que constituem as palavras (Consciência Fonológica);  

>Identificar diferentes palavras numa frase (Consciência da 

Palavra);  

> Identificar funções no uso da leitura e da escrita;  

>Usar a leitura e a escrita com diferentes funcionalidades nas 

atividades, rotinas e interações com outros;  

>Reconhecer letras e aperceber-se da sua organização em 

palavras;  

> Estabelecer relações entre a escrita e a mensagem oral.  

 
 
 
 
 
 

Domínio da Matemática 

>Identificar quantidades através de diferentes formas de 

representação (contagens, desenhos, símbolos, escrita de 

números); 

>Resolver problemas do quotidiano que envolvam pequenas 

quantidades, com recurso à adição e subtração;  

> Localizar objetos num ambiente familiar, utilizando 

conceitos de orientação;  

>Reconhecer e operar com formas geométricas e figuras, 

descobrindo e referindo propriedades e identificando 

padrões,simetrias e projeções;  

> Mostrar interesse e curiosidade pela matemática, 

compreendendo a sua importância e utilidade.  
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Domínio da Educação Física  

>Cooperar em situações de jogo, seguindo orientações ou 

regras;  

> Dominar movimentos que implicam deslocamentos e 

equilíbrios como: trepar, correr, saltitar, deslizar, rodopiar, 

saltar a pés juntos ou num só pé́, saltar sobre obstáculos, 

baloiçar, rastejar e rolar. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Área do Conhecimento do Mundo. 

>Apropriar-se do processo de desenvolvimento da metodologia 

cientifica nas suas diferentes etapas: questionar, colocar 

hipóteses, prever como encontrar respostas, experimentar e 

recolher informação, organizar e analisar a informação para 

chegar a conclusões e comunicá-las; 

>Tomar consciência da sua identidade e pertença a diferentes 

grupos do meio social próximo (ex. família, jardim de infância, 

amigos, vizinhança); >Reconhecer unidades básicas do tempo 

diário, semanal e anual, compreendendo a influencia que têm 

na sua vida;  

>Conhecer e respeitar a diversidade cultural; >Compreender e 

identificar características distintivas dos seres vivos e 

reconhecer diferenças e semelhanças entre animais e plantas;  

>Descrever e procurar explicações para fenómenos e 

transformações que observa no meio físico e natural.  
Tabela 6- Áreas/ Domínios e Subdomínios das OCEPE 

Planificadas as atividades de acordos com esses pontos passou-se à ação. As atividades 

que seguidamente irão ser apresentadas foram todas organizadas em grande grupo, na 

medida de possibilitar abertura, na interação e partilha entre todos.  

A partir das notas de campo, planificações e alguns registos fotográficos, (Apêndice VI e 

VIII), apresenta-se a descrição das atividades, assim como alguns diálogos que ocorreram 

durante as mesmas. 
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3.3 Ações realizadas em Contexto Pré-Escolar  
 

Ação 1- “O que poderia ser este lenço?” 

Durante a manhã foi apresentado o livro “Um Presente diferente “da autora Marta Azcona 

onde se fazia referência a um retalho de tecido que tinha sido utilizado como prenda de 

anos. 

 Da tarde, e na ligação com a história ouvida de manhã, optei por levar um lenço e 

observar a reação das crianças.  

Reuni o grupo à volta da mesa grande e iniciei a atividade com o lenço dentro de um saco 

de pano. Esse seria o objeto chave da atividade que iria ser desenvolvida em três fases: 

Exploração Sensorial, Descoberta e Exploração da criatividade.  

Numa primeira fase, pedi às crianças que fechassem os olhos e metessem a mão dentro 

do saco: 

-M: “Hoje trouxe um objeto dentro deste saco e para adivinharem o que está aqui 

dentro têm de fechar os olhos e colocar a mão dentro do saco.” 

Todos quiseram e foram-se manifestando: 

-A: “É fofinho”; 
-A.P:“Macio”. 

Numa segunda fase, após a descoberta do objeto, as crianças experimentaram diversas 

ações com o lenço: abanar com força, abanar devagar, tocar e responderam a questões 

que lhe foram sendo colocadas: Será que o lenço faz barulho?  É macio ou áspero? O que 

pode ser este lenço? Para que pode servir? Obtiveram-se respostas como: “paraquedas”, 

“manta para se tapar”, “toalha de mesa”, “um babete”, “para proteger do frio”; “para 

proteger do sol”; “vestido”. 

 

Figura 4- Exploração do lenço 
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Ação 2 - Caixa das Surpresas  

 Levei para a sala uma caixa pintada de várias cores. Dentro dela, estavam materiais não 

estruturados e semiestruturados.  

A introdução da caixa da foi acompanhada por uma canção/lenga-lenga:  

 A caixinha das surpresas, vamos ver o que lá vem  

Tão quietinha, tão calada, vamos ver o que lá tem 

A caixa surpresa continha os seguintes materiais: 

• Lenços; 

• Cortiça; 

• Paus; 

• Tampas de bledinas; 

• Palha; 

• Folhas de árvores com diferentes cores e tamanhos (amarelas, castanhas e 

vermelhas);  

• Revistas e papeis;  

• Pinhas; 

• Rolos de diferentes tamanhos; 

• Corda rosa fina; 

• Bolinhas macias;  

• Folhetos; 

• Retângulos de plástico do chocolate. 

Os materiais foram explorados um a um, dando oportunidade às crianças de colocarem e 

responderem a questões, de manipular livremente os materiais, experimentando 

sensações táteis, olfativas, visuais e sonoras. 

As situações de diálogo conduziram à partilha de vivências das crianças sendo exemplo 

o A. que referiu que o avô dava palha às ovelhas dele, quando descobriu a palha na caixa 

das surpresas.  

As sugestões para utilização de alguns materiais também surgiram: “podemos fazer um 

trabalho com isto?”  
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Os rolos que estavam na caixa provocaram algumas afirmações das crianças que podem 

integrar-se na abordagem de situações matemáticas: “Estes rolos são grandes e estes 

pequenos, estes são grossos…” 

O mesmo material foi transformado em binóculos, gesso para pôr no braço, rolos de 

amassar, etc. 

Todos os materiais existentes na caixa tiveram este processo de exploração e manipulação 

lúdica que também possibilitaram a promoção de aprendizagens das áreas de conteúdo 

como a expressão oral (aquisição de novo vocabulário), matemática (contagens, 

espessuras-grosso/fino), conhecimento do mundo (abordagem de diferentes temáticas a 

partir das imagens dos folhetos) 

No fim as crianças ajudaram a arrumar o material e para que houvesse oportunidade de 

as crianças os explorarem de forma livre e autónoma foi criado um espaço na sala onde 

os materiais não estruturados e semiestruturados iriam ficar ao alcance das crianças. Para 

isso, tivemos de escolher um espaço na sala e criar regras.  

As regras foram criadas pelas próprias crianças e escritas pelo adulto de forma que o 

momento ficasse registado.  

As regras foram as seguintes:  

•  Podem estar 3 meninos a utilizar o espaço dos materiais não estruturados; 

•  Os materiais devem estar sempre em bom estado; 

• Trazer de casa materiais que possam ir para o novo espaço criado na sala;  

• Arrumar sempre o material utilizado. 

 

 
Figura 5- Caixa surpresa 
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Ação 3 - Tabuleiros Sensoriais sobre o Natal  

Sendo época natalícia levaram-se tabuleiros sensoriais com elementos alusivos ao Natal 

(Apêndice VI) que continham: 

 
• Bolas e sinos de Natal com diversos tamanhos; 
 
• Ramas de pinheiro; 
 
• Bonecos alusivos ao Natal de lã; 
 
• Cristais de neve; 
 
• Fitas de decoração  
 
• Musgo; 
 
• Bolas de esferovite.  

 

Todos os materiais tiveram um processo de exploração e manipulação lúdica que 

possibilitaram diálogos, partilhas, levantamento de questões, descobertas, surpresa, 

desafios, imaginação… -D: “Esta fita podia ser uma cobra!”, M: “mas pode ser uma 

minhoca!” 

No fim as crianças ajudaram a arrumar o material e colocaram-se os tabuleiros no espaço 

da sala que foi criado para os materiais não estruturados. As regras foram relembradas. 

 

Figura 6- Tabuleiros Sensoriais 
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Ação 3 - Tabuleiros Sensoriais sobre alimentação 

Esta atividade teve de ser organizada em quatro momentos. Num primeiro momento 

coloquei todos os tabuleiros no centro da mesa e os mesmos continham: 

• Grão; 

• Feijão; 

• Lentilhas; 

• Farinha; 

• Açúcar; 

• Grão; 

• Colheres de diversos tamanhos. 

As reações foram: 

• “Uau!”  

• “Vamos comer?” 

• “Eu gosto mais deste!” (Apontando para um dos tabuleiros)  

-D: “Parece canja.”; 

-A: “É massa pequena!”; 

-M: “A minha mãe faz disto”. 

O tabuleiro que as crianças tiveram mais dificuldade em identificar foi o das lentilhas, 

por isso houve que introduzir o nome do alimento e a sua utilização e G. intervém: “já sei 

dizer len-ti-lhas.”. 

No momento de degustação e de manipulação as crianças comentam: 

-I: “será que posso comer?” 

-A.P: “Eu como dessa massa! E ́muito boa.” 

-D e S: “E ́dura.”, “Está crua.” 

-A: “Cheira bem.”  

-M: “Marisa, eu gosto de comer isto. E ́fresquinha.” 

A.P. Põe a ponta do dedo no açúcar, leva a ̀boca e diz: “uh…e ́mesmo docinho.” 

-G: “A farinha não sabe bem.” 
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-D: “Se colocar a minha cabeça dentro da farinha vou parecer um velhote!” 

-C: “Parece a neve.” 

-I: “Parece moedas de ouro a cair!” 

Por fim houve a proposta de mexer/ agitar os tabuleiros, um a um, para ouvirmos o som. 

-P: “Esse faz muito barulho.”  

-T: “O do açúcar e da farinha não fazem barulho.” 

-A. “O barulho dos grãos e ́muito forte.” 

 

 

 

Figura 7- Tabuleiros Sensoriais: Alimentação 

 

Os alimentos que integravam esta atividade permitiram uma exploração sensorial que, 

para além das sensações táteis, olfativas e visuais possibilitaram sensações gustativas e 

outras aquisições que realçámos através das falas das crianças. 
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3.4 Avaliação das ações realizadas no Pré-Escolar 
 

 Tal como foi referido no enquadramento teórico que sustenta este estudo, o 

desenvolvimento da criança processa-se como um todo, em que as dimensões cognitivas, 

sociais, culturais, físicas e emocionais se interligam e atuam em conjunto daí que em 

todas as ações se permitiu que cada criança realizasse as suas aprendizagens de forma 

própria, em relação ao mundo que a rodeia, como na compreensão das relações que 

estabelece com os outros, contribuindo  para a abordagem de temáticas e áreas 

disciplinares tal como é preconizado nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-

escolar (2016): 

“O desenvolvimento da criança processa-se como um todo, em que as dimensões 

cognitivas, sociais, culturais, físicas e emocionais se interligam e atuam em conjunto. 

Também a sua aprendizagem se realiza de forma própria, assumindo uma 

configuração holística (…) devendo as diferentes áreas ser abordadas de forma 

integrada e globalizante.” (p. 10). 

A criação de um novo espaço/área na sala resultou de um conjunto de ações realizadas 

com recurso a materiais que as autoras das Orientações Curriculares para a Educação Pré-

escolar Silva, Marques, Mata & Rosa, 2016 (p.26) aconselham porque: 

“ permitem às crianças a sua exploração de forma lúdica, realizando 

descobertas e tendo oportunidade de utilizar a sua  criatividade, daí que a 

utilização de material reutilizável (caixas de diferentes tamanhos, bocados de canos, 

interior de embalagens, bocados de tecidos, pedaços de madeira, fios, etc.), bem 

como material natural (pedras, folhas sementes, paus) podem proporcionar inúmeras 

aprendizagens e incentivar a criatividade, contribuindo ainda para a consciência 

ecológica e facilitando a colaboração com os pais/famílias e a comunidade.” (p.26). 

Este conjunto de materiais que foram criados, e se apresentam em caixas ou tabuleiros, 

tornaram-se um recurso a utilizar pelas crianças quando a educadora lhes dá oportunidade 

(terminadas as atividades que lhe tinham sido propostas) de escolher a área/materiais 

existentes na sala para onde podiam ir livre e autonomamente e, contrariamente ao que 

acontecia no inicio deste processo (Apêndice I), em que as crianças mudavam, com 

alguma frequência, de brinquedos/materiais e áreas, o que poderia ser interpretado como 
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falta de interesse /envolvimento pelos recursos materiais que lhes eram disponibilizados, 

as ações aqui apresentadas revelam que, tal como referem as autoras das OCEPE (2016): 

“Ao criar um ambiente educativo em que a criança dispõe de materiais diversificados 

que estimulam os seus interesses e curiosidade, bem como ao dar-lhe oportunidade 

de escolher como, com quê e com quem brincar O/A educador/a promove o 

desenvolvimento e a aprendizagem e se caracteriza pelo elevado envolvimento da 

criança, demonstrado através de sinais como prazer, concentração, persistência e 

empenhamento.” (p.10). 

 

A dinâmica das atividades aqui apresentadas e a participação ativa das crianças nas 

mesmas é reveladora de que o interesse/envolvimento na utilização dos materiais não 

estruturados aumentou em relação às observações iniciais e o prazer persistência e 

empenhamento revelados pelas crianças (Apêndice VII) são indicadores de que os 

objetivos destas ações foram alcançados. 

 

4. Intervenção em contexto de 1º Ciclo do Ensino Básico 
 

4.1 Contextualização 
 

A prática profissional III decorreu na EB2.3 Escola Mário Beirão. A turma destinada foi 

uma turma de 1º ano designada de 1º C. A turma é composta por vinte e quatro alunos, 

doze do género feminino e doze do género masculino.  

O Agrupamento de Escolas n.º 2 de Beja e ́composto pela Escola D. Manuel I, que assume 

a sede do agrupamento, a Escola Mário Beirão e o Centro Escolar S. João Baptista, todos 

localizados na cidade de Beja. Constitui ainda o agrupamento, a EB1/JI de Albernoa, a 

EB1/JI de Cabeça Gorda, a EB1/JI de Salvada e a EB1/JI de Santa Clara do Louredo, 

cada uma delas localizada nas freguesias do mesmo nome. 

 Cenário Pedagógico 

A disposição das mesas da sala encontra-se organizada em U e, na perspetiva de Cury 

(2003): 

“A organização em U desenvolve a segurança, promove a educação participativa, 

melhora a concentração e diminui os conflitos. A sala de aula não é um exército de 

pessoas caladas nem um teatro onde o professor é o único ator e os alunos, 
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espectadores passivos. Todos são atores da educação. A educação deve ser 

participativa.”  (p.124) 

Cada aluno é responsável pelos seus materiais e limpeza das suas caixas. Antes de saírem 

da sala existe um responsável, que vai rodando todas as semanas, encarregue de verificar 

se as mesas e os materiais se encontram em devidas condições.  

 

Figura 8- Mesa de trabalho 

 Recursos materiais 

Na sala estão diversos materiais que permitem dinamizar as diferentes áreas curriculares, 

tais como: 

• O computador da sala de aula: utilização das TIC; 

• Materiais matemáticos: material multibásico/ ábacos; 

• Materiais relacionados com o Estudo do Meio (materiais para experiências, etc.); 

• Materiais de expressão plástica (cartolinas, folhas de diversos tipos, tintas, etc.); 

• Materiais a exploração da Expressão Físico-Motora; 

• Livros; 

• Materiais diversificados (reutilização). 

Desenvolvimento da ação educativa  

A docente dinamizava atividades/ exercícios individuais ou em grupos.  

No horário definido as áreas de conteúdo estavam distribuídas por dias e horas 

específicas. As Expressões não tinham horário definido. 
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Neste ciclo de ensino existem programas a seguir e a docente utilizava, como principal 

instrumento/material, o manual. Seguindo o manual, os conteúdos a lecionar eram 

estabelecidos segundo a cronologia sugerida pelo mesmo. Dessa forma, a docente 

informava sobre quais os conteúdos que deveriam ser explorados. 

As atividades desenvolvidas no âmbito da temática em estudo ocorreram nas horas 

disponibilizadas para as Expressões e a professora cooperante através das respostas ao 

questionário (Apêndice III) manifestou a sua disponibilidade para a abordagem da 

temática: 

“Materiais não estruturados são um convite para a experimentação. 

Os materiais estruturados que compramos limitam as habilidades das crianças e a sua 
criatividade. 

elementos encontrados na natureza ganhavam vida nas mãos das crianças e jovens e se 
transformavam nos brinquedos mais adorados... 

Por outro lado, são os materiais não estruturados são muito mais acessíveis em termos 
financeiros e também contribuem para que os alunos aprendam a reutilizar/reciclar e 
assim ajudem o planeta. 

Os materiais semiestruturados e não estruturados potenciam a imaginação e 
criatividade. Adicionalmente, estes materiais permitem estimular as crianças em 
diferentes níveis de desenvolvimento (social, motor e cognitivo), promovem a curiosidade 
e o ímpeto exploratório, uma vez que não estão sujeitos a regras de utilização. 

Dada a importância atribuída pela docente à utilização destes materiais, houve que 

planear todas as ações inseridas nesta temática auscultando a sua opinião.” (Retirado 

da análise do questionário à Professora Cooperante) 

Para planear essas ações seguiram-se os seguintes passos: 

• O que pretendo fazer; 

• Como vou fazer; 

• Duração; 

• Disposição do grupo; 

• Aprendizagens essenciais. 
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4.2 Ações realizadas em Contexto de 1ºCiclo  
 

Ação 1- Decoração da prenda do Dia do Pai  

Área Curricular: Educação Artística – Artes Visuais – Experimentação e Criação 

Aprendizagens Essenciais: 

• Integrar a linguagem das artes visuais, assim como várias técnicas de expressão 

(desenho) nas suas experimentações físicas; 

• Experimentar possibilidades expressivas dos materiais (cenoura e batata); 

• Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções plásticas. 

(Ministério de Educação, 2018). 

Material: Folha de papel A4, tintas, cenoura e batata. 

Atividade: Decoração para a prenda do Dia do Pai 

Apresentados os materiais, a reação dos alunos foi: 

-“Podemos pintar com isto?” 

-“Professora, isto serve para quê?” 

-“Olha lá a batata, o circulo da batata e ́maior que o da cenoura” (riam-se) 

Passei à fase de explicar o que iriamos fazer: Decoração para a prenda do Dia do Pai e a 

técnica que vamos usar é: a carimbagem.  

-T.T: “professora mas isto não dá.” 

-M: “Dá sim, tens de fazer assim” (exemplifica)  

-V: “professora, mas o que e ́carimbagem?” 

Neste seguimento, expliquei como deveriam fazer e, de forma autónoma e livre, 

começaram a experimentar.  

À medida que conseguiam preencher a folha iam mostrando o que tinham feito: 

-M.B: “Professora escrevi pai.” 

- C : “Fiz um coração e o meu pai”  
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No final, todos limparam as mesas deixando tudo no seu devido lugar. 

 

Figura 9- Decoração da prenda do Dia do Pai 

Ação 2 - Tabuleiros Sensoriais: Ervas aromáticas – hortelã, orégãos, folhas de 

laranjeira, louro, poejo, rosmaninho, esteva, eucalipto 

Área curricular: Estudo do Meio -Natureza 

Aprendizagens Essenciais: 

• Reconhecer elementos da natureza que nos rodeiam; 

• Identificar fatores que promovem esses acontecimentos.  

Na continuação da matéria que estava a ser lecionada (recolha de receitas tradicionais) 

propus à professora cooperante utilizar o tema do estudo para introduzir as ervas 

aromáticas e combinou-se que a realização da atividade seria no horário de Estudo do 

Meio.  

Nesse sentido, organizei a sala de modo a haver uma mesa central com os tabuleiros onde 

estavam as ervas aromáticas, para que os alunos pudessem observar os materiais.  

No quadro escrevi “Que cheiro é este? e por baixo desse título escrevi algumas perguntas 

sobre o que já se tinha falado anteriormente.  

 

Figura 10- Questões sobre os cheiros da natureza 
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No momento seguinte, pedi aos alunos para lerem o que estava escrito no quadro, mas o 

cheiro das ervas aromáticas provocou as seguintes reações:  

-R: “Professora, cheira a pizza.” 

- G: “A sala devia cheirar sempre assim…” 

-T.F: “A professora e ́que trouxe isto?” 

Após a apresentação de cada tabuleiro que estava em cima da mesa, os alunos iniciaram 

a exploração de cada uma das ervas e os comentários sucederam-se: 

 Hortelã  

- G: “Isto e ́hortelã!” 

- M: “A minha mãe usa isso na comida.” 

 Orégãos 

-R: “Eu disse que cheirava a pizza!” 

-G.R: “A minha mãe usa na salada de tomate.” 

Folhas laranjeira  

- M.B: “Limão!”  

- M: “É laranja.” 

-V: “A laranja serve para fazer sumos.” 

-C: “e salada de fruta” 

- J: “Eu sei uma coisa importante. A laranja tem vitamina!” 

-J: “Vitamina C.” 

O louro, poejo, rosmaninho, esteva e eucalipto não foram identificados pelos alunos e 

houve que lhes apresentar essas ervas e a sua utilização na culinária e/ou para fins 

medicinais. Houve ainda oportunidade para a sua exploração livre (cor, textura, cheiro e 

sabor, etc) pois os tabuleiros permaneceram na sala. 

Para que ficasse na sala um registo da atividade em que participaram foi criado um painel 

de cheiros. 
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Nota: Durante a sessão trabalhou-se a escrita, no quadro escreveram-se os nomes das 

plantas e para que serviam.  

Após a atividade e de modo que os alunos pudessem ter contacto com as plantas, foi 

criado um painel de cheiros (Fig.12).  

 

Figura 11- Cheiros da natureza: Ervas aromáticas 

Ação 3 - À descoberta das texturas da natureza (Decalque) 

Área Curricular: Educação Artística – Artes Visuais – Experimentação e Criação 

Aprendizagens Essenciais: 

• Integrar a linguagem das artes visuais, assim como várias técnicas de expressão 

(desenho) nas suas experimentações físicas; 

• Experimentar possibilidades expressivas dos materiais (Folhas e tronco da árvore); 

Na hora de Educação Artística decidi levar a turma para fora da sala de aula.  

Antes de sairmos da sala, facultei o material de que iriam precisar e encarreguei cada 

aluno de se responsabilizar pelo seu material e a curiosidade dos alunos era notória:  

-“Professora, o que vamos fazer com isto? “ 

 -“´E ́para pintar?” 

Antes de sairmos criaram-se regras para o desenvolvimento da atividade e foi dito que 

íamos à descoberta das texturas da natureza.  

No geral, todos perceberam o que era para fazer:  

-R: “Eu vou subir aqui, para ficar mais alto!” 

-J: “Vamos para aquela. E ́a árvore maior!” 
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-G. S: “Isto e ́difícil!”  

-G: “Faz assim.” (mostrando ao colega como poderia fazer) 

Apesar de ser um trabalho individual, todos trabalhavam para ajudar os que tinham mais 

dificuldades. 

Para complementar, apanharam folhas e levaram para a sala.  

Na sala, fez-se então o decalque das folhas.  

 

Figura 12- Descoberta das texturas da natureza 

Ação 4 - Escrita livre- Saco com pompons  

Área Curricular: Português-Escrita e Oralidade  

Aprendizagens Essenciais: 

• Representar por escrito os fonemas através dos respetivos grafemas e dígrafos; 

• Escrever palavras de diferentes níveis de dificuldade e extensão silábica; 

• Escrever frases simples e textos curtos em escrita cursiva e através de digitação; 

• Planificar, redigir e rever textos curtos com a colaboração do professor 

• Saber escutar para interagir com adequação ao contexto e a diversas finalidades 

• Identificar informação essencial em textos orais sobre temas conhecidos. 

O saco que levei para a sala causou grande curiosidade na turma.  

-J: “O que e ́isso?” 

-T.T: “Um saco professora? O que está aí dentro?”  

-B: “Óh professora o que vamos fazer?” 

No geral todos queriam espreitar e descobrir o que era. 
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-J:“Ah! E ́o monstro da escrita.” (Os pompons eram de várias cores e tinham olhos) 

Aproveitei o comentário para propor a atividade.  

Expliquei que se tratava de monstros da escrita (dando reforço à ideia do J.) mas esse 

monstro podia ser caracterizado como eles quisessem.  

Utilizando o quadro exemplifiquei: Podia ser gordo ou podia ser magro, podia ter uma 

orelha pequena e uma orelha grande. Rapidamente se aperceberam que iriam trabalhar 

além das características, os antónimos das palavras:  

- G “Já sei o meu vai ter uma perna longa e outra curta!” 

- C: “O meu vai ser muito fofinho.”  

-G.S: “O meu vai ter os dentes afiados, mas vai ser um monstro pequeno.”  

A partir destes comentários sugeri que escrevessem um texto sobre o que estavam a dizer. 

Perante esta sugestão, os alunos criaram e ilustraram textos sobre os monstros.   

 

Figura 13- Texto criado e ilustração 
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A ação 4 terminou com a apresentação/ leitura à turma dos textos e das ilustrações.   

 

Figura 14- Apresentação à turma 

4.3. Avaliação das ações realizadas no 1ºCiclo 
 

Os princípios apresentados no enquadramento teórico que orienta o estudo podem ser 

comuns ao Pré- Escolar e ao 1.º ciclo pois, o Currículo do 1ºCiclo do Ensino Básico 

permite ao aluno desenvolver competências, tais como: integração de conhecimentos, 

resolução de problemas, domínio de diferentes linguagens científicas e técnicas, ser 

autónomo, ter sentido de estética e sensibilidade artística e cuidar do seu bem-estar, tal 

como é preconizado nas Aprendizagens Essenciais (2017).O conjunto de competências 

inscritas nas propostas de Perfil de Saída do Aluno (2017) no final da escolaridade 

obrigatória: 

 “...abarca competências transversais que mobilizam um conjunto sólido de 

conhecimentos, capacidades, atitudes e valores. O cidadão de sucesso é conhecedor, 

mas é também capaz de integrar conhecimento, resolver problemas, dominar 

diferentes linguagens científicas e técnicas, coopera, e ́autónomo, tem sensibilidade 

estética e artística e cuida do seu bem-estar.” (p.1) 

Esta proposta de perfil de saída surge porque existem novos desafios decorrentes da 

crescente globalização e desenvolvimento tecnológico que torna necessário “desenvolver 

nos alunos competências que lhes permitam questionar os saberes estabelecidos, integrar 

conhecimentos emergentes, comunicar eficientemente e resolver problemas complexos” 

(Decreto-Lei 55-2018 de 6 de julho do Ministério da Educação e da Ciência).  

O projeto DAC (Domínios de Autonomia Curricular), cujo objetivo principal é conduzir 

os alunos a uma utilização interdisciplinar dos saberes, tal como o nome indica, permite 
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e preconiza a autonomia de gestão do currículo e constituiu justificação para a abordagem 

holística dos saberes nas diferentes Áreas Curriculares e Aprendizagens Essenciais. 

O facto de existirem Domínios de Autonomia Curricular (DAC) e a valorização que a 

docente cooperante atribuía à utilização de materiais não-estruturados permitiu a 

realização das atividades (Apêndice VIII) nas diferentes Áreas Curriculares e 

Aprendizagens Essenciais, utilizando como recurso os materiais não-estruturados.  

Áreas Curriculares Aprendizagens Essenciais 

Educação Artística 

Artes Visuais – Experimentação e 

Criação 

 

>Integrar a linguagem das artes visuais, assim 

como várias técnicas de expressão (desenho) nas 

suas experimentações físicas; 

>Experimentar possibilidades expressivas dos 

materiais (cenoura e batata); 

>Manifestar capacidades expressivas e criativas 

nas suas produções plásticas. 

Estudo do Meio -Natureza 

>Reconhecer elementos da natureza que nos 

rodeiam; 

>Identificar fatores que promovem esses 

acontecimentos.  

 

Português-Escrita e Oralidade 

>Representar por escrito os fonemas através dos 

respetivos grafemas e dígrafos; 

>Escrever palavras de diferentes níveis de 

dificuldade e extensão silábica; 

>Escrever frases simples e textos curtos em escrita 

cursiva e através de digitação; 

>Planificar, redigir e rever textos curtos com a 

colaboração do professor 

>Saber escutar para interagir com adequação ao 

contexto e a diversas finalidades 

>Identificar informação essencial em textos orais 

sobre temas conhecidos. 

Cidadania e Desenvolvimento 

>Revelar atitudes e comportamentos, de diálogo e 

respeito pelos outros, alicerçados em modos de 

estar em sociedade. 
Tabela 7- Aprendizagens Essenciais Fonte: Direção-Geral da Educação 
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As áreas abordadas, os conteúdos e a metodologia conduziram ao desenvolvimento das 

áreas curriculares e das aprendizagens essenciais que se inscrevem nessas áreas, mas tal 

como é referido no Currículo do 1ºCiclo do Ensino Básico permitiu ao aluno desenvolver 

um conjunto de competências preconizadas nas Aprendizagens Essenciais (2017): “O 

cidadão de sucesso e ́conhecedor, mas é também capaz de integrar conhecimento, resolver 

problemas, dominar diferentes linguagens científicas e técnicas, coopera, e ́ autónomo, 

tem sensibilidade estética e artística e cuida do seu bem-estar.” (p.1) 

Desta afirmação podemos concluir que o currículo pode ser flexível o que permite ao 

professor cumprir o programa e ajustá-lo de acordo com a necessidade dos alunos. Com 

base nestas afirmações foram realizadas as atividades que provocaram interesse e a 

participação dos alunos e uma oportunidade de que o desenvolvimento se processasse   

como um todo, em que as dimensões cognitivas, sociais, culturais, físicas e emocionais 

fossem interligadas. Cury (2003) refere-se a esta situação e constata que “professores 

fascinantes usam a memória como suporte da criatividade. Bons professores cumprem o 

conteúdo programático das aulas, professores fascinantes também cumprem o conteúdo 

programático, mas o seu objetivo fundamental e ́ensinar os alunos a serem pensadores e 

não repetidores de informações.” (p.67) 
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5. Considerações, Limitações e Perspetivas Futuras de 

Investigação 
 

O processo de aprendizagem desenvolve-se numa interação permanente entre os 

interesses da criança, as suas propostas, as suas vivências, o que cada criança por si é 

capaz de fazer e a colaboração entre adulto e criança. 

Por tudo isto a intencionalidade reflete-se no ambiente educativo que pode ser criado para 

proporcionar aprendizagens que ocorrem através da vivência de situações de 

comunicação com os outros e das descobertas que o espaço e os recursos materiais 

proporcionam.  

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

em contexto de Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico centrando-se no 

ambiente educativo que estava criado pela educadora e pela professora do 1.º ciclo  

Esta temática surgiu a partir da observação participante de um ambiente educativo, em 

todas as suas dimensões: tempo, espaço e materiais, que ocorreu durante um primeiro 

momento do estágio e que numa observação mais focalizada sobre as oportunidades 

lúdico-manipulativas que eram permitidas ao grupo começam a suscitar algumas dúvidas: 

• Será que os materiais de que a sala dispõe e que podemos designar de estruturados, 

reúnem as condições necessárias para que constituam um desafio e motivem as 

crianças para a sua utilização?  

• Que critérios devem ser tidos em conta, na introdução de outros materiais na 

dinâmica da sala?  

A revisão da literatura relacionada com estas questões conduziu à importância dos 

espaços e seu apetrechamento com materiais que permitam às crianças a sua exploração 

de forma lúdica, realizando descobertas e tendo oportunidade de utilizar a sua criatividade 

na brincadeira através da exploração de materiais, denominados de materiais não-

estruturados. 

  

Esta consulta de alguns autores, e dos documentos orientadores da Educação Pré-Escolar 

e do 1.º ciclo e das docentes cooperantes revelou que estávamos perante uma problemática 

pertinente e de exequível resolução. 
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Deste processo emergiu a questão de partida e delinearam-se objetivos: 

• Que intervenção realizar na sala, de modo que as crianças tenham contacto com 

materiais diversificados e versáteis, de que são exemplo os materiais não 

estruturados? 

Objetivos: 

• Criar um ambiente educativo versátil e flexível que promova a autonomia e a 

curiosidade das crianças; 

• Proporcionar oportunidades que permitam a participação ativa das crianças; 

• Criar momentos de manipulação livre e lúdica de materiais diversificados e 

versáteis; 

• Incentivar a participação, de modo a respeitar o momento de cada criança nas 

atividades em sala; 

No sentido de responder à questão inicial e aos objetivos delineados encetaram-se um 

conjunto de ações a realizar na Educação Pré-Escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico. 

Essas ações, para além de pretenderem encontrar uma solução para o problema 

emergente, integraram as várias áreas curriculares e promoveram aprendizagens 

proporcionadas pelas atividades que foram planeadas registadas, refletidas e avaliadas em 

contexto de Educação Pré-Escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico.  

Neste sentido foi necessário ir à procura de recursos que pudessem ser levados para dentro 

da sala e transformar a curiosidade em aprendizagens. 

O presente estudo veio confirmar a importância que os materiais não estruturados podem 

ter no desenvolvimento integral do grupo de crianças ao serem manipulados de uma forma 

lúdica. 

Desta forma, a busca de materiais e a interligação com os acontecimentos em sala de aula 

foi o que deu sentido e organização neste estudo. Ao planear as atividades, de acordo com 

os interesses e curiosidades das crianças, com base nos diálogos e comentários e 

analisando as notas de campo fez com que não houvesse uma planificação para o 

concreto, mas sim uma planificação para o inesperado, pois as crianças acabavam sempre 

por surpreender. Em contexto de Educação Pré-Escolar a temática foi abordada com o 

envolvimento das crianças, pois ao longo do projeto foi sempre privilegiado o diálogo e 

a partilha de ideias e sugestões. Portanto, deu-se “voz as̀ crianças” e isso foi, sem dúvida, 
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o motivo pela qual as motivou para a aprendizagem. Foi a valorização do brincar, tal 

como é apresentado nas OCEPE, que despertou o interesse pelas atividades: 

“Brincar é a atividade natural da iniciativa da criança que revela a sua forma holística 

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

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

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

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

concentração, persistência e empenhamento”. (Silva, Marques, Mata& Rosa,2016, 

p.10). 

Os materiais não estruturados assumem um papel significativo nas brincadeiras das 

crianças, estimulando assim a sua criatividade e imaginação e, num futuro próximo, há 

que continuar a investigação em temáticas que se liguem com as situações de lúdico, 

curiosidade e descoberta para que a escola comece a valorizar estes conceitos, pois a 

escola necessita de um novo paradigma, para se tornar mais interessante. Tal como refere 

Neto (2020):  

“Libertem as crianças de uma conceção de escola limitadora da expressão e 

comunicação, para o livre pensamento, a capacidade crítica, a resolução de 

problemas, o trabalho de grupo, a autonomia e a participação; dos medos e 

superproteção dos corpos em movimento em situações de risco; de currículos 

disparatados pela sua densidade e extensão; do sedentarismo da sala de aula; das 

avaliações apoiadas em modelos obsoletos; e da falta de tempo livre para brincarem 

e serem ativas, algo que as vincula à sua ancestralidade.”  (Neto, 2020, p. 230).  
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Apêndice I – Grelha de registo de observação 

Situação/ Momento Data Descrição 
 

Atividades autónomas 

de escolha livre de 

área/materiais 

existentes na sala 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarde 

18 de outubro de 2022 
 

As crianças ocupam alguns dos espaços/áreas existentes na sala e, autónoma e 

livremente, utilizam os materiais que aí se encontram ou que trazem dos armários 

que servem de apoio às áreas. 

A maior parte dos materiais que as crianças estão a utilizar podem ser considerados 

materiais estruturados, materiais semiestruturados (jogos de mesa, jogos de 

tabuleiro, alguns brinquedos). 

A I. tira a tampa da caixa do jogo, espalha as peças na mesa e começa a construir o 

puzzle com alguma facilidade. 

O F. pergunta-lhe se pode jogar e AI entrega-lhe as peças e a caixa. 

A I. levanta-se e vai para outra área da sala onde inicia outra atividade com outros 

materiais. 

O F. tenta completar o puzzle, mas sem o terminar arruma as peças, vai arrumar o 

jogo na prateleira. 

O A está na área da leitura e abre, folheia e volta a pôr na estante alguns dos livros 

que vai escolhendo. De seguida dirige-se para outro espaço/área e escolhe outros 

materiais. 

A I. vai arrumar os materiais e senta-se na mesa a observar as ações dos colegas. 
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Apêndice II - Análise de conteúdo à entrevista da educadora 
cooperante  

Quadro 1 – Análise de 

conteúdo à entrevista da 

educadora cooperante 

Categoria 

Subcategoria Unidades de Registo 

Que importância atribui 

à exploração pelas 

crianças de materiais não 

estruturados, 

semiestruturados e 

estruturados? 

Ambiente educativo -

importância dos diversos 

materiais 

Em minha opinião sempre 

que possível deve-se 

proporcionar às crianças 

todas as vivências 

possíveis, estando aí 

incluídos diferentes tipos 

de materiais. De notar que 

nesta fase a criança 

necessita de experimentar 

para conhecer, daí a 

necessidade de lhes 

facultar o maior número 

de experiências possível. 

Em que medida é que esses materiais 

podem propiciar as aprendizagens que, 

de acordo com as OCEPE, devem ser 

promovidas no Jardim de Infância? 

Como referi acima nada melhor do que 

experimentar para ajudar a promover 

aprendizagens. Por exemplo as texturas, 

não vale dizer que há coisas macias, 

outras ásperas, outras moles, etc. há que 

mostrar vários materiais, deixar a 

criança manipular e depois ela própria 

chegar à conclusão, ou expressar a sua 

opinião, sobre aqueles materiais. Assim, 

neste registo podem-se trabalhar várias 

áreas de conteúdo. 
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Na sua perspetiva, como é que esses 

materiais devem ser introduzidos na 

dinâmica da sala? 

 

Estes materiais devem ser introduzidos 

de acordo com o que se está a tratar e de 

maneira a gerar curiosidade nas 

crianças. Elas gostam muito do suspense, 

o que será? Que forma tem? Que cor? 

Que textura? São perguntas que atiçam a 

curiosidade da criança, levando à 

descoberta. Desta maneira as 

aprendizagens são muito mais ricas e 

duradoras. 
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Apêndice III - Análise de conteúdo à entrevista da professora 
cooperante 

Quadro 1 – Análise de 
conteúdo à entrevista da 
educadora cooperante 

Categoria 

Subcategoria Unidades de Registo 

Que importância atribui 

à introdução de 

materiais não 

estruturados, 

semiestruturados e 

estruturados na prática 

educativa? 

 

Ambiente educativo -
importância dos diversos 

materiais 

Os Materiais não 
estruturados são objetos 

que colocamos à 
disposição da criança 

para que elas inventem a 
sua própria brincadeira: 
palitos, botões, rolos de 
papel higiênico, rolha, 

barbante. Tudo ganha um 
novo significado 

dependendo da interação 
da criança. Materiais não 

estruturados são um 
convite para a 

experimentação. 

Os materiais 
estruturados que 

compramos, possuem uma 
finalidade 

específica. São mais 
atrativos, porém, quase 
nada interessantes, pois 

limitam as habilidades das 
crianças e a sua 

criatividade. 

É frequente, na escola, 
pesquisarmos com os 

alunos como era a vida no 
passado. E ao entrevistar 
avôs, principalmente os 

parentes mais vinculados 
ao ambiente rural, 

descobrimos que eles 
brincavam com bonecas 

feitas de espigas de 
milhos, que batatas e 
transformavam nos 

brinquedos mais 
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adorados. A possibilidade 
de conectar os materiais 
não estruturados entre 
diferentes gerações é 
riquíssima. pauzinhos 
viravam bonzinhos, 

cavalinhos… As histórias 
são ricas e afetivas e os 

elementos encontrados na 
natureza ganhavam vida 
nas mãos das crianças e 

jovens e se transformavam 
nos brinquedos mais 

adorados. A possibilidade 
de conectar os materiais 
não estruturados entre 
diferentes gerações é 

riquíssima. 

Por outro lado, são os 
materiais não estruturados 
são muito mais acessíveis 
em termos financeiros e 

também contribuem para 
que os alunos aprendam a 
reutilizar/reciclar e assim 

ajudem o planeta. 

Além esta razão ainda se 
pode acrescentar que os 

materiais 
semiestruturados e não 

estruturados assumem um 
papel mais significativo 

nas brincadeiras das 
crianças, visto que 
potenciam a sua 

imaginação e criatividade. 
Adicionalmente, estes 
materiais permitem 

estimular as crianças em 
diferentes níveis de 

desenvolvimento (social, 
motor e cognitivo), 

promovem a curiosidade e 
o ímpeto exploratório, 
uma vez que não estão 
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sujeitos a regras de 
utilização. 

A construção de novos 
objetos a partir de 

materiais não estruturados 
e semiestruturados dá às 
crianças a liberdade de 

escolher os seus 
brinquedos e participar no 

processo da sua 
construção. 

Na sua perspetiva, de que forma esses 

materiais podem ser introduzidos na 

dinâmica da turma? 

 

Na minha turma é normal os alunos 

trazerem para a sala de aula tampas, 

rolhas, rolos de papel higiénico e de 

papel de cozinha....  

No 1.º ano, utilizamos principalmente as 

tampas para contagens e depois as 

crianças vão se habituando a trazer estes 

materiais para reutilizar ou reciclar para 

a escola e quando achamos pertinente 

vamos utilizando e construindo novos 

materiais ou reutilizando-os com outras 

finalidades. 

Em que medida é que esses materiais 

podem proporcionar aprendizagens 

nas diferentes áreas curriculares? 

 

Esses materiais podem proporcionar 

aprendizagens ao nível da matemática, 

através simplesmente de contagens.  

Trabalhar as classes e ordens dos 

números atribuindo valores consoante as 

cores das tampas. 

Com rolhas podem construir-se bingos e 

fazer jogos em pequeno e grande grupo. 

Ao nível da expressão plástica são 

inúmeros os materiais que se podem 

utilizar para fazer construções. 
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Ao nível da expressão musical podem 

explorar-se variadíssimos sons com este 

tipo de materiais: copos de iogurtes, 

garrafas, paus de gelado... 

Além de todas estas utilidades, também 

os ajudamos a compreender a 

necessidade de reduzir, reutilizar e 

reciclar. 

 

Na sua opinião, quais são as áreas 

curriculares específicas que permitem 

a exploração dos materiais não 

estruturados, semiestruturados e 

estruturados 

Na minha opinião esses materiais podem 

ser utilizados em todas as áreas 

curriculares. 
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Apêndice IV - Planificações Pré-Escolar  

Planificação da atividade 

O que se tenciona fazer  

Quais os materiais a levar; 

 

 

Objetivos  

Duração da atividade e 

exposição do grupo; 

 

 

Aprendizagens a 

promover; 

 

 

Domínios das OCEPE 

 

 

 

Apêndice V - Planificações 1º Ciclo 

Planificação da atividade 

O que se tenciona fazer  

Quais os materiais a levar; 

 

 

Objetivos   

Duração da atividade e 

exposição do grupo; 

 

 

Área curricular  

Aprendizagens Essenciais   
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Apêndice VI - Notas de Campo: situações de exploração de materiais não-estruturados - Pré-Escolar  

Data da atividade Objeto Registo/Observação 

“O que poderia ser este lenço?” 

24 de novembro 
Duração:40 minutos 

Material: 

• Lenço. 

 
 
 
 
 

As crianças mostram-se recetivas com o objeto. 

Existem 3 que não manifestaram qualquer tipo de interesse. 

1º Momento: 

Na exploração sensorial de olhos fechados manifestaram-se 

as seguintes respostas: 

-A(5 anos): É fofinho; 

-A.P(6 anos): Macio; 

-A(5 anos): A Marisa trouxe uma nuvem? 

2º Momento: 

Após a descoberta do objeto, foi passado pelas crianças. 

Diversas ações foram realizadas: 

• Abanar com força; 

• Abanar devagar; 

• Faz barulho; 

• Não faz barulho; 

• Toque medroso. 
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• Toque confiante. 

3º Momento: 

-Adulto: “O que pode ser este lenço ou para que poderia 

servir?” 

 Obteve-se as seguintes respostas: 

• Paraquedas; 

• Manta para se tapar; 

• Cascol; 

• Toalha de mesa; 

• Um babete; 

• Para proteger do frio; 

• Para proteger do Sol; 

• Vestido.  
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Data da atividade Objeto Registo/Observação 

“Caixa Surpresa “ 

2 de dezembro  
60 minutos 

 

Material:  
• Lenços; 

• Cortiça; 

• Paus; 

• Tampas de bledinas; 

• Palha; 

• Folhas de árvores com 

diferentes cores e 

tamanhos (amarelas, 

castanhas e vermelhas)  

• Revistas e papeis;  

• Pinhas; 

• Rolos de diferentes 

tamanhos; 

• Corda rosa fina; 

• Bolinhas macias;  

As crianças mostram-se curiosas com os diferentes objetos 

manifestando a sua curiosidade ao toque/ ações realizadas.  

 

Iniciei pela apresentação da caixa com a seguinte música:  

“A caixinha das surpresas, vamos ver o que lá vem ... 

Tão quietinha, tão calada, vamos ver o que lá tem”. 

 

Nota: Todos os materiais foram tocados pelas crianças.  

 

1. Cortiça- Apenas o A (6 anos) sabia o que era. 

Obtive repostas como: É uma casca de árvore. Sendo 

esta resposta plausível, continuei e expliquei para 

que servia a cortiça. Passou pelas mãos das crianças 

obtendo a seguinte resposta: é dura.  
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• Folhetos; 

• Retângulos de plástico 

do chocolate. 

 
 
 
 

2. Pinhas- Todos souberam identificar o objeto, 

questionei sobre a árvore que dava as pinhas 

(mantendo o silêncio) nenhuma das crianças sabia a 

resposta. Com ajuda lembramos que era a árvore que 

aparecia agora na época natalícia e chegaram à 

resposta: pinheiro.  

Foi sugerido pela professora a experiência da 

pinha: colocar uma pinha de molho durante um 

dia e esperar para ver o resultado.  

Disseram que era leve e dura.  

 

3. Folhas- Questionei sobre o tamanho e a forma das 

folhas, se eram todas iguais, automaticamente 

responderam que não. Apresentei primeiro folhas 

secas e amareladas e depois outras amareladas e 

vermelhas. Questionei sobre o porquê de as folhas 

estarem assim, a A.P (6 anos) respondeu: Verão, 

inverno, outono e primavera. Referi que estava 

correto, fazendo algumas alterações na resposta da 

criança. Organizei as estações do ano e referi que 
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devido às alterações de temperatura, algumas folhas 

ficavam queimadas do frio fazendo a cor na folha. 

Todas as crianças disseram que as folhas eram 

macias. Trabalharam a motricidade pois começaram 

a pegar na ponta da folha e giravam. O A (5 anos) foi 

quem lançou o desafio. 

-A(5 anos) : “Olha lá Marisa, consegues fazer?” 

Agitando, baloiçando.  

 

4. Palha- Foi bastante engraçado o toque deles na 

palha, falou-se sobre os animais que comem palha: 

ovelhas, vaca, burro, cavalos. O A (6 anos) referiu 

que o avô dava palha às ovelhas dele. O A(5 anos) 

sugeriu: “podemos fazer um trabalho com isto.”  

 

5. Rolos de diferentes tamanhos- Questionei “Estes 

rolos têm todos o mesmo tamanho? “responderam 

em conjunto: não. Havendo crianças mais 

entusiasmadas dizendo “este e ́diferente deste” 

(apontando). Comecei por demonstrar alguns que se 
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encaixavam e distribui de forma aleatória os rolos. 

Obtive inúmeras hipóteses do que aqueles rolos 

poderiam ser: Binóculos, Gesso para pôr no braço, 

rolos de amaçar  

-M (3 anos) amassava a barriga  

-A.P (6 anos) Gesso no braço; 

T(4 anos), A(5 anos) G(3 anos) Tentavam colocar a mão 

dentro dos rolos mais pequenos.  

 

6. Tampas de Bledinas: Serviram para trabalhar a 

matemática juntamente com um retângulo de uma 

caixa de chocolates. Optamos por fazer a contagem 

das tampas que cabiam dentro desse retângulo 

(contagem em grupo). 

  

7. Revistas e folhetos:  Distribuí folhas de folhetos e 

perguntei o que poderíamos fazer com este material 

ao qual dizem recortes e colagem. Afirmei que iria 

preparar uma atividade em que pudessem trabalhar o 

pedido. Observaram bastante as imagens chamando a 
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professora para mostrar alguns dos alimentos que 

tinham em casa. M (3 anos) aponta e diz: “Marisa eu 

tenho isto em casa” 

 

8. Bolinhas macias: São um género de pompom 

pequeno, passando de mão em mão, abanaram para 

ver se fazia barulho, disseram que era macio e 

fofinho. Tratavam a bola pequenina com muito 

cuidado.  

T(4 anos): parecia um berlinde. Questionei o tipo de 

forma, ao qual responderam que parecia uma bola, 

então disse que a bolinha era parecida a uma esfera 

pois era toda redonda.  

 

9. Lenço transparente: Apreciaram o tecido, disseram 

que era macio, colocaram na cabeça, abanaram, 

amarrotaram.  

 

10. Fio áspero (rosa): Tiveram dúvidas do material 

quanto ao macio e áspero: para uns era macio para 
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outros era áspero. Trabalhou-se a cor a inglês. 

Respondendo todos ao mesmo tempo: pink. 

Disseram que parecia os brinquedos dos gatos, era 

parecido a uma lã.  

 

11. Paus- Momento de risada. Coloquei 4 opções de 

paus diferentes e perguntei qual deles era o mais 

grosso? Para meu espanto, as crianças repararam que 

nos paus que não estavam destacados estava um pau 

mais grosso. Estavam bastante atentos ao que 

estavam a observar. Contou-se as diferentes 

ramificações.  

 

No fim de tudo apresentado chamei alguns meninos para 

ajudarem a arrumar o material. É importante que percebam 

que também podem cooperar na atividade. Mostraram-se 

todos com vontade de ajudar  
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Criamos regras no final e escolhemos um sítio onde deixar o 

material.  

 

As regras foram as seguintes:  

o Só podem mexer quando a professora ou a Marisa 

disser; 

o Só podem brincar 3 meninos (limite sugerido pelas 

crianças) 

o Não estragar o material; 

o Arrumar sempre o material usado.  

 Utilizar os materiais sempre que for solicitado aos adultos 

da Sala. 
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Data da atividade Objeto Registo/Observação 

“Tabuleiros de Natal” 

16 de dezembro 
Duração:60 minutos 

Material: 

• Bolas e sinos de Natal 

com diversos tamanhos; 

• Ramas de pinheiro; 

• Bonecos alusivos ao 

Natal de lã; 

• Cristais de neve; 

• Fitas de decoração  

• Musgo; 

• Bolas de esferovite 

 

 
 
 

Todo o grupo mostrou-se interessado nos materiais que 

estavam dispostos nos tabuleiros.  

Nota: A atividade foi realizada em grande grupo.   

Num 1º momento: 

A estagiária colocou os tabuleiros no centro da mesa e 

obteve reações como:  

• Uau 

• O que é isto? É arroz? 

• Bonecos!  

 

A estagiária optou por apresentar os materiais que estavam 

nos tabuleiros.  

Os tabuleiros que tiveram dificuldade em perceber o que era 

foram: o do musgo e o dos cristais de neve.  
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No segundo momento:  

A estagiária passou por todas as crianças os tabuleiros com 

os respetivos materiais. 

 

Bonecos alusivos ao Natal: Considerou-se um momento de 

descoberta. Abanaram os bonecos para verificar se faziam 

barulho. Selecionaram um de cada para ver quantos bonecos 

havia. Obteve-se os seguintes comentários: 

-B (5 anos): São fofinhos  

-A (6 anos): São feitos de lã 

-J (6 anos) São macios   

O boneco que demonstraram mais interesse, foi o boneco de 

neve.  

Musgo: Desconhecido para a maioria das crianças. A única 

criança que conhecia era o André de 6 anos  

Como a cor era verde foi facilmente confundido com a 

relva.  

Obteve-se os seguintes comentários: 

-T (5 anos): É macio   
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-A (5 anos): Cheira mal  

-G (3 anos): Cheira muito mal Marisa (abanda as mãos ao pé 

do nariz) 

 

Rama do pinheiro: Desconhecido para as crianças, 

disseram que era um pau. Alargando o seu conhecimento: 

expliquei que era as ramas do pinheiro e que o que costuma 

estar preso nos seus ramos é as pinhas. Observamos as suas 

folhas e vimos que eram mais longas do que as que 

conheciam. Obteve-se os seguintes comentários: 

 

-D (5 anos): Pica  

-C (6 anos): Não pica nada  

-M (6 anos) É grande!  

  

A (5 anos) acaba por colocar a rama na zona da testa e prova 

os amigos com a expressão “Olha lá) Provocou risadas.  

 

Fitas de decoração: Comecei por brincar com as fitas se 

estas poderiam fazer de cascol (enrolei à volta do meu 
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pescoço) As crianças ficaram com duvidas se picava ou era 

macio. Então, um a um passei lentamente as fitas fazendo 

cócegas a todos.  

Provoquei ainda mais a criatividade das crianças.  

-Adulto: Se fosse um animal esta fita? Qual poderia ser?  

-D (6 anos) Uma cobra. 

Passou-se os tabuleiros com a fita dentro. Houve crianças 

que quiseram tirar, outras simplesmente tocaram dentro do 

tabuleiro.  

 

Bolas e sinos de Natal: Momento de diversão e risadas. 

Fizemos observação dos tamanhos tanto das bolas como dos 

sinos.  

O que mais lhes despertou foi os sinos pequeninos pois 

tinham um gizo e fazia barulhos.  

>Abanaram  

>Agitaram muito depressa  

Pegaram com muito entusiasmo.  
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Cristais de neve: Para manter a segurança do grupo e 

acalmar, a estagiária afirmou para o grupo: Neste tabuleiro 

temos que fazer silêncio, sabem porquê? Porque se falarmos 

os cristais desaparecem e nós não queremos que eles 

desapareçam!  

As crianças acataram e de forma delicada e em silêncio 

tocaram nos cristais.  

-J (6 anos): É macio  

-O (5 anos):São duros (Oliver de 5 anos) 

(comentários feitos baixinho) 

 

Bolas de esferovite: Mantendo o silêncio referi que estas 

eram sensíveis. Então não podiam falar. Entusiasmados, o A 

afirmou que também não se podia soprar. 

O S (3 anos) jogou as mãos de forma bruta espalhando 

algumas bolas pela mesa, A estagiária entreviu e ensinou 

como deveria tocar e assim o fez.   
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Data da atividade Objeto Registo/Observação 

Tabuleiros- Temática cozinha  

20 de janeiro  
Duração:60 minutos 

Material: 
• Grão; 
• Feijão; 
• Lentilhas; 
• Farinha; 
• Açúcar; 
• Grão 
• Colheres de diversos 

tamanhos  
 
 
 
 
 

 Todo o grupo mostrou-se interessado nos alimentos que 

estavam dispostos nos tabuleiros.  

Nota: A atividade foi realizada em grande grupo.   

 

Num 1º momento: 

A estagiária colocou os tabuleiros no centro da mesa e 

obteve reações como:  

-Uau (ar de espanto) 

-Vamos comer? 

-Eu gosto mais deste! (Apontando para um dos tabuleiros)  

 

A estagiária optou por apresentar os materiais que estavam 

nos tabuleiros.  

O tabuleiro que tiveram dificuldade em adivinhar foi o das 

lentilhas.  

Obteve-se respostas como: 

-D (6 anos): Parece canja  
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-A (5 anos): É massa pequena!  

A estagiária afirma que é lentilhas. Um tipo de feijão 

pequeno.  

Fazem silêncio para observar  

-O G (4 anos) afirma: e ́“lenpilhas”! (levantando os braços 

no ar.  

A estagiária repete a palavra corretamente e pede ao grupo 

para dizer em conjunto.  

 

No segundo momento:  

A estagiária passou por todas as crianças os tabuleiros com 

os respetivos alimentos. 

Massa: Conhecido por todas as crianças. Obteve-se 

comentários como: 

- A.P (6 anos): Eu como dessa massa! É muito boa  

- I (6 anos): Será que posso comer?  

-D(5 anos) e S (3 anos):É dura  

-A(5 anos):Cheira bem  

M(3 anos):Marisa, eu gosto de comer isto. É fresquinha  

A estagiária procura questionar as crianças:  
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Esta massa que a Marisa trouxe está cozida ou está crua?  

Todos responderam: Crua!  

Farinha: Conhecido por todas as crianças. A estagiária 

questionou o grupo com a seguinte questão: Para que serve a 

farinha?  

-T(5 anos):Fazer bolos  

-J (6 anos): Cereais  

A auxiliar intervém e conta à estagiária que ontem estiveram 

a falar sobre os cereais.  

-O (5 anos): Pão   

- D (6 anos):Se colocar a minha cabeça dentro da farinha 

vou parecer um velhote  

Durante a passagem do tabuleiro as crianças manifestaram 

todas a mesma sensação: fresca, fofa e macia. 

Compararam com a neve. 

Manifestaram atenção na observação das suas mãos brancas. 

Arroz: O arroz foi de fácil identificação. Observou-se que 

as crianças no geral apertavam-no e abriam a mão para o 

sentir a cair entre os dedos. 

-D(5 anos):Parece moedas de ouro a cair!  
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Muitas das crianças cheiravam-no, tiravam um bago de 

arroz para comer e diziam que era bom.  

 

Acontecimento desestabilizador: Durante a atividade o R 

(3 anos) parava sossegado na cadeira, então a estagiária 

propôs ao R que a viesse ajudar a passar o tabuleiro pelos 

colegas.  

Resultado: Acabou por cooperar com a estagiária e o grupo 

manteve-se calmo. 

 

Açúcar: O açúcar trouxe momentos de risada e de gustação. 

A estagiária questionou: porque dizem que é açúcar? 

Obteve respostas como: 

- D(5 anos):Porque é branca como a neve  

-M (3 anos):Porque é parecido com a farinha  

A estagiária propôs verificar. Então pediu para o menino 

mergulhar o dedo no açúcar e colocar na boca.  

A estagiária questionou: É doce ou salgado? 

• Todos responderam corretamente. Doce!  
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Feijão: Manifestaram curiosidade de como é por dentro um 

feijão.  

A estagiária mostrou um feijão que estava partido ao meio.  

-O(5 anos):Não dá para partir, é muito duro  

-A(5 anos):Cheira a feijão  

Uma da criança J (6 anos) fez um coração com as mãos e 

frisou: Assim está completo!   

Lentilhas: Compararam a bolinhas pequenas. Observaram 

com pormenor a cor das mesmas encontrando lentilhas 

amarelas.  

-A(5 anos):Olha lá esta, é amarela (apontando)  

As crianças quiseram cheirar. Para uns cheirava bem, para 

outros cheirava mal.  

 

Grão: O grão provocou momentos de lembrança: comidas 

de casa.  

-J(6 anos):Vamos comer grão?   

-M(6 anos):Eu como isso lá na minha casa!  

Após a estagiária passar o tabuleiro por todos os meninos.  
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No terceiro momento: 

Observamos as quantidades com as colheres. Como não 

havia muito tempo a estagiária escolheu dois meninos para 

mexerem com as colheres e verem as quantidades.  

A estagiária levou colheres de vários tamanhos e foi 

questionando à medida que a criança escolhia a colher: Essa 

leva muito ou pouco?  

 

No quarto momento:  

Para finalizar a atividade a estagiária referiu: Agora têm 

todos que fazer silêncio porque vamos ouvir o barulho dos 

nossos alimentos.  

As crianças fizeram silêncio. 

A estagiária pegou um a um no tabuleiro e agitou de forma a 

provocar barulho  

Obteve respostas como:  

-Aí! Esse faz muito barulho!!  

Finalizando assim, a sua atividade 
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Apêndice VII– Grelha de registo de observação 

 

 

 

Situação/ Momento Data 
Descrição 

 

Atividades autónomas 

de escolha livre no 

espaço dos materiais 

não estruturados 

 

 

 

 

 

 

Tarde 

24 de janeiro de 2022 

No espaço criado na sala, as crianças estão a utilizar os materiais-não- estruturados. 

A I. vai buscar o tabuleiro e começa a utilizar os rolos de diferentes tamanhos, cores 

e espessuras, espalha-os na mesa tenta equilibrá-los na vertical e outros na horizontal: 

“estou a fazer uma ponte”. Os rolos desequilibram-se e espalham-se na mesa e no 

chão. 

A I volta a pôr tudo em cima da mesa e recomeça utilizando outra estratégia (põe os 

rolos grossos em baixo). 

Cuidadosamente, vai pondo os rolos mais longos e finos em equilíbrio em cima dos 

grossos. 

F. aproxima-se e ela diz:  está quase … 

F. diz: queres que eu segure? 

I. Não é preciso. Já não vai cair porque foi muito difícil de fazer. 
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Apêndice VIII - Notas de Campo: situações de exploração de materiais não-estruturados - 1ºCiclo 

Data da atividade Objeto Registo/Observação 

“Decoração Dia do Pai” 

22 de Maio 
Durou 35 minutos  

Material: 
• Cenoura; 
• Batata 

 Assim que as crianças viram uma batata e uma cenoura as 

expressões mais usadas foram: 

-“Podemos pintar com isto?” 

-“Professora, isto serve para quê?” 

-“Olha lá a batata o circulo da batata é maior que o da 

cenoura” (riam-se) 

Passei à fase de explicar o que iriamos fazer: Decoração para 

a prenda do Dia do Pai e a técnica que vamos usar é: o 

decalque.  

-T.T(6 anos): “professora mas isto não dá.” 

-M (6 anos): “Dá sim, tens de fazer assim” (exemplifica)  

-V (6 anos): “professora, mas o que e ́decalque?” 

Neste seguimento, expliquei como deveriam fazer e de forma 

autónoma e livre, começaram a experimentar.  
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Houve alunos que manifestaram dificuldades, pois nota-se 

que era uma situação estranha, que nunca o tinham feito. 

Obtive reações de espanto por parte de alguns alunos.  

 

Houve alunos a decalcar de variadas formas: 

• Faziam um resto e só depois decalcavam; 

• Decalque de levezinho; 

• Decalque com força.  

Manifestaram mais dificuldade em decalcar com a batata pois 

era maior, mas pequena para agarrar.  

À medida que conseguiam preencher a folha iam mostrando 

o que tinham feito: 

-M.B (6 anos): “Professora escrevi pai.” 

- C (6 anos): “Fiz um coração e o meu pai”  

No final, todos limparam as mesas deixando tudo no seu 

devido lugar. 
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Data da atividade Objeto Registo/Observação 

“Os cheiros da natureza” 

4 de maio  
Duração: 1 hora  

Material: 
• Quadro; 
• Hortelã; 
• Orégãos; 
• Folha de laranjeira; 
• Louro; 
• Esteva; 
• Rosmaninho; 
• Poejo; 

Comecei por escrever no quadro “Que cheiro e ́este?” dando 

assim um nome à atividade que estava prestes a acontecer. 

Desta forma, procurava fomentar a curiosidade dos alunos, 

criando um impacto assim que entrassem na sala. Por baixo 

desse mesmo título colocou-se algumas perguntas essenciais 

sobre o que já se tinha falado anteriormente em aula.  

 

Assim que os alunos entraram na sala, pedi que de forma 

ordenada fossem para os seus lugares e em silêncio fossem 

lendo o que estava escrito no quadro, contudo os tabuleiros 

chamaram logo à atenção provocando as seguintes reações:  

-R (7 anos): “Professora, cheira a pizza.” 

- G (6 anos): “Uau!” 

-T.F (6 anos): “A professora não foi ao intervalo para ficar 

a preparar a sala.” 

Após estarem todos sentados, expliquei o que estava em 

cima da mesa. Para haver algum controlo sobre o grupo, 
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antes de iniciar foram apresentadas algumas regras 

essenciais.  

Hortelã- Optei por começar por esta, sendo conhecido logo 

por um dos alunos que se levantou da cadeira e disse:  

- G (6 anos): “Isto é hortelã!” 

 De seguida retirei do tabuleiro e cheguei perto do aluno 

para conferir se a sua resposta estava certa. Após cheirar 

disse que era. Fui passando pelos colegas um a um que 

foram confirmando a resposta do G.  

- C (7 anos): “É hortelã professora.” 

- M (6 anos): “A minha mãe usa isso na comida.” 

Orégão- Não era fácil de identificar através da visão. 

-Adulto “Olha vou dar uma pista! Esta erva aromática é 

muito usada no comer.” 

Assim que dei a cheirar todos acertaram.  

A dificuldade na identificação era que o orégão apresentado 

não estava seco, estava ao natural. 

-R (7 anos): “Eu disse que cheirava a pizza!” 

-G.R (7 anos): “A minha mãe usa na salada de tomate.” 
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A professora cooperante relembrou os alunos que há uma 

comida típica de Beja em que era utilizado o molho dos 

orégãos na carne de borrego.  

Folhas laranjeira – A folha de laranjeira só deita o cheiro 

da laranja ao tirar-se as folhas, então antes de passar, retirei 

algumas folhas.  

-Adulto: “A árvore do qual estou a retirar estas folhas dá 

um fruto que conseguimos comprar no supermercado.” 

Os alunos fizeram expressões de cara duvidosas, tentando 

procurar a resposta. 

- M.B (6 anos): “Limão!”  

- M (6 anos) “É laranja.” 

-Adulto: “ A laranja serve para quê?” 

-V (6 anos): “Para fazer sumos.” 

-C (6 anos): “Salada de fruta” 

- J (6 anos): “Eu sei uma coisa importante. A laranja tem 

vitamina!” 

-Adulto: “Então qual é a vitamina da laranja?” 

-J (6 anos): “Vitamina C mas ainda existe outro fruto com 

mais vitamina.” 
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- Adulto: “Qual é o fruto quem mais vitamina que a 

laranja?” 

- J (6 anos): “Kiwi” 

Louro – Desconhecido pela maioria, mas com um cheiro 

característico que fez com que fosse reconhecido. Aqui não 

houve muitas dúvidas que era usado para a comida. 

Poejo- Desconhecido pela maioria dos alunos. Pouco 

sabiam sobre ele. Informei que muitas das plantas que 

estavam a ser apresentadas eram para fins medicinais, ou 

seja, para fazer remédios ou xaropes contra gripes, má 

digestão. 

Esteva: Desconhecido pela maioria dos alunos. Questionei 

quais eram os alunos que viviam no campo e se já tinham 

visto uma planta destas? A professora cooperante entreviu 

e pesquisou no computador a flor da esteva de forma a 

facilitar o reconhecimento da planta 

- M. B (6 anos):”Eu já vi- Maria Benedita”  

A professora cooperante afirmou que havia alunos que 

viviam perto do campo e por isso poderiam conhecer. Ao 

pé da casa da M.B estava essa planta.  
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Rosmaninho: Desconhecido pela maioria dos alunos. 

Então abordei o tema das festas dos Santos Populares que 

se inicia em Junho. São plantas características que se 

costuma por no chão, servem de efeitos. 

- G.R (7 anos): “Essa era a que tinha mais curiosidade”  

- Adulto: “Que características podemos observar nesta 

planta?” 

-R(7 anos): “É roxa e verde.”  

Há medida que fui passando a maioria dos alunos reportou 

que a planta cheirava bem. Expliquei que a planta era usada 

para colocar dentro das gavetas para dar cheiro à roupa. 

Também era conhecida com o nome de Lavanda.  

 

Eucalipto: Desconhecido por todos os alunos. Com um 

cheiro muito característico. A professora cooperante referiu 

que antigamente e quando os filhos eram mais novos. 

Punham água a ferver com folhas de eucalipto para as 

crianças cheirarem e desentupirem o nariz. Ou seja, foi 

reforçado mais uma vez que as plantas apresentadas eram 

usadas para fins medicinais. 
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Houve apenas um aluno que se manifestou e disse que a 

mãe ainda fazia isso. 

Nota: Durante a sessão trabalhou-se a escrita no quadro 

das plantas reconhecidas pelos alunos e para que serviam  

Após a atividade e de modo que os alunos pudessem ter 

contacto com as plantas, foi criado um painel de cheiros.  
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Data da atividade Objeto Registo/Observação 

“À descoberta das texturas da natureza” 

24 de maio  
Duração: 1 hora  

Material: 
• Lápis de cera 
• Folha de papel A4 

Na hora de Educação Artística decidi levar a turma para fora 

da sala de aula.  

Antes de sairmos da sala, facultei o material que iriam ser 

precisos e encarreguei cada aluno de se responsabilizar por o 

seu material. 

À medida que ia distribuindo a curiosidade dos alunos era 

notória:  

• “Professora, o que vamos fazer com isto? “ 

• “´E ́para pintar?” 

Antes de sairmos criou-se regras para que a atividade corresse 

dentro da normalidade.  

Após as regras, expliquei que íamos à descoberta das texturas 

da natureza!  

-Adulto: “Vamos decalcar nas árvores” (expliquei todo o 

processo) 

A maior parte dos alunos fez uma cara surpreendida, não era 

comum saírem da sala de aula àquela hora.   
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Organizei o grupo dividindo os alunos pelas árvores dentro 

do recinto escolar. A professora titular da turma auxiliou uns 

grupos e a professora estagiária outros. No geral, todos 

perceberam o que era para fazer e foi notório a satisfação de 

todos. 

-R (7 anos): “Eu vou subir aqui, para ficar mais alto?” 

-J (6 anos): “Vamos para aquela. E ́a árvore maior!” 

J.C (6 anos) , um menino de etnia cigana, foi o primeiro a 

terminar, foi ter comigo e disse: 

-“Professora já terminei.” 

Pedi que me mostrasse. Estava a folha toda preenchida e o 

decalque estava muito bem definido. Elogiei-o. 

-Adulto: “Boa J.C, muito bem, está giro! “nisto, esboçou um 

sorriso de satisfação. 

e de seguida perguntou-me:  

J.C-“Posso ir ver os outros?”  

G. S (7 anos): “Isto e ́difícil!”  

G (7 anos): “Faz assim.” (mostrando ao colega como poderia 

fazer) 
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Apesar de ser um trabalho individual, todos trabalhavam para 

ajudar os que tinham mais dificuldades. 

Já que estavam entusiasmados e para que a atividade não 

fosse só o decalque do tronco das árvores. Arrancou-se folhas 

e levou-se para a sala.  

Na sala, fez-se então o decalque das folhas  

Obteve-se reações de grande espanto. 

-M. B (6 anos): “Uau” 

No final, após tocar a C e a C perguntaram se podiam levar 

os lápis e folhas para irem fazer de novo. 
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Data da atividade Objeto Registo/Observação 

“Escrita Livre” 

7 de junho  
Duração: 1 hora  

Material: 
• Saco de pano 
• Bolas coloridas  

 No horário de Educação Artística aproveitei para observar 

até onde ia a criatividade dos alunos se tivessem contacto com 

material não-estruturado. Levei um saco preto com bolas de 

várias cores. Sem antes saberem o que se tratava, a turma do 

1º C ficou com grande curiosidade. Já antes da entrada, 

enquanto aguardava o toque de entrada de almoço, os alunos 

tocavam no saco e davam palpites do que seria. 

-J (7 anos): “O que e ́isso?” 

-T.T (7 anos): “Um saco professora? O que está aí dentro?”  

-B (7 anos): “Óh professora o que vamos fazer?” 

Sentados nas suas secretárias, fui passando um saco preto 

com o objeto. Todos souberam descobrir o objeto que 

estavam em contacto. Houve expressões de risadas, sérias e 

espanto. No geral todos queriam espreitar e descobrir o que 

era.  
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Organizei o grupo dividindo os alunos em grupos de dois. 

Posto isto, facultei uma folha branca e decidi revelar o que 

estava dentro do saco.  

-J (7 anos): “Ah! E ́o monstro da escrita.” 

Para minha admiração, aproveitei o comentário para propor a 

atividade.  

Expliquei que se tratava de monstros da escrita (dando 

reforço à ideia do J) mas que tinha uma particularidade este 

monstro.  

Podia ser caracterizado como eles quisessem. Utilizando o 

quadro exemplifiquei: Podia ser gordo ou podia ser magro, 

podia ter uma orelha pequena e uma orelha grande. 

Rapidamente se aperceberam que iriam trabalhar além das 

características, os antónimos. Demonstraram grande 

interesse.  

- G (7 anos): “Já sei o meu vai ter uma perna longa e outra 

curta!” 

- C (6 anos): “O meu vai ser muito fofinho.”  

-G.S (7 anos): “O meu vai ter os dentes afiados, mas vai ser 

um monstro pequeno.”  
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Tratou-se do decorrer da atividade livre da escrita. Foi uma 

atividade que não surgiu forçada, trabalharam em pares, não 

houve confusão. Nos seus lugares, demonstraram gosto na 

realização do texto e ainda em desenhar o monstro da escrita 

com as características que eles lhes deram. 

No final, houve muita risada. Todos os grupos apresentaram 

o seu texto à turma.  
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